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Vilniaus valstybinio universi-
teto auklėtiniai Milda TELKS-
NYTĖ ir Vygandas RAČKAI-
TIS į Anykščius atvyko prieš 
53 metus. Kartu ar atskirai jie 
parašė ir išleido daugiau kaip 
trisdešimt knygų, o V. Račkaitis 
dar dešimtį išvertė iš bulgarų 
kalbos. Rašytojai, publicistai, 
žurnalistai yra Anykščių rajono 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos laureatai, Anykščių 
rajono Garbės piliečiai.

Jie visada kartu, net jei poezi-
jos rinkinį paruošia vienas, kitas 
būna vertintojas ir pirmasis skai-
tytojas. M. ir V. Račkaičiai jau 
atšventė auksines vestuves, užau-
gino dukrą, susilaukė anūkų, pro-
anūkių. Ir į šventinius „Anykštos“ 
klausimus, vienas kitą papildyda-
mi, jie atsakė abu...

Laisvė be pareigos, be atsakomybės 
veda į chaosą

Anykščių krašto šviesuoliai Milda Telksnytė ir Vygandas Rač-
kaitis jau susilaukė proanūkių, tačiau jie gyvena toli...  
  Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Sunkūs
laikai

Pranešė, kad darbdaviai kovo-
ja dėl Lietuvoje dar likusių dar-
buotojų ir dėl to algas kelia bene 
sparčiausiai Europos Sąjungoje 
ir kad 2017 metais darbo užmo-
kestis Lietuvoje turėtų augti 5,7 
proc. 

Tai laikai atėjo – anksčiau tik 
vyrai dėl moterų kovodavo, o 
dabar - darbdaviai.  Bet iš prane-
šimo supratau, kad 2017 metais 
darbo užmokestis augs atskirai 
nuo darbdavių. Taigi, darbda-
viai – sau, užmokestis – sau. O 
mums – kaip visada.

Linas BITVINSKAS

asmenukėJonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Dalis vaikų kalėdinį stebuklą 
patirs pirmą kartą... Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Šių metų šventės Jokūbavos 
šeimynos (Anykščių sen.) įkūrėjų 
Simonos ir Nerijaus šeimoje bus 
ypač džiaugsmingos – mamos ar 
tėčio glėbyje guguos vos keturių 
mėnesių Ąžuolas... Prie šventinio 
stalo sės ir Tubių globojami vai-
kai. 

„Trys iš trylikos mūsų globoja-
mų vaikų išvažiuos pas tėvus ar 
gimines, vadinasi, dešimt liks pas 
mus“, – sako 34-erių S. Tubienė.  

O Jokūbavos šeimynos galva 
- 37-erių N. Tubis, „tėvystę pa-
veldėjęs“ iš savo mamos Nijolės 
Tubienės, kuri beglobiais vaikais 
rūpinosi iki pensijos, sako, kad jų 
namuose užaugo ne viena dešim-
tis vaikų.Daugiavaikiai tėvai Simona ir Nerijus Tubiai prieš keturis mėnesius susilaukė antrosios savo atža-

los - sūnaus Ąžuolo.

Sumedžiotas 
pirmasis 
šį sezoną vilkas

Mišios. Anykščių šv.Mato baž-
nyčioje gruodžio 24 dieną šv.Mišios 
- 11 ir 21 valandomis, 20.30 val.  
vyks koncertas. Gruodžio 25 die-
ną šv.Mišios vyks 9, 11 ir 18 val., 
gruodžio 26 d. - 9 ir 11 val.

Gaisras. Pirmadienį Kavarsko 
seniūnijos Janušavos kaime užside-
gė automobilis „MB ML“. Apdegė 
priekinės keleivių pusės atlošas, ap-
rūko automobilio vidus. Transporto 
priemonė užgesinta iki atvykstant 
iškviestiems ugniagesiams.

Darbas. Ministrų kabinetas suti-
ko patenkinti Vyriausybės atstovo 
Utenos apskrityje Imanto Umbra-
žiūno atleidimo prašymą. Jis atlei-
džiamas nuo gruodžio 30 dienos. 
Konservatorius I. Umbražiūnas 
šią savaitę sakė, kad jo atsistaty-
dinimas nesusijęs su nacionalinės 
valdžios pasikeitimu – jis tiesiog 
nutarė keisti darbą.

Katilinė. Rajono valdantieji 
Anykščiuose, Pušyno mikrorajone, 
planuoja statyti dar vieną biokuro 
katilinę. UAB „Anykščių šiluma“ 
direktorius Virgilijus Vaičiulis sako, 
kad tai esą „kol kas tik pamąstymai“.

Ligoninė. Anykščių ligoninė 
kreipėsi į Lietuvos darbo biržą – 
ieškomas gydytojas pulmonolo-
gas. Medikui siūlomas 10 valandų 
per savaitę darbo laikas.

Slidinės. Vakar sporto ir pra-
mogų centre „Kalita“ po trijų 
dienų pertraukos vėl buvo įjungti 
slidininkų keltuvai. Pasak centro 
vadovo Ramūno Blazarėno, lietus 
didelės žalos paruoštai trasai nepa-
darė. „Ant kalno dar pakankamai 
storas sniego sluoksnis, jį tausoda-
mi tris šios savaitės dienas nedir-
bome, tačiau keltuvus įjungėme, 
tegu žmonės džiaugiasi“, - sakė 
R. Blazarėnas, vildamasis, kad per 
šventes bus galima slidinėti, nors 
palankių žiemiškų orų sinoptikai ir 
neprognozuoja. Ant Kalitos kalno 
kalnų slidinėjimo sezonas prasidė-
jo gruodžio 5 dieną, tačiau dėl lie-
taus iki šios dienos centras dirbo su 
pertraukomis tik 11 dienų. 

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis gruodžio 29 dieną, 
ketvirtadienį. 

Liko tik liberalų dvasia...
Laikinasis Anykščių rajono 

savivaldybės administracijos 
vadovas Audronius Gališanka 
tikėtina, jog bus paskirtas nuo-
latiniu administracijos direk-
toriumi.

Lukas Pakeltis: 
„Stengsiuosi, kad 
Anykščiai 
netaptų griežto 
režimo 
savivaldybe“
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spektras

Vilkas sumedžiotas varyminės 
medžioklės metu. Anot medžioto-
jų, vilko patelė -  maždaug trejų 
metų amžiaus.

D. Petraitis sakė, kad sumedžio-
tas vilkas – pirmasis per jo me-
džiotojo karjerą.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Sumedžiotas pirmasis 
šį sezoną vilkas
Praėjusį šeštadienį Dabužių miške Kavarsko medžiotojų būre-

lio medžiotojas Donatas Petraitis sumedžiojo vilką. Tai – pirmasis 
šį sezoną Anykščių rajone sumedžiotas vilkas.

Medžiotojas Donatas Petrai-
tis sumedžiojo pirmąjį savo 
gyvenime vilką.

„Dabužių miške paskutinį kartą vil-
kas buvo sumedžiotas prieš 14 metų“, 
- sakė medžiotojas D. Petraitis.

Vilkų medžioklės sezonas prasi-
dėjo spalio 15 dieną. Iki balandžio 
1 dienos visoje Lietuvoje leidžia-
ma sumedžioti 60 vilkų. Išnaudo-

jus Aplinkos ministerijos nustatytą 
leidžiamų sumedžioti vilkų skaičių, 
sezonas užbaigiamas anksčiau.

Pernai Anykščių rajone nebuvo 
nušautas nė vienas vilkas. Šiemet 
ne sezono metu Aplinkos ministe-
rija Anykščių rajone buvo leidusi 
sumedžioti keturis vilkus – sume-
džioti trys. Pernai ir šiemet vilkai 
sudraskė po keliasdešimt Anykščių 
rajono ūkininkų galvijų.

„Jei vėl dėl AKM kils bėdų, 
ekstremalioji situacija bus skel-
biama iš naujo“, - „Anykštai“ sakė 
Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis.

8 rajono seniūnijose, išskyrus 
Kavarsko ir Kurklių, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
nurodymu jau išskerstos visos lai-
kytos gyventojų kiaulės – maždaug 
apie 600 kiaulių.

„Nepasakyčiau, kad gyventojai 
patyrė nuostolių. Daugelis, gau-
dami kompensacijas už išskerstas 
kiaules, manau, netgi uždirbo. Juk 
lieka pačiam kiaulių augintojui 
mėsa ir jis dar gauna nemažus pi-
nigus. Pavyzdžiui, už paršavedę 
buvo mokama ir po 600 Eur - tai 
yra dideli pinigai“, - įsitikinęs, kad 

Išskerdus kiaules ekstremalioji 
situacija atšaukta

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį savivaldybėje vykusiame Anykščių rajono savival-
dybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje rajone atšaukta 
dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) liepą paskelbta savivaldybės 
lygio ekstremalioji situacija.

dėl nurodymo išskersti laikomas 
kiaules gyventojai nenukentėjo, 
buvo D. Žiogelis.

Daugiausia kiaulių teko išskersti 
Anykščių seniūnijos Pagirių kaime 
ūkininkaujančiam buvusio savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo Valentino Patumsio 
sūnui Povilui Patumsiui.

„Jo situacija buvo kiek kitokia. 
Ūkininkas labai ilgai laukė ir per 
tą laiką pas jį prisiveisė labai daug 
kiaulių. Kuomet buvo duotas nu-
rodymas kiaules išskersti, neturėjo 
100 kiaulių, o paskerdė jau 250. Iš 
tų 250 kiaulių buvo labai daug ma-
žyčių. Laukė, laukė, aiškinosi, aiš-
kinosi su ministerija, kol galutinai 
ministerijos atsakymai buvo tokie, 
kad nurodymus reikia įgyvendinti 
ir jie buvo įgyvendinti“, - sakė D. 

Žiogelis. Visi laikytas kiaules pa-
skerdę rajono gyventojai Naciona-
linei mokėjimo agentūrai pasirašė 
pasižadėjimus, kad metus savo 
tvartuose kiaulių neaugins.

Praėjusią savaitę Kavarsko se-
niūnijoje beveik vienoje vietoje 
rasti 9 nuo AKM  nugaišę šernai. 
„Yra rajone žmonių, kurie rado ir 
po 10  šernų ir už tai gavo  po 30 
Eur už 1 šerną išmokas“, - sakė D. 
Žiogelis, anot kurio, iš viso rajone 
žmonėms pavyko aptikti 140 nugai-
šusių šernų. 

„Geriausiu atveju klausimas, kada 
vėl gyventojams bus galima auginti 
kiaules, bus sprendžiamas 2018 metų 
pradžioje“, - aiškino D. Žiogelis.

Kiaulių auginimas ateityje iš-
liks rizikinga žemės ūkio šaka. 
Kaip pavyzdį D. Žiogelis pateikė 
Svėdasų seniūniją. „Prieš dvejus 
metus Svėdasų seniūnijoje  buvo 
per 40 kiaulių augintojų, kurie dėl 
afrikinio kiaulių maro pateko į bu-
ferinę apsaugos žoną. Visi kiaules 
išskerdė. Trys žmonės domėjosi, 

kokioms sąlygomis kiaules vėl ga-
lima laikyti, vienas auginti pradėjo 
ir dabar vėl turėjo visas kiaules pa-
skersti“, - pasakojo D. Žiogelis.

„Jeigu aš neturiu lėktuvo teisių, 
tai su lėktuvu ir neskraidau. Prin-
cipas toks“, - nieko optimistiško 
nežadėjo D. Žiogelis.

Praėjusią savaitę Valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba iš-
platino pranešimą, kuriame aiški-
na, kad dėl afrikino kiaulių maro 
net ir atšaukus ekstremaliąją situa-
ciją pavojus dėl ligos išlieka.

„Vis dar klaidingai traktuojama 
AKM padėtis Lietuvoje. Valsty-
bės lygio ekstremalios situacijos 
atšaukimas tam tikrose savivaldy-
bėse nereiškia, kad maras išnyko ir 
problema išspręsta. VMVT vykdė 
ir toliau vykdys AKM prevencijos 
ir apsaugos priemones tiek kiau-
lių laikymo vietose, tiek laukinėje 
faunoje“, – komentavo Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos  
Skubios veiklos skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Paulius Bušauskas.

Brangmetis. Nuo 2017 metų 
kovo stipraus alkoholio akcizas 
augs 23 proc., vyno ir alaus - iki 
112 proc. todėl kai kurie gėrimų 
butelis pabrangs apie eurą. Už tai 
ketvirtadienį balsavo 95 Seimo na-
riai, prieš - 9, o susilaikė 19 parla-
mentarų. Seimas nepritarė Biudže-
to ir finansų komiteto narės Aušros 
Maldeikienės siūlymui natūraliam 
vynui pakelti akcizą šiek tiek ma-
žiau, nei spirituotam. Parlamentarė 
natūraliam vynui iš šviežių vynuo-
gių ir kitiems fermentuotiems gė-
rimams virš 8,5 laipsnio stiprumo 
akcizą siūlė nustatyti 132 euro už 
produkto hektolitrą, o ne 164,67 
euro. Dabar šis tarifas siekia 84,12 
euro.  Tačiau 44 balsais už, 47 - 
prieš bei 18 parlamentarų susilai-
kius, pataisai nepritarta. 

Apribojo. Seimas apribojo nuo 
2003 metų galiojančios gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) lengva-
tą - ji bus taikoma įmokoms tik iki 
2 tūkst. eurų. Žmogus tokiu būdu 
galės susigrąžinti iki 300 eurų 
per metus. Kaip ir dabar, lengva-
ta toliau bus taikoma visoms - ir 
anksčiau sudarytoms, ir naujoms 
gyvybės draudimo, ir trečios pa-
kopos pensijų fondų sutartims.  Už 
tokias Gyventojų pajamų mokes-
čio įstatymo pataisas ketvirtadienį 
balsavo 85 Seimo nariai, prieš - 9, 
o susilaikė 32.  

Pasiūlymas. Iš Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos lyderio 
Seimo nario Ramūno Karbauskio 
lūpų antradienį purptelėjęs siūly-
mas pusmečiu sutrumpinti šio Sei-
mo kadenciją ir Seimo rinkimus 
rengti pavasarį sudrebino įsisenė-
jusią sėdėjimo už pinigus praktiką. 
Valstiečių ir žaliųjų vedlio nuomo-
ne, Seimo rinkimai galėtų vykti ba-
landį, o Vyriausybė vasaros sezono 
metu galėtų rengti biudžetą. R. 
Karbauskio siūlymo esmė paprasta 
- trumpinti šio Seimo kadenciją de-
rėtų tam, kad būsimi seimai nesu-
sidurtų su tokia situacija, kokia yra 
dabar, kai atsakingus sprendimus 
priimti reikia per kelias valandas. 

Partijos. 1 mln. eurų Kauno 
miesto biudžetui kainavo išskirtinė 
privilegija - įvairios, net merdin-
čios partijos nemokamai naudojosi 
savivaldybės patalpomis. “Inven-
torizuojant savivaldybei priklau-
sančias patalpas paaiškėjo, kad 
partijos - didesnės ar baigiančios 
išnykti - kone geriausiose Kauno 
vietose nemokamai naudojasi pa-
talpomis pagal panaudos sutartis. 

Ledas. Skaudžia nelaime tre-
čiadienį baigėsi dviejų berniukų 
čiužinėjimas plonu ledu Panevėžio 
centre esančioje Nevėžio upės sen-
vagėje. Ledui įlūžus abu vaikai pa-
niro po vandeniu. Pavyko išgelbėti 
tiktai vieną. Du 8 metų berniukai, 
plonu ledu traukiantys tvenkinio 
vidurio link, buvo pastebėti vakar 
apie 15 val. Maždaug 20 m nuo 
kranto vienas vaikas įlūžo. Drau-
gas ėmė šauktis pagalbos, bet ir 
pats greitai įlūžo. Nelaimėlius ban-
dė gelbėti netoliese buvęs 21 metų 
vyras - jis šliaužė plonu ledu link 
vaikų, bet ir jis įlūžo. Tuo metu na-
rams prireikė keliolikos minučių, 
kol jie aptiko antrą - po ledu pani-
rusį - vaiką. Ištrauktas šis buvo be 
gyvybės ženklų. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

Iki pat Trijų karalių, sausio 6 die-
nos, laukiame jūsų nuotraukų, ku-
riose būtų užfiksuoti vaizdai, kaip 
puošiate savo namus didžiosioms 

Portale anyksta.lt – šventinis konkursas
Kviečiame skaitytojus dalyvauti šventiniame portalo anyksta.lt 

konkurse ir laimėti 2017 metų laikraščio „Anykšta“ prenumera-
tą.

metų šventėms. Fotografuokite 
kalėdinės egles, šventines dekora-
cijas, šventinius patiekalus, dova-
nas – visą tai, kas prieš Kalėdas ir 

Naujuosius metus jūsų namuose 
spindi gražiausiai.

Taip pat kviečiame pasidalinti 
idėjomis, kaip puoselėjate kalėdi-
nes tradicijas savo šeimose, kokius 
papročius saugote.

Nuotraukas ir aprašymus iki sau-
sio 6 dienos siųskite el.pašto adresu 

robertas.a@anyksta.lt. Nepamirš-
kite nurodyti savo vardo ir pavardės 
bei kontaktų, kad laimėjimo atveju 
su Jumis galėtume susisiekti.

Gražiausias nuotraukas ir pasa-
kojimus publikuosime laikraščio 
„Anykšta“ puslapiuose.

-ANYKŠTA

Melsva ir rožine spalvomis 
šviečianti žvaigždė eglės viršūnė-
je taip išgąsdino merą, kad jis iš 
Kupiškio į Šimonis, beje, kuriuo-
se pats gyvena, atsiuntė keltuvą 
jai nuimti. „Pirmadienį po pietų 
Šimonių miestelyje tvyrojo vos 
ne karinė padėtis. Žmonės gynė 
visos bendruomenės už savo lėšas 
papuoštą eglę nuo Kupiškio mero 
D. Bardausko, nes šis, atvaręs val-
dišką techniką, ketino nudraskyti 
žaliaskarės viršūnę. D. Bardaus-
kui neįtiko, kad ant eglės buvo 
uždėta mėlyna ir rožine spalvomis 
šviečianti penkiakampė žvaigždė. 
Prieš pietus mero atsiųsta technika 
žvaigždės nepasiekė, D. Bardaus-

Kupiškėnai siautėja
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kaimyninio Kupiškio rajono meras, konservatorius Dainius 
Bardauskas prieš save sutelkė Šimonių miestelio bendruomenę. 
Meras ėmėsi priemonių, siekdamas nuimti nuo miestelio kalėdi-
nės eglės viršūnės žvaigždę, kuri jam asocijuojasi su tarybiniais 
simboliais. 

kas pasiskeryčiojęs ir prisiekęs tą 
žvaigždę vis tiek nulupti, atvaryti 
galingesnį ir aukštesnį keltuvą.“ – 
rašo portalas panskliautas.lt

Portalas panskliautas.lt pasako-
ja, jog Šimonių miestelio centre 
augančią eglę puošė visi gyven-
tojai, žmonės už savo pinigus nu-
pirko girliandą, patys pagamino 
žaisliukus. Teigiama, kad papuoštą 
eglę, kai jai kilo grėsmė, apsupo 
keliasdešimt miestelio gyventojų 
bei užbarikadavo prieigas prie jos, 
jog sunkioji technika nebegalėtų 
privažiuoti. 

Meras žurnalistams aiškino, kad 
jis galėjęs ir teisėsaugą pasitelkti, 
bet nebenorėjęs konflikto gilinti. 

Melsva ir rožine spalvomis šviečiančia žvaigžde papuošta Šimo-
nių eglė Dainui Bardauskui asocijuojasi su komunistų simboliu 
ant Kremliaus bokštų.

 Nuotr. iš „Panskliautas“, A. Švelnos fotomontažas.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ką manote apie 
Ramūno 
Karbauskio 
iniciatyvą 
kiekvienam 
vaikui dovanoti 
tautinį 
kostiumą?

Dalia MAJAUSKIENĖ, anykš-
tėnė:

- Gražu. Aš už. Juk kaimynai 
latviai, atrodo, visi turi tautinius 
kostiumus. Sveikintina asmeninė 
iniciatyva, prie kurios įgyvendini-
mo galėtų prisidėti verslininkai.

Stasys GRAŽYS, Anykščių 
viensėdžio gyventojas:

- Sumanymas geras, tik viskas 
remiasi į pinigus. Manau, kad tam 
biudžeto pinigų tikrai nereikėtų 
naudoti. Gal prie šio sumanymo 
įgyvendinimo galėtų prisidėti vers-
lininkai?

Angelė NACIENĖ, Kavarsko 
miesto gyventoja:

- Nesąmonė. Tik žmones piktina, 
lyg neturėtų svarbesnių darbų. Kita 
vertus, ar vaikai tuos kostiumus 
nešios? Juk apsirengs kartą kitą ir 
bus išaugti. „Darmavas“ pinigų iš-
leidimas. 

Socdemai demonstravo nagus

Anykščių rajono tarybai iš darbo 
atleidžiant savivaldybės adminis-
tracijos direktorę Venetą Veršulytę 
ir jos pavaduotoją Saulių Rasalą, 
Taryboje esantys socialdemokratai 
pademonstravo, jog jie, kai nori, 
gali būti solidi opozicija.

 Partijos skyriaus pirmininkas 
Dainius Žiogelis V. Veršulytei už-
davė įžanginį klausimą – kodėl ji 
traukiasi iš darbo. Direktorė atsakė, 
jog išeina todėl, kad „tokiomis są-
lygomis, kai nėra vietos diskusijai, 
kai nėra vietos demokratijai“ ji dirbti 
negalinti. Tada socialdemokratas 
Vilius Juodelis pradėjo kalbėti apie 
mero Kęstučio Tubio dalyvavimus 
konkursų komisijose, tuomet, kai jis 
net nebūna tų komisijų nariu. „Ar 
nedaro jis poveikio komisijų spren-
dimams?“, – aštresnę diskusiją pro-
vokavo V. Juodelis. V. Veršulytė dės-
tė, kad meras, stebėdamas konkursų 
komisijų darbą, spaudimo joms ne-
darė. O pats meras K. Tubis aiškino, 
kad ne visada eidavo į konkursus, o 
nuėjęs „žymėdavausi tik sau ir nero-
dydavau komisijų nariams“. Panašu, 
kad meras neatsargiai pakvietė ir ki-
tus rajono Tarybos narius eiti stebėti, 
kaip vyksta konkursai. D. Žiogelis 
aiškinosi, kokiuose konkrečiuose 
konkursuose, skiriant naujus dar-
buotojus, meras dalyvavo, o „vals-
tietis“ Algirdas Ananka aiškinosi, 
kas yra demokratija. „Sakėt, kad 
buvo demokratija pažeista. Kažkaip 
nesupratau aš demokratijos. Ar jums 
meras neleido laisvai dirbti, ar buvo 
reikalavimai dideli?“ – V. Veršulytės 
klausė A. Ananka. 

‚Jeigu yra tik vien teisinga nuo-
monė, tai aš manau, kad nėra de-
mokratija“, – aiškino V. Veršulytė. 

Liko tik liberalų 
dvasia... Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė ir jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas po Kalėdų grįžę į darbą kraustys savo stalčius – gruodžio 30-oji bus jų paskutinė 
darbo diena. Rajono Taryba vakar patenkino administracijos vadovų prašymus atleisti iš darbo.  
Laikinuoju administracijos vadovu nuo sausio 2 dienos paskirtas savivaldybės administracijos Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vedėjas Audronius Gališanka. 

Per ketvirtadienio posėdį Tarybos posėdžių stalą puošė degančios žvakės. Simboliška, jei jos būtų 
buvusios trys...

Tuo tarpu meras K. Tubis tikino, 
jog per rytinius rajono vadovų pa-
sitarimus „didžiąja, didžiausia da-
limi direktorės pasiūlytiems spren-
dimams būdavo pritariama.“     

„Veneta dirbo nuoširdžiai, lyg ir 
neblogai buvo“, – A. Ananka lyg ir 
pagyrė V. Veršulytę. Ir balsuojant 
dėl jos atleidimo iš darbo jis susilai-
kė kartu su trimis socialdemokratais 
ir trimis liberalais. Liberalas Min-
daugas Sargūnas nedalyvavo balsa-
vime, pagal liberalų sąrašą išrinktas 
Donatas Tuska kartu su kitais 16 
rajono Tarybos narių balsavo „už“ 
V. Veršulytės atleidimą.  

Saulius Rasalas vylėsi, 
jog „apsišlifuos“

Socialdemokratai tęsė spaudimą 
ir atėjus balsavimui dėl savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotojo Sauliaus Rasalo eilei. 
D. Žiogelis klausė, kodėl liberalai, 
triuškinančiai laimėję rinkimus, 
dabar patys traukiasi iš valdžios.  
„Kur tas juodas katinas ar baisus 
juodas šuo, kuris perbėgo kelią?“, 
-  gyvūnų variantus pateikė Anykš-
čių valstybinei maisto ir veterinari-
jos tarnybai vadovaujantis D. Žio-
gelis. O socialdemokratas Donatas 
Krikštaponis lyg ir klausė, lyg ir 
šaipėsi: „Iš karto matėsi, kad jūsų 
rinkiminiai pažadai neįgyvendina-
mi ir dabar lengviausias variantas 
yra pasitraukti ir tegul kiti spren-
džia. Kaip pats vertini, ar teisingas 
paties poelgis rinkėjų atžvilgiu?“.

S. Rasalas aiškino, kad konflik-
tas tarp mero ir liberalų kilo ne per 
vieną dieną, tačiau buvo stengia-
masi „nenešti šiukšlių į lauką, tikė-
tasi, jog susitaikys, apsišlifuos“.

 Kalbėdamas apie rinkėjų iš-

davystę S. Rasalas sakė: „Man 
svarbiausia - mano pažiūros, mano 
savijauta, mano vardas, vertybės, 
kuriomis 48 metus gyvenau.“ Jis 
tikino, kad po viešo pareiškimo, 
kad traukiasi iš darbo, sulaukė di-
delio palaikymo, tvirtino, kad jam 
didžiausią įspūdį paliko žinutė, ku-
rioje buvo rašoma, kad „pabandyk 
žmogų išbandyti valdžia ir sužino-
si, koks tai žmogus.“ Už S. Rasalo 
atleidimą balsavo 20 rajono Tary-
bos narių, 4 liberalai susilaikė. 

Donaldas Vaičiūnas tikisi 
būti užmirštas...

Meras K. Tubis pasirašė potvar-
kį, kuriuo iš darbo nuo gruodžio 
30 dienos atleidžia savo patarėją, 
trečiąjį „riaušininką“ Kęstutį In-
driūną. 

Priminsime, kad gruodžio 5-ąją 
pareiškimus išeiti iš darbo parašė 
liberalų deleguota Anykščių savi-
valdybės administracijos direktorė 
V. Veršulytė, jos pavaduotojas li-
beralas S. Rasalas bei mero pata-
rėjas liberalas Kęstutis Indriūnas.O 
„darbietis“ mero patarėjas Donal-
das Vaičiūnas, tuo metu viešėjęs 
Rumunijoje, telefonu pareiškė, 
kad jei iš darbo traukiasi komanda, 
tai trauksis ir jis. Jie visi kaltina K. 
Tubį autokratiniu valdymu ir nesis-
kaitymu su komandos nuomone.

Gruodžio 6-ąją Anykščių libera-
lai skyriaus tarybos posėdyje nu-
sprendė, kad jų atstovai Taryboje 
privalo trauktis į opoziciją. 

Gruodžio 13-ąją Anykščių libe-
ralų lyderis Lukas Pakeltis merui  
K. Tubiui įteikė raštą, kuriame 
pranešė, kad jei nesantaikos prie-
žastis yra jis, kaip personalija, to-
kiu atveju jis gali trauktis iš visų 
visuomeninių ir politinių pareigų.  
Į šį raštą meras nereagavo. Tą pa-
čią gruodžio 13-ąją meras sukvie-
tė spaudos konferenciją, kurioje 
pranešė, kad suformuota nauja ra-
joną valdanti daugumą. Naujojoje 
koalicijoje yra 15 Tarybos narių. 
Koalicinę sutartį pasirašė ir pagal 
liberalų sąrašą į rajono Tarybą iš-
rinktas nepartinis Svėdasų girinin-
kas Donatas Tuska. Ketvirtadienio 
rajono Tarybos posėdyje nedaly-
vavo pagal liberalų sąrašą į rajono 
Tarybą išrinktas taip pat nepartinis 
profesorius Audrius Bitinas. Pana-
šu, kad profesorius kol kas bando 
laviruoti, nesirinkdamas nė vienos 
iš konfliktuojančių pusių.

D. Vaičiūnas pareiškimo išeiti iš 
darbo taip ir neparašė. „Anykštai“ 
ketvirtadienį jis sakė, kad vis dar 
nėra apsisprendęs.

Per ketvirtadienio rajono Tarybos 
posėdį Anykščių liberalų lyderis L. 
Pakeltis laikėsi nuošalyje – mero 
nekritikavo, partiečius ginančių 
kalbų nesakė. Apie jo pareiškimą, 
kuriame teigė, jog vardan taikos 
rajone gali trauktis iš visuomeninių 
ir politinių pareigų, nei meras, nei 
pats L.Pakeltis per rajono Tarybos 
posėdį neužsiminė.  

Laikinasis Anykščių rajono savivaldybės administracijos vado-
vas Audronius Gališanka tikėtina, jog bus paskirtas nuolatiniu 
administracijos direktoriumi.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Optimistas!

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos viršininkas, apie 
kiaulininkystės perspektyvas 
Anykščių rajone: 

„Niekas be mūsų leidimų auginti 
kiaulių nepradės.”

Šiaip būriuoti galima 
ir vandenyje

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono mero patarėjas, apie 
tai, kur norėtų gyventi: 

„Sardinijoje arba Tenerifėje. 
Žodžiu, tokioj saloj, kurioj galima 
būtų ištisus metus buriuoti.”

Baikit, čia tokia 
relaksacijos forma

Vilius JUODELIS, socialde-
mokratas, rajono Tarybos narys, 
administracijos direktorės Vene-
tos Veršulytės  klausė apie mero 
Kęstučio Tubio buvimą stebėto-
jo vaidmenyje per savivaldybės 
konkursus:

 „Ar nedaro jis poveikio komisi-
jų sprendimams?“

Demokratija - kai galima 
rinktis, ar kelti štangą, 
ar nekelti
  
Algirdas ANANKA, „valstie-

tis“, rajono Tarybos narys, klau-
sė V. Veršulytės: 

„Sakėt, kad buvo demokratija 
pažeista. Kažkaip nesupratau aš 
demokratijos.”

Nesinervinkit. Grįš 
po dvejų metų ir įgyvendins

Donatas KRIKŠTAPONIS, so-
cialdemokratas, rajono Tarybos 
narys, kreipėsi į iš valdžios besi-
traukiančius liberalus: 

„Iš karto matėsi, kad jūsų rinki-
miniai pažadai neįgyvendinami ir 
dabar lengviausias variantas – pa-
sitraukti ir tegul kiti sprendžia.”

Bet atsakymas 
juk neparašytas…

Saulius RASALAS, savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotojas, citavo gautą žinu-
tę, kuri sakė jam yra maloni: 

„Pabandyk žmogų išbandyti val-
džia ir sužinosi, koks tai žmogus.“

Ilgiausiai nesuyra stiklas

Audronė PAJARSKIENĖ, sa-
vivaldybės administracijos kul-
tūros specialistė, apie savivaldy-
bės reprezentacines prekes: 

„Prekių yra labai daug. Vien 
popierinių maišelių galima suskai-
čiuoti tūkstančiais. Jie neperkami 
vieniems metams, o tiesiog sandė-
liuojami.” 
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Linas BITVINSKAS

kontrolinis šūvis kalėdų tvar-
telio prieigose. Taikyta buvo į 
gyventojų piniginę, bet pistoletas 
užsikirto. Seimas dar pusmečiui 
pratęsė pridėtinės vertės mokes-
čio (PVM) lengvatą šildymui. 
„Valstiečių“ lyderis Ramūnas 
karbauskis lėšų žadėjo ieškoti 
pas kelininkus. „32 mln. eurų, 
kurių trūksta biudžete, bus paimti 
iš kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos, nes kito resurso nėra“, – 
žiniasklaidai sakė R.karbauskis. 
Kitais metais planuojamas 
kelininkų programos fondo dydis 
yra per 460 mln. eurų. 65 proc. 
šių lėšų yra skiriama valstybinės 
reikšmės keliams, vietinės reikš-

mės keliams – 30 proc.
„Netrukdykit mums dirbt“, - 

vis reikalavo valdantieji, kad per 
100 dienų jų neliestų ir nekri-
tikuotų. kitu atveju gal ir būtų 
galima neliesti, bet matant Seimo 
užsidegimą įvairioms kvailys-
tėms, per 100 dienų galima ir vi-
siems kaimynams karą paskelbti. 
kalbėti reikia

Taigi, PVM šilumai panaikini-
mas neįvyko dabar, bet nukelia-
mas ateičiai. Maždaug skamba 
taip – daugiabučių gyventojams 
suteikėme malonę. Ne visai 
taip – pirmiausia, šie pinigai 
dar nesurinkti, o tik numatyti, 
antra, niekas neliepė seimūnams 
lietuvoje taikyti patį didžiausią 
PVM. Taikykite visiems tą patį 
mokesčio dydį ir neteks daryti 
lengvatų. Sakykim, 10 procentų, 
o ne 21 proc.  

„Valstiečiai“ eidami į rinkimus 
griausmingai kalbėjo apie „paja-
mų nelygybę“, „kovą su skurdu“, 
„emigracijos mažinimą“. Vien  
PVM šilumai panaikinimas skur-
džių gretas lietuvoje, kaip sako 
ekspertai, PADVIGUBINTŲ. Jei 
toliau tokiais būdais bus kovoja-
ma su pajamų nelygybe, tai jau 
daugumai reikia eiti užsirašyti į 
eilę prašyti kompensacijų. Dau-

gybei žmonių, kurie gauna tik 
šiek tiek daugiau nei minimumą, 
tai būtų smūgis.  

Tiesa, reiktų priminti, kad šitas 
PVM šurmulys yra ne „valstie-
čių“ produktas. Netaikyti PVM 
lengvatos nusprendė praėjusios 
kadencijos socialdemokratai, 
kurių šūkis „Svarbiausia – žmo-
gus“, Darbo partija, skelbusi 
save paprastų 
žmonių atstove 
ir kitos partijos. 

Premjeras 
Saulius Skver-
nelis, kurio 
reitingai jau 
aukštesni už prezidentės, tvirtina, 
kad ši PVM lengvata yra netei-
singa. Norėčiau paklausti, o ko-
kia lengvata Lietuvoje teisinga? 
Išimtys bankams, ūkininkų žalia-
sis kuras, policininkų pensinis 
amžius?  kažkodėl šios išimtys 
yra „teisingos“, o štai lengvata 
daugiabučių gyventojams – ne... 
Beje, žadėję paramą silpnes-
niesiems, „valstiečiai“ vos ne 
pirmomis dienomis atšaukė 
įstatymą, kuris palaikytų būtent 
mažuosius ūkininkus, valdančius 
apie 20-30 hektarų žemės.  

Premjeras vis dėlto kai 
kur yra ir teisus, sakykim, jis 

stebėjosi savivaldybių pozicija, 
mat savivaldybėms iš valstybės 
biudžeto pernai skirta 225 mln. 
Eur, kuriuos jos galėjo išleisti so-
cialinei paramai. Tačiau daugiau 
kaip pusė šios sumos gyventojų 
nepasiekė. Pasak S. Skvernelio, 
gyventojų socialinei paramai 
skirtus pinigus savivaldybės leido 
kitaip  – tvarkė atliekas, prižiū-

rėjo kapines, 
įrengė saulės 
baterijas, pa-
statė pamin-
klų, nupirko 
traktorių. 
Pamenu ir 

Anykščių valdininkų džiūgavimą, 
kad tiek ir tiek sutaupė neiš-
mokėdami žmonėms socialinių 
pašalpų. Taigi, realybė tokia, 
kad tiek centrinė valdžia, tiek 
savivaldybės turi tik vieną paja-
mų didinimo šaltinį – labiausiai 
nuo socialinės atskirties ir taip 
kenčiančius žmones.

 Beje, savivaldybės, net tik 
„džiaugiasi“ sutaupiusios, bet 
ir nurodo, kad daugiau išmokėti 
poreikio nebuvo. Norėčiau pa-
klausti, kaip tai „nėra“ porei-
kio, jeigu skursta kas ketvirtas 
žmogus, o kai kuriose Anykščių 
seniūnijose net 70-80 procentų 

vaikų mokyklose valgo nemoka-
mai? Manau, kad likę išvis mo-
kyklose nevalgo, nes tėvai vos 
vos perkopia numatytą pajamų 
minimumą, taigi mokėti nelabai 
yra iš ko. Ir visa tai vyksta nuo-
lat skambant politikų postrin-
gavimams apie „nuo pašalpų 
ištvirkusią“ visuomenę. Visada 
buvau ir būsiu prieš reikalavimą 
atidirbti už pašalpas. Toks ati-
dirbimas iš pagrindų kerta per 
pačią darbo sąvoką. Už darbą 
turi būti mokamas atlygis. Jei 
nėra atlygio, tai – baudžiava. 
Mano galva, Vorkutos anglies 
šachtų eksploatavimas, Belomo-
ro kanalo statybos ar Nevėžio 
kanalo valymas yra to paties 
nusikalstamo lygio, kai valstybė 
piliečius prievarta verčia kurti 
šviesų socializmą arba brandų 
kapitalizmą.        

Iš kitos pusės galime palyginti 
ir valstybės prioritetus.  kelinin-
kų programos fondo dydis yra 
per 460 mln. eurų, tuo tarpu lie-
tuvos žmonių socialinei paramai 
skiriama 225 mln. Eur. Žmonėms 
skiriama du kartus mažiau lėšų. 
Esam tiesiog kelininkų valstybė. 
Žinoma, su keliais paprasčiau – 
jie valgyt neprašo, deja, ir vaikų 
negimdo.  

...kaip tai „nėra“ poreikio, 
jeigu skursta kas ketvirtas 
žmogus...

Močiutės dovanojami mezginiai šildo 
kelių kartų širdis Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

„Nors vaikystėje ant stalo ne visada dvylika patiekalų būda-
vo, bet šv. Kalėdų laukimo džiaugsmas buvo kur kas didesnis 
nei dabar. Žmonių susvetimėjimas, visa ko perteklius, pakantu-
mo vienas kitam stoka gražiausias metų šventes paverčia puota 
skrandžiui, o tikrąją švenčių prasmę paslepia vis didesnes, vis 
brangesnės dovanos“, – sako 71-erių Sterkiškio kaimo (Debeikių 
sen.) gyventoja Zita Apeikienė.

Senoje sodyboje vietos užtenka trims Apeikių kartoms: penkis vaikus užauginusių Zitos ir Rimanto 
Antano Apeikių (viduryje) namuose gyventi liko sūnus Andrius (kairėje), kuris į tėviškę iš Svėdasų 
parsivedė ir žmoną Rasą (dešinėje). Andrius su Rasa augina du vaikus – Joną ir Vaidą.

Prie verpimo ratelio palinkusi Zita Apeikienė siūlų neperka: ge-
riau jau vilnos nusipirks ir siūlus susiverps pati. „Kai pavargstu 
virtuvėj suktis ar šiaip ką daryti, imu mezginį į rankas, net tele-
vizoriaus negaliu tiesiog atsisėsti ir žiūrėti, rankos turi dirbti“, 
– sako pašnekovė.

pusę – šito namo net nebuvo, tik va 
ta, kieme stovinti klėtelė – tai pusė jos 
teko vienam broliui, kita pusė – ki-
tam. Teko visą gyvenimą nugyventi 
su anyta, ją nukaršinti, visko buvo: ir 
pasipykdavom, ir gražiuoju sueida-
vom. Kartais pajuokauju, kad jeigu 
būčiau buvusi bloga marti, kažin ar 
anyta 100 metų būtų sulaukusi“, - 
apie gyvenimą vyro šeimoje pasakoja 
Z. Apeikienė.

Bet grįžtam prie Kūčių, šv. Kalė-
dų... „Gimiau 1945 m., jau baigiantis 
karui, tai labai jau „kūdos“ mūsų Kū-
čios būdavo. 

Nors jų laukdavom kaip kažin ko. 
Kas ant stalo būdavo? Silkė, grybai, 
kūčiukai, o duonos ne visada užtek-
davo... Augom retai ir saldainius ma-
tydami. Jeigu pas kaimynę atvažiuo-
davo jos vaikai iš Vilniaus, vienas lyg 
ir saldainių fabrike dirbo, tai mums 
būdavo, kad porą saldainių atneša. 
Ir dalindavomės visi po gabaliuką – 
kiek tuo metu namie būdavo vaikų, 
į tiek gabaliukų ir pjaudavom saldai-
nius. Didesni broliai ir seserys dažnai 
jų ir atsisakydavo, mums, mažėliams, 
palikdavo. O popieriukus nuo saldai-
nių saugodavom, į juos įdėdavom po 
kūčiuką, suvyniodavom, ir taip eglutę 
puošdavom.

mama nepabūna, nors turi problemų 
dėl regėjimo, bet jos rankos visada 
užimtos - tai kojines, tai pirštines, tai 
šalikus mezga“, – kviesdamas į sve-
čius sako A. Apeikis. „O kur eglutė, 
kur stirtos dovanų po ja?“, – juokau-
dama klausiu šeimynos. „Mes laiko-
mės senųjų tradicijų ir eglę puošiam 
tik Kūčių dieną“, – sako A. Apeikis.

2 saldainiai 8 vaikams 

Palikusi verpimo ratelį prie pokal-
bio prisijungia itin inteligentiška, ra-
miu balsu kalbanti A. Apeikio mama 
Z. Apeikienė. Šią vasarą ji su vyru 
Rimantu Antanu Apeikiu atšventė 
auksines vestuves. „Ateis ir jis, šiek 
tiek poguliuko nuėjo“, – šypteli jau 
pusšimtį metų vyro tėviškėje gyve-
nanti Z. Apeikienė. 

„Pati esu iš aštuonių vaikų šeimos, 
atsikrausčius pas vyrą irgi nebuvo 
lengva. Ši sodyba priklausė dar vyro 
seneliui su broliu, jie ją pasidalijo per 

Lange – verpimo ratelis 

Kaimų tuštėjimo metas... Tokią iš-
vadą padarom su kolega važiuodami 
į svečius pas Ritą ir Andrių Apikus. 
Jų sodyba – vos trejetas kilometrų 
nuo Debeikių Leliūnų pusėn, tačiau 
vos pasukus reikiama kryptimi, at-
rodo, kad patenkam į negyvenamus 
tyrus: kiek akis aprėpia - tušti laukai, 
kažkur pakelėje sodyba, kurią saugo 
tik senut senutėlis kryžius... „Ne ten 
pasukom“ – sako man kolega, o aš 
jau renku A. Apeikio telefono numerį 
ir išgirstu: „Teisingai važiuojat, kai-
me tikrai nebėra žmonių...“ R. ir A. 
Apeikių sodyba – visai prie pat kelio, 
mus pasitinka pats šios sodybos šei-
mininkas, vos prieš kelias valandas iš 
tarnybos grįžęs A. Apeikis. Jis ne tik 
ūkininkauja prosenelių žemėje, bet 
dar ir gaisrininku Svėdasuose dirba.

Einat į sodybą, matau šiems lai-
kams visai neįprastą vaizdą – lange 
sėdi močiutė ir verpia. „Be darbo 
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- Kas jums yra laimė?
- Kad turiu nuostabią šeimą: žmoną 

Daivulį ir vaikus - Guodą ir Vainių.
- Jūsų didžiausia baimė?
- Artimiausių žmonių sunki liga.
- Jūsų charakterio bruožas, ku-

ris jums labiausiai nepatinka?
- Impulsyvumas.
- Bruožas, kuris labiausiai erzina 

kituose?
- Du bruožai; kai žmogus vėluoja ir 

kai meluoja, ypač žiūrėdamas į akis.
- Žmogus, kuriuo žavitės?

- Šveicarų architektas Peter Zumt-
hor.

- Didžiausias iššūkis?
- Paskutinis iššūkis – atsistatydinti 

iš mero patarėjo pareigų.
- Apie ką dabar daugiausiai gal-

vojate?
- Kad dabar galėsiu, kai tik pūs vė-

jas, buriuoti.
- Jūsų labiausiai vertinama do-

rybė?
- Gal banaliai skambės, bet - sąži-

ningumas.

Architekto „svajonių“ būdas numirti 
kai kuriuos gali šokiruoti
Vis dar Anykščių rajono mero patarėjas, architektas Kęstutis 

INDRIŪNAS sako, jog kartais jaučiasi kitiems esąs nepatogus 
žmogus: „Meluoti nereikia, bet patylėti dažnai būtų ne pro šalį. 
Tik kad aš įpratęs sakyti tiesą...“

- Kokiomis aplinkybėmis jūs me-
luojate?

- Neatsimenu, kada būtų reikėję 
meluoti. Esu pakankamai tiesus ir, 
įtariu, kad nepatogus žmogus, nes sa-
kau tiesą, kai vertėtų, jei ne meluoti, 
tai bent patylėti (šypsosi)...

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje?

- Kai buvau jaunas, norėjau būti 
aukštesnis. Bet su laiku supratau, kad 
ūgis nieko nebūtų pakeitęs - krepši-
ninku ir šiaip nenorėjau būti, o mėgs-
tamam futbolui tikau ir toks – mažiu-
kas ir klišas...

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Visai blogo ir niekingo žmogaus 

nėra žemėje, visi, net didžiausi nusi-
kaltėliai, turi teigiamų savybių. Bet 
yra tokių žmonių, kurių aš negerbiu. 
Po naujos koalicijos pasirašymo to-
kių padaugėjo.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė?

- Žodžio laikymasis. Žodis yra gip-
sas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- šiluma.
- Priežodis, frazė, mintis, kurią 

dažniausiai vartojate?
- Sūnus sakė, kad dažniausiai gy-

venime esu pasakęs: „Susitvarkyk 
savo šiukšlyną“.

- Ką gyvenime labiausiai mylite?
- Aišku, kad žmonikę.
- Kada ir kur buvote pats laimin-

giausias?
- Daugiausiai laimės man sutei-

kė puikios naujienos iš Santariškių 
ligoninės. Gal neįvardinsiu, kokios 
būtent...

- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Sklandžiai ir raiškiai kalbėti. Ne-

smailas liežuvis (šypsosi)...
- Jeigu turėtumėte galimybę sa-

vyje pakeisti vieną dalyką, kas tai 
būtų?

- Norėčiau ne pakeisti, o „prisidur-
ti“ tą talentą, apie kurį ankstesniame 
klausime sakiau.

- Didžiausias jūsų gyvenimo pa-
siekimas?

-  Tai pirmas mano architektūrinis 
darbas, gėlių salonas ,,Ritos gėlės“ 
Prienuose. Ten ne tik architektūrą, bet 
ir interjerą su baldais projektavau. Ar-
chitektų sąjungos diplomą gavau už šį 
darbą. Tai suteikė daug pasitikėjimo. 

- Jeigu po mirties galėtumėt su-
grįžti atgal į šį pasaulį, kokiu pavi-
dalu norėtumėt grįžti?

- Medžiu ant jūros kranto. 
- Vieta, kur labiausiai norėtumėt 

gyventi?
- Sardinijoje arba Tenerifėje. Žo-

džiu, tokioj saloj, kurioj galima būtų 
ištisus metus buriuoti. 

- Brangiausias turtas.
- šeima. 
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Pjauti žolę sodyboje, turbūt be-

prasmiškesnio darbo nėra.

- Jūsų svajonių profesija?
- Mano svajonė išsipildė – archi-

tektas.
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Paklauskit žmonos. Nežinau...
- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Nuoširdumą. 
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Skaitau daugiausiai specializuotą 

literatūrą apie architektūrą, dizainą. 
Visada skaitau, ką parašo intelektua-
las Audrys Karalius.

- Labiausiai įsimintinas grožinės 
literatūros personažas?

- Šerlokas Holmsas.
- Istorinė asmenybė, kuri jums 

imponuoja?
- Katalonų architektas Antoni Gaudi.
- Ar realiame gyvenime teko su-

tikti žmonių, kuriuos galėtumėt 
pavadinti savo herojais?

- Aš to žmogaus gyvenime nesu-
tikau, bet galiu pasakyti, kad futbo-
lininkas L.Messi – herojus. Žaviuosi 
juo. 

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

-  Daiva, Guoda, Vainius…
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate?
- Telefonu rašyti žinučių, draugai 

tai žino, tad visada skambina.
- Dėl ko gyvenime labiausiai ap-

gailestaujate?
- Apgailestauju, kad susiklostė 

tokios aplinkybės ir teko baigti man 
patikusią veiklą – baldų projektavimą 
ir gamybą.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Lėkdamas dideliu greičiu su bur-

lente.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Gražu tai, kas paprasta, bet ne-

prasta. 

Anykščių rajono mero patarėjas, architektas Kęstutis Indriūnas 
pasitraukęs iš užimamų pareigų džiaugiasi, jog turės pakanka-
mai laiko buriuoti.                            Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt
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- Kodėl parašėte šį pareiškimą? 
Ko juo siekėte?

- Pareiškimo tekstas gimė labai na-
tūraliai, perskaičius anyksta.lt straips-
nį „Kęstutis Tubis Venetai Veršulytei 
durų neuždaro“. Teksto pabaigoje 
buvo parašyta nedviprasmiška mero 
K. Tubio citata, kad visi visko gali 
tikėtis, išskyrus Luką Pakeltį. Tame 
straipsnyje meras mane įvardino val-
džios krizės organizatoriumi ir žmo-
gumi, kuriam bet kokia kaina reikia 
įtakos, valdžios. Reaguodamas į tai, 
jog jis problemą bando paversti dviejų 
žmonių santykių aiškinimosi erdve, aš 
kreipiausi į jį sakydamas, kad esu pasi-
rengęs pasitraukti iš rajono Tarybos ir 
iš Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių 
skyriaus vadovo pareigų, jeigu tik jis 
sugebės įsiklausyti, kodėl jo koman-
dos nariai priėmė tokį sprendimą. Iš 
esmės jam buvo siūloma pakeisti savo 
vadovavimo stilių ir vykdyti progra-
mą, su kuria mes ir jis kartu atėjome 
ir dėl kurios vykdymo mes visi pasi-
rašėme. 

Jei kliūtimi esu tik aš, tai aiškiai 
dar kartą pasakiau, kad postai man 
- paskutinėje vietoje. Nors, regis, tai 
savo politinėje karjeroje jau įrodžiau. 
Trumpai tariant, šituo pareiškimu aš 
bandžiau parodyti, kad savo ambici-
jas galiu paaukoti. Jei pasitraukus L. 
Pakelčiui rajonui bus geriau, jei bus 
vykdoma mero ir liberalų programa, 
jei meras ims girdėti ne tik pataikūnus 
- galiu trauktis iš rajono Tarybos ir net 
iš politikos.

- Pareiškimas merui buvo įteiktas 
gruodžio 13-ąją. Ar po to su rajono 
vadovu kalbėjotės? 

- Nesulaukiau jokios mero reakci-
jos. Šitą pareiškimą įteikė du mano 
pavaduotojai partijos skyriuje. Anksti 
ryte, 8 valandą, pavaduotojai buvo 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Anykščių r. skyrius

Anykščių r. savivaldybės Merui K. Tubiui
                                                

K R E I P I M A S I S
2016-12-12
Anykščiai

Gerbiamas mere,
šiuo dokumentu kreipiuosi į Jus dėl susiklosčiusios situacijos Anykščių r. savivaldybės ta-

ryboje ir valdančiojoje daugumoje. 2016-12-06 LR Liberalų sąjūdžio Anykščių r. skyriaus 
taryba išreiškė visapusišką palaikymą mūsų partijos deleguotiems politinio pasitikėjimo pa-
reigūnams.

Nepaisant šio sprendimo, nesiekiu nutraukti bendradarbiavimo su mūsų partijos iškeltu ir 
nuosekliai remtu Meru. Reaguodami į Jūsų viešą 2016-12-10 pareiškimą www.anyksta.lt, 
kur Jūs aiškiai ir nedviprasmiškai teigiate, kad, Jūsų nuomone, LR Liberalų sąjūdžio Anykš-
čių r. skyriaus pirmininkas Lukas Pakeltis yra šio sprendimo iniciatorius, kreipiuosi į Jus. 
Siekdamas paneigti Jūsų nuomonę bei išsakytus žodžius, esu pasirengęs ieškoti neeilinių 
sprendimų, kurie užtikrintų stabilų rajono Tarybos bei administracijos darbą. Jums bei mūsų 
deleguotiems politinio pasitikėjimo pareigūnams:  Administracijos direktorei Venetai Veršu-
lytei, Administracijos direktoriaus pavaduotojui Sauliui Rasalui ir Mero patarėjui Kęstučiui 
Indriūnui  - matant galimybes tęsti pradėtus darbus, iš esmės išspręsti tarpusavio nesutari-
mus, atkurti kolektyvinį ir toliaregišką bendradarbiavimą, esu pasirengęs priimti kardinalius 
sprendimus: pasitraukti iš Anykščių r. savivaldybės tarybos, Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komiteto pirmininko pareigų, frakcijos seniūno pareigų. Taip pat, siekdamas užkirsti 
kelią suponuojamai nuomonei apie mano norą žūtbūt siekti postų ir daryti įtaką, esu pasiren-
gęs atsistatydinti iš Anykščių r. skyriaus pirmininko pareigų.

Tvirtai teigiu, kad komandinis darbas ir įsipareigojimai rajono žmonėms man yra didžiau-
sia vertybė, todėl esu pasirengęs atsisakyti visų politinių postų ir pareigų vardan tolimesnio 
sklandaus ir produktyvaus rajono Tarybos darbo.

Lukas PAKELTIS
LR liberalų sąjūdžio Anykščių r. skyriaus pirmininkas

Lukas Pakeltis: „Stengsiuosi, kad Anykščiai 
netaptų griežto režimo savivaldybe“
Vakar Anykščių rajono taryba priėmė sprendimą iš pareigų 

atstatydinti Lietuvos liberalų sąjūdžio deleguotus savivaldybės 
administracijos direktorę Venetą Veršulytę ir jos pavaduotoją 
Saulių Rasalą. Iš darbo bus atleistas ir atsistatydinimo pareiškimą 
parašęs liberalas, mero patarėjas Kęstutis Indriūnas. Šie asmenys 
teigia, kad iš darbo traukiasi neapsikentę rajono mero Kęstučio 
Tubio autokratinio valdymo. Meras liberalų pasitraukimą vadina 
iš anksto surežisuotu spektakliu. 

„Režisieriumi“ vadinamas Anykščių liberalų lyderis Lukas 
Pakeltis dar prieš naujos rajono valdžios koalicinės sutarties pa-
sirašymą K. Tubiui įteikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad jis 
pasiruošęs trauktis ir iš rajono Tarybos, ir iš partijos skyriaus 
pirmininko pareigų. Lukas PAKELTIS „Anykštai“ pasakoja apie 
šio pareiškimo tikslą, valdžios krizę bei perspektyvas politikoje.

pas merą, jiems K. Tubis pasakė, jog 
pagalvos. Mano pareiškimas atsira-
do, kai meras jau buvo pradėjęs rinkti 
naujos koalicijos narių parašus, nors 
koalicijos pasirašymas buvo planuotas 
gruodžio 16-ąją, bet jie skubėjo su-
spėti surinkti parašus gruodžio 13-ąją. 
Regis, meras stengėsi viską padaryti 
taip, kad tik neliktų valdžioje liberalų. 
Kitaip tariant, rajono vadovas ne tik 
nebandė stabdyti koalicijos griuvimo, 
bet net ir spartino.

- Jei pats pasiryžęs trauktis iš 
partijos pirmininkų, gal buvo įma-
nomas variantas vietoje dabartinių 
administracijos direktorės, jos pa-
vaduotojo bei mero patarėjo, su ku-
riais merui nesiseka dirbti, pasiūlyti 
kitus žmones iš partijos ar apskritai 
net nepartinius?

- Pirmas dalykas, nors su juo dirbti 
nebegali administracijos vadovai - me-
ras vis tiek sako, kad kliūtis ne jie, o 
aš. Antras dalykas - liberalų skyrius 
delegavo šiuos žmones, mes nema-
nome, kad V. Veršulytė, S. Rasalas ir 
K. Indriūnas dirbo blogai, neskaidriai, 
nekompetentingai... Esu garantuotas, 
kad tas pats S. Rasalas, kurio darbą 
vertinant buvo kalbama apie antran-
kius, nėra net trintuko iš savivaldybės 
išnešęs... Savęs, kaip žmogaus, būčiau 
negerbęs, jei per šį skandalą būčiau 
nusisukęs nuo Saulius, Venetos, Kęs-
tučio. Politiškai, manau, pralošėme, 
bet mes juk pirmiausia žmonės, o tik 
paskui politikai. Kita vertus, ar šituos 
žmones pakeitus kitais bus geriau? Ar 
ilgai tie naujieji bus geri? Užsuksime 
sveikinimų - pageidavimų ratą ir kas 
kelis mėnesius keisime savivaldybės 
administracijos vadovus?

Kiek žinau apie darbą savivaldy-
bėje, valdymo principas yra toks: 
„Išdaužk langą! Jei nedauši -iškviesiu 

policiją.“ O jei išdauši - policija juk 
pati atvažiuos. Tokių situaciją buvo ne 
viena ir ne dvi. Jau kalambūru tapo tai, 
kas yra komandinis darbas Anykščių 
savivaldybėje – „mėgstu komandi-
nį darbą, aš duodu komandas, jūs jas 
vykdote“. Tačiau smerkti mero už tai 
nereikėtų. Gal 30 metų dirbus polici-
joje, kur aiški valdžios vertikalė, kitaip 
valdymą suprasti ir yra sunku. Bėda, 
kad tokio valdymo įkaitais tapome 
mes, liberalai, o blogiausia, kad šis 
valdymo modelis gali neišraunamai 
apraizgyti ir visą rajoną.

- Anykščių liberalai nuo šiol bus 
lyg ir opozicijoje, bet lyg ir pozicijo-
je. Partijos skyriaus taryba nuspren-
dė trauktis į opozicija, bet meras K. 
Tubis juk liberalas. Jis nepartinis, 
tačiau liberalų remtas, Jūsų sąraše 
į Tarybą kandidatavęs. Jūsų sąra-
še buvęs nepartinis Donatas Tuska 
partijos pozicijai nepakluso ir tapo 
valdančios koalicijos nariu. Tad bus 
dabar liberalai už rajono valdymą 
atsakingi ar nebebus?

- Panašiausia, kad rajoną dabar val-
dys ne partijos, o vienas meras. Meras 
nesiskaitydamas su komanda pasitikri-
no, kaip veikia tiesiogiai išrinktų merų 
valdymo modelis, išsiaiškino, kokios 
mero galios. Nekritikuoju šio mode-
lio, bet Anykščių rajonui jis nėra nau-
dingas - taip sutapo, kad įstatymiškai 
sustiprinus mero instituciją į šias par-
eigas išrinktas „kietos rankos“ šalinin-
kas. Jau įstatymai tiesiogiai išrinktam 
rajono vadovui suteikia daug galių, o 
jis jų siekia vis daugiau ir daugiau.

Tikiuosi, kad pradėti darbai bus dir-
bami toliau. Mes stengsimės, kad jie 
būtų dirbami. Bet vien jau tas naujos 
koalicijos sudarymas ironišką šypseną 
kelia. Net neįvardinamos sritys, kokie 
koalicijos partnerių įsipareigojimai, 

kokia koalicijos programa. Yra tik sa-
kinys, kad įgaliojimai parenkant admi-
nistracijos vadovus suteikiami merui. 
Praeitoje sutartyje buvo nurodyta, kas 
ką deleguoja ir kas už ką atsako. Mes 
delegavome administracijos direktorę 
ir, ko gero, turėjome geriausią direktorę 
Anykščių istorijoje, bent jau tiek, kiek 
aš tą istoriją atsimenu. Absoliučiai pra-
gmatiška koalicija, kurioje nėra jokio 
turinio, net siekių nėra. Nei personalijų, 
nei veiklos sričių. Tik pragmatizmas. 
Viskas jiems tinka, tik žemesniam ly-
gmenyje dėl kadrų skyrimo koalicijos 
partneriai pageidauja pasiderinti. Tam 
tikri mainai. Šitas politikos suprimity-
vinimas man kelia didelį liūdesį. Ne 
taip aš politiką suprantu. Pirma ne pos-
tai ir atlyginimai, o idėjos ir jų įgyven-
dinimas. Už tai juk žmonės balsuoja, 
rinkėjai juk ne premijas skirsto - štai 
geras žmogus, vertas 3 000 eurų algos, 
lai ją gauna. Žmonės svarsto, kieno iš 
politikų idėjos, strategijos jiems palan-
kiausios, kas labiausiai gali pateisinti 
jų lūkesčius.

- Tvirta ranka turi ir neabejotinų 
privalumų. Bausti ir iš darbo vyti 
netikusius valdininkus juk reikia?

- Atsisveikinimas su tinginiais arba 
su nesąžiningais žmonėmis yra priva-
lomas. Tačiau tam nebūtina būti poli-
cininku. Bet kištis daugiau nei būtina, 
spausti duoti įsakymus, kurie nėra tei-
singi, tai yra ydingas vadovavimo sti-
lius, kuris veda į savęs susinaikinimą. 
Trumpuoju laikotarpiu gali atrodyti, 
kad tai labai šaunu, bet jei baimė ateis 
iki visuomenės - visi žmonės bijos ro-
dyti iniciatyvą, bijos sakyti nuomonę, 
visi nuolankiai pritars. Kur mes eisim? 
Būsim ne iniciatyvos, o baimės žmo-
nės. Iš sovietų sąjungos išėjome, kad 
būtume laisvi. Dabar grįžtame?

- Kaip į situaciją Anykščiuose rea-

gavo Liberalų partijos lyderiai?
- Partijos lyderiai išreiškė palaikymą 

skyriui. Jie mato, kad nuomonės turėji-
mas ir programos vykdymas yra labai 
svarbu. Buvo Anykščiuos Eugenijus 
Gentvilas ir Vitalijus Gailius. Išgirdo 
jie skyriaus aktyvo ir mano nuomonę. 
Partijos lyderiai suvokia, kad partija 
nėra merą aptarnaujantis personalas. 
Dabar Anykščių liberalai ir meras 
tokie vienos krypties partneriai - kol 
merui naudinga, mes partneriai, bet jei 
mes mąstom kitaip - jau priešai.

- Jūsų pareiškimas, atrodo, tikslo 
nepasiekė. Tai trauksitės iš politikos 
ar liksite? 

- Dabar jau garantuotai liksiu ir rajo-
no Taryboje, ir partijoje. Nes privalau. 
Esu daug kam nepatogus. Manęs ne-
galima apkaltinti savivaldybės užsaky-
mų laimėjimu, verslo interesais. Turiu 
nuomonę, kurią pasakau. Mano įmonė 
80 procentų veiklos pajamų gauna iš 
eksporto ir per verslą manęs nepa-
spausi. Politika man nėra savitikslis 
dalykas. Politinių dividendų šioje si-
tuacijoje tikėtis yra neįmanoma. Mano 
pasiūlymas trauktis iš politikos - siekis, 
kad rajonui būtų geriau. Dabar matau, 
kad jei pasitrauksiu, bus tik blogiau. 
Mano tikslas - siekti, kad Anykščiai 
netaptų autoritarine savivaldybe. Galiu 
pasitraukti vardan kilnesnio tikslo, bet 
galiu ir nesitraukti, iškentėti, vardan to 
kilnesnio tikslo. Šitame etape matau, 
kad mano išėjimas K. Tubiui būtų la-
bai palankus. Rinkimai - ir savivaldos, 
ir Seimo - parodė, kad manimi daug 
anykštėnų tiki. Jei mano pasitrauki-
mas sustiprintų anykštėnų viltis, galiu 
pasitraukti, nes nesu aš savo ambicijų 
įkaitas. Bet matau priešingą situaciją. 
Dabar mano buvimas politikoje yra 
privalomas, tikrai matau, kad privalau 
likti ir priešintis aklai jėgai. 

Užsak. Nr. 1560

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmininkas Lukas 
Pakeltis tvirtina: „Jei matyčiau, kad rajonui naudingiau, galė-
čiau apskritai trauktis iš politikos. Tačiau dabartinėje situacijoje 
tiesiog privalau likti rajono Taryboje“, – mano L. Pakeltis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.



2016 m. gruodžio 23 d.

pirmadienis 2016 12 26

sekmadienis 2016 12 25

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Ir kas per naktis... Šv. Kūčių 
vakaras su Veronika.  
7.25 Tikėjimo riteris. Vyskupas 
Jonas Kauneckas.  
8.00 Šventadienio mintys. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Premjera. Despero nuo-
tykiai. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.00 Urbi et Orbi. Popiežiaus 
sveikinimas “Miestui ir pasauliui”.  
13.35 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
15.00 Koncertas “DiaBitės”. 
15.45 Žinios.  
16.00 Premjera. Folčio viešbutis 
1. N-7.  
17.15 Lietuvos humoro lyga. 
Finalas.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Svajonę turiu. Kalėdinis 
koncertas. Dalyvauja Violeta 
Riaubiškytė, Vilius Tarasovas, 
Nelly Paltinienė, Viktoras 
Malinauskas, Vaida Genytė, 
Andželika ir Birutė Petrikytės, 
Rolandas Petrikis, Asta Pylipaitė, 
Mia, Edmundas Seilius, grupės 
“El Fuego”, “Vairas” ir kt. 
20.10 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu Gintaru 
Grušu. 
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!  
22.40 Premjera. Mamma Mia!  
0.30 Premjera. Krankų Kalėdos. 
N-7.  

2.05 Pasaulio dokumentika.  
3.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

 
6.40 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.05 “Tomo ir Džerio šou”.  
7.30 Princesė Gulbė. Kalėdos. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 PREMJERA Gelbstint 
Kalėdų senelį. 
11.05 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija. N-7.  
13.40 Peliukas Stiuartas Litlis 2. 
15.05 Denis - grėsmė visuome-
nei. Kalėdos. 
16.45 Ponas Bynas. Kalėdos 
(Mr. Bean). N-7.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai.  
22.20 Pagirios Tailande. N14.  
0.20 Diktatorius. N14.  
1.50 Didysis Getsbis. N-7. 

 
6.50 Ančiukų istorijos.  
7.20 Niko. Kelias į žvaigždes.  
8.55 Kulinariniai triukai.  
9.25 Penkių žvaigždučių būstas.  
9.55 Šuo, kuris išgelbėjo kalėdi-
nes atostogas.  
11.45 Karališkos Kalėdos. N-7.  
13.25 Kaip Grinčas Kalėdas 
vogė. N-7.  
15.40 Vienas namuose 5. 
Šventinis apiplėšimas. N-7.  
17.30 Madagaskaro pingvinų 
Kalėdų nuotykiai.  
17.40 Kung Fu Pandos šventės. 
N-7.  
18.00 Šrekas. Kalėdų bumas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7.  
22.30 Atostogos. N-7.  
1.15 Samsara. N-7. 

 
6.30 “37-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis”.  
7.30 “Amerikos mieliausieji”.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 Muzikinė kaukė (k).  
13.15 Sveikinimai.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Transformeriai. 
Nugalėtųjų kerštas. N-7.  
21.45 “Karas ir taika”. N-7.  
23.00 Zero 2. S.  
0.35 Gyvenimo užrašai. N-7.  
2.35 Džiaugsmingas triukšmas. 
N-7. 

 
6.50 “Tabatos salonas”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Gelbėkim pingvinus”.  
11.05 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.35 “Sodo gyventojai”. 
12.05 “Kalėdų dvasia”. 
13.50 “Kas namie šeiminin-
kas?”. 
14.45 “Akloji”.  
15.50 “Būrėja”.  
16.55 Nemarus kinas. “Kitais 
metais. Jei viskas bus gerai”. 
1981 m.  
18.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Bekas. Gyvas masalas”. N14.  
23.00 “Girtos vestuvės”. S.  
0.20 “Karalienė Izabelė”. N14.  
1.35 “Jorkšyro žudikas. 1983-
ieji”. N14.  
3.15 “Kalėdų dvasia”. 
4.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 

 Kultūra 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pasitikiu tavimi.  
7.15 Euromaxx.  
7.45 Misija. Vilnija.  
8.15 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
8.45 ARTi.  
9.00 Premjera. Kova už išlikimą.  
9.35 Penktasis tarptautinis menų 
festivalis “Šokio karalienė”.  
11.10 Mama Katinas.  
12.40 Nuostabios Kalėdos 
(kart.). 
14.10 Borisas Dauguvietis. 
Žaldokynė. 1998 m.  
16.00 Kelias į namus. 
16.30 Nacionalinis turtas. 
17.00 Juditos Leitaitės koncer-
tas “Meilė keičia viską”. 
18.00 Aukštas blondinas juodu 
batu. 1972 m. N-7.  
19.30 Tarptautinis projektas 
“Vivaldiano. veidrodžių miestas”. 
21.10 Trijų tenorų kalėdinis 
koncertas.  
22.30 Jėzus Kristus superž-
vaigždė (kart.). 
0.20 “Carmen Cubana”.  
2.00 Haraldas Miuleris. Tyli nak-
tis. Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro spektaklis.  
4.05 Lietuvių muzikos magija.  
5.30 Panorama. 

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Tauro ragas (k). N-7.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Priešaušrio Lietuva.  
11.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  

19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 Pasienio sargyba. N-7.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.30 „Alfa” savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.25 Mano kiemas (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio triumfas 
(k). 
20.30 Mano kiemas.  
21.00 Informacinių mitų grio-
vėjai.  
21.30 Pasivaikščiojimai.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k). 

 
6.35 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7.  
7.05 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio Kalėdų 
varpeliai.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. 
Lenktynės. N-7.  
16.00 Džeimio Oliverio Kalėdų 
varpeliai.  
17.00 Auklė Kalėdoms. N-7.  
18.45 Šrekas 2. N-7.  
20.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. Įspūdingos 
Kalėdos. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nesunaikinami 2. N-14.  
0.25 Rizikingiausi policijos darbo 
epizodai. N-14. 

 
07.20 „Bekraštė Kanada“.  
08.25 Kalėdų skanėstai. 
08.30 „Krikštašunis“. N-7. 
10.25 Kalėdų skanėstai. 
Kulinarijos laida. 
10.30 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7. 
14.50 Kalėdų skanėstai. 
14.55 „Admirolas“. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Admirolas“. 
18.00 Žinios. 
18.22 Orai. 
18.25 0 laipsnių. 
18.30 „Admirolas“. 
19.00 Tobulas meniu. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Griežtojo režimo atosto-
gos“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Griežtojo režimo atosto-
gos“. N-7. 
00.05 „Bėk neatsigręždamas“. 
N-14. 
02.30 „Samdiniai“. N-14. 
04.00 „Krikštašunis“. N-7.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
6.35 Folčio viešbutis 1. N-7.  
7.45 Lietuvos humoro lyga. 
Finalas.  
9.00 Premjera. Aviukas Šonas.  
10.30 Bethovenas. 
12.00 Kalėdų šv. Mišios iš 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios.  
13.30 Edmundui Kučinskui - 
60 metų.  
15.45 Premjera. Folčio vieš-
butis 1. N-7.  
16.50 Premjera. Naktis be 
karūnos. N-7.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Taksi. N-7.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Auksinis balsas.  
23.00 Premjera. Vargdieniai. 
N-7.  
1.35 Folčio viešbutis 1. N-7.  
2.40 Klausimėlis.lt.  
3.00 Tikėjimo riteris. Vyskupas 
Jonas Kauneckas.  
3.40 Edmundui Kučinskui - 60 
metų. Jubiliejinis koncertas.  

 
7.00 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Na, palauk!”. 
7.40 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
8.05 “Ponas Bynas”. N-7.  
8.35 Trys muškietininkai. 
10.00 Mano tėtis - Skrudžas. 
11.35 Haris Poteris ir netikras 
princas. N-7.  
14.20 Kelionė į Ameriką. N-7.  
16.35 Kaukė. N-7.  

18.30 Žinios.  
18.55 Sportas.   
19.00 “Džentelmenų” atsis-
veikinimo koncertas. Atlikėjai. 
A.Butkus, T.Rimgaila, D.Dimša, 
V.Mackonis, Katažina, Samanta 
Tina, N.Bunkė, E.Jakštytė ir kt. 
21.05 PREMJERA Tarp mūsų, 
berniukų. 2016 m. Komedija.  
22.55 PREMJERA Dabar jau 
tikrai šikna. N14.  
0.50 Kaip išgyventi Kalėdas. 
N-7.  
2.20 Pagirios Tailande. N14.  

 
7.00 Šrekas. Kalėdų bumas.  
7.20 Trys Kalėdų uodegėlės.  
9.10 Šuo, kuris išgelbėjo 
Kalėdas 2.  
10.55 Tiltas į Terabitiją. N-7.  
12.45 Kvaišų šeimynėlės 
Kalėdos. N-7.  
14.40 Vakaro pasakoji-
mai. N-7.  
16.35 Auklė. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.20 TV3 sportas.  
19.25 TV3 orai.  
19.30 Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis. N-7.  
21.25 Beždžionių planetos 
aušra. N-7.  
0.00 Vikingai. N-14.  
1.00 Hubertas ir Staleris. N-7.  
2.00 Kastlas. N-7.  

 
6.15 Sveikatos ABC televi-
trina.  
6.40 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.35 Keliauk ir ragauk. Lietuva 
(k).  
8.25 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou.  

15.40 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou. Dalyvauja: 
N.Bunkė, R.Dambrauskas, 
V.Genytė, A.Ivanauskas - Fara, 
D.Meiželytė, I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, K.Zvonkuvienė. 
17.30 Dainuok mano dainą.  
19.20 Prieš pakratant kojas. 
N-7.  
21.05 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou. Dalyvauja: 
N.Bunkė, R.Dambrauskas, 
V.Genytė, A.Ivanauskas - Fara, 
D.Meiželytė, I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, K.Zvonkuvienė. 
2.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.50 “Karas ir taika”. N-7.  
3.50 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Sodo gyventojai” (k).  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”. N-7.  
10.25 “Superauklė”.
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Akloji”. 
13.30 “Būrėja”. 
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Draugų 
būry. N-7.  
22.40 “Meilė ir bausmė” N-7.  
0.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  

1.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.40 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
2.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.15 Bekas. Gyvas masalas. 
N14.  
4.45 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos istorijos.  
6.35 Maistas ir aistros.  
7.05 Likimo valsas.  
7.30 Atspindžiai.  
8.00 Durys atsidaro.  
8.25 Šventadienio mintys. 
8.50 Gustavo enciklopedija.  
9.20 “Oginskio vaikystė”.  
9.55 Rasos lašeliai 2016. 1 d. 
11.45 Mažylis. 
13.15 Mažylis mieste. 
14.45 Keturakis. Amerika 
pirtyje.  
16.30 Tarptautinės pasaulio 
reitingo sportinių šokių varžy-
bos “Lithuanian open 2016”. 
18.25 Aukšto blondino juodu 
batu sugrįžimas. 1974. N-7.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Jubiliejinis “Trimito” 
60-ojo sezono atidarymo kon-
certas. 
23.10 Naktis be karūnos. N-7.  
0.50 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”. Koncertas 
“Opera po žvaigždėmis”.  
2.30 Trijų tenorų kalėdinis 
koncertas (subtitruota, kart.). 
3.50 “Carmen Cubana”.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Autopilotas.  

6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
8.30 Bus visko (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.45 Ne vienas kelyje (k).  
12.15 “Alfa” savaitė (k).  
12.45 Apie žūklę (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
14.30 Pasivaikščiojimai. 
Naujoji karta (k).  
15.00 Informacinių mitų grio-
vėjai (k).  
15.30 “Alfa” savaitė (k).  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Valanda su Rūta (k). 
18.30 Bus visko (k).  
19.20 Beatos virtuvė (k).  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
20.55 Mano kiemas (k).  
21.25 KK2 (k). N-7.  
23.30 Dviračio šou (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Dviračio šou (k).  
1.45 Autopilotas (k).  
2.10 Tauro ragas (k). N-7.  
2.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
3.20 Bus visko (k).  
4.10 Nuo... Iki... (k).  
5.00 Ne vienas kelyje (k).  
5.30 Apie žūklę (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Kobra 11. N-7.  
9.00 Praeities žvalgas..  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Gaudynės. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Farai. N-7.  
23.00 Nesunaikinami 3.  N-14.  
0.55 Rezidentai. N-7.  
1.25 Gaudynės. N-7.  
2.10 Kaulai. N-7.  

 
06.35 „Kalnų ežerai“. 
07.35 Kalėdų skanėstai. 
07.40 „Safaris džiunglėse“. 
08.55 Kalėdų skanėstai. 
09.00 „Safaris džiunglėse“ . 
10.15 Kalėdų skanėstai.  
10.20 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Admirolas“. 
16.00 Žinios.
 16.20 „Admirolas“. 
18.00 Žinios. 
18.25 „Admirolas“. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 PREMJERA. 
„Merginos iš Ukrainos“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Kalėdų skanėstai. 
23.05 „Apiplėšti mafiją“. 
N-14. 
01.20 „Safaris džiunglėse“. 
04.20 „Apiplėšti mafiją“. 
06.00 „Laukinis pasaulis“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2016 12 27

trečiadienis 2016 12 28

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Premjera. Bethovenas 
4. 
11.30 Kalėdų aviganis. 
12.55 Klausimėlis.lt.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.05 Premjera. Folčio viešbu-
tis 1. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.00 Istorijos detektyvai.  
22.55 Premjera. Kalėdų 
giesmė. 
0.30 Folčio viešbutis 1. 1975 
m. N-7.  
1.30 Komisaras Reksas. N-7.  
2.20 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
12.45 KK2 (k). N-7.  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “Mano lemties diena”. 

N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 “Juodosios našlės”. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Saldus kerštas. N14.  
0.00 “Mentalistas”. N-7.  
0.50 “Strėlė”. N-7.  
1.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka 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.  
22.30 Magiškasis Maikas.  
N-14.  
0.50 Vikingai. N-14.  
1.40 Hubertas ir Staleris. N-7.  
2.40 Kastlas. N-7.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  

11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
19.30 Gyvenimiškos istorijos.  
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 Girtas meistras. Pradžių 
pradžia. N-7. 1978 m.  
23.30 Prieš pakratant kojas. 
N-7.  
1.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.40 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.25 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.10 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(k). N-7.  
4.35 “Kalbame ir rodome”. N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Tabatos salonas”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”.
10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Akloji”. 
13.30 “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-

sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Ginklo sū-
nus. N-7.  
22.45 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
2.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.35 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Draugų būry (k). N-7.  
5.00 “Superauklė”. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Penktasis tarptautinis 
menų festivalis “Šokio kara-
lienė”.  
7.45 Mažylis (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Premjera. Velnias ir dvi 
jo dukterys. 
13.30 Kultūros metraščiai.  
14.00 Tikėjimo riteris. 
Vyskupas Jonas Kauneckas.  
14.40 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
14.45 Menų festivalio “Kalėdų 
vakarai” koncertas.  
16.00 Kelias į namus.  
16.30 Durys atsidaro.  
16.45 Aukštas blondinas juodu 
batu. 1972 m. N-7.  
18.15 Mamma Mia!  
20.00 Kauno bigbendo 25-me-
čio jubiliejinis koncertas. 1 d.  
21.00 Lošėjas.. 2013 m. N-14.  
22.45 Stambiu planu.  
23.20 Dabar pasaulyje.  
23.50 Tarptautinis projektas 
“Vivaldiano. veidrodžių mies-
tas”.  
1.35 Durys atsidaro. Kultūros 

žurnalas.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Menų festivalio “Kalėdų 
vakarai” koncertas. Orkestras 
“Musica viva”.  
5.00 Sodininkas. Dokumentinis 
filmas 
5.30 Panorama.  

 
6.00 Nuo... Iki... (k).  
6.45 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
7.10 Ne vienas kelyje (k).  
7.40 Apie žūklę (k).  
8.10 24 valandos (k). N-7.  
8.45 Pasienio sargyba (k). N-7.  
9.10 Pasivaikščiojimai. Naujoji 
karta (k).  
9.40 Informacinių mitų griovė-
jai (k).  
10.05 Mano kiemas (k).  
10.30 KK2. N-7. Infošou.  
11.15 Priešaušrio Lietuva (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas (k).  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 „Alfa” savaitė (k).  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Kobra 11. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  

11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
16.00 Gaudynės. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Po šia oda. N-14.  
0.10 Rezidentai. N-7.  
1.10 Gaudynės. N-7.  
1.55 Kaulai. N-7.  

 
06.40 „Jaunikliai“. 
07.20 „Pėdsakas“. N-7. 
08.20 „Bitininkas“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 PREMJERA. „Merginos 
iš Ukrainos“. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
01.45 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. N-7. 
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7. 
05.15 „Vandens žiurkės“. 
06.00 „Laukinis pasaulis“. 

 TV programa 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Premjera. Bethovenas 
4. 
11.40 Ponas Stebukladaris. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.05 Premjera. Folčio vieš-
butis 2. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Auksinis protas.  
22.20 Džeinė Eir. N-7.  
0.25 Folčio viešbutis 2. N-7.  
1.35 Komisaras Reksas. N-7.  
2.25 Klauskite daktaro.  
3.10 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
12.45 KK2 (k). N-7.  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   

19.30 KK2. N-7.  
20.25 Tik nesijuok. N-7.  
21.30 Žinios. 
 22.15 VAKARO SEANSAS 
Priešprieša. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
0.55 “Strėlė”. N-7.  
1.45 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Moterys meluoja ge-
riau.  N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Sniego traukinys. N-14.  
1.05 Vikingai. N-14.  
1.55 Hubertas ir Staleris. N-7.  
2.55 Kastlas. N-7.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Šuo”. N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
11.35 “Prokurorų patikrini-

mas”. N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
19.30 Gyvenimiškos istorijos.  
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7.  
21.00 Pasienio sargyba. N-7.  
21.30 Spąstai. N-7.  
23.30 Girtas meistras. 
Pradžių pradžia. N-7.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.55 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
3.40 Gyvenimiškos istorijos 
(k).  
4.25 Visi vyrai - kiaulės... 2 
N-7.  
4.50 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Tabatos salonas”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”.
10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Akloji”. 
13.30 “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 

16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Detektyvas 
Kolambas. Fokusininko giljoti-
na. N-7.  
22.45 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
2.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.35 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Ginklo sūnus. N-7. 
5.05 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Penktasis tarptautinis 
menų festivalis “Šokio kara-
lienė”.  
7.40 Mažylis mieste (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Premjera. Pelenė. 
13.30 Kai aš mažas buvau.  
14.15 Atspindžiai.  
14.45 Balsų orkestras.  
16.00 Globalios Lietuvos 
apdovanojimai 2016.  
17.00 Aukšto blondino juodu 
batu sugrįžimas. 1974. N-7.  
18.20 Edeno sodas. Drama.  
20.00 Kauno bigbendo 25-
mečio jubiliejinis koncertas. 
2 d.  
21.00 Elito kinas. Premjera. 
Per žingsnį nuo šlovės. N-14.  
23.00 ARTi.  
23.20 Dabar pasaulyje.  
23.50 Lošėjas. Veiksmo dra-
ma. N-14.  

1.35 Nacionalinis turtas. 
(kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.). 
3.45 Balsų orkestras. 
Vokalinio ansamblio “Estonian 
Voices” kalėdinis koncertas. 
(kart.). 
5.00 Kelias į namus.  
5.30 Panorama. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio tri-
umfas. 
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Sabrina renkasi džiha-
dą. N-7. 
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Kobra 11. N-7.  
9.00 Lietuvos mokyklų žai-
dynės.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. 

N-7.  
16.00 Gaudynės. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Lūšnynų milijonierius. 
N-14.  
0.20 Rezidentai. N-7.  
1.25 Gaudynės. N-7.  
2.15 Kaulai. N-7.  

 
06.40 „Jaunikliai“. 
07.20 „Pėdsakas“. N-7. 
08.20 „Bitininkas“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Griežtojo režimo atos-
togos“. N-7. 
13.35 „Albanas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 PREMJERA. „Merginos 
iš Ukrainos“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
01.45 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7. 
05.15 „Vandens žiurkės“. 
06.00 „Laukinis pasaulis“.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. gruodžio 23 d.

ketvirtadienis 2016 12 29

penktadienis 2016 12 30

 
  

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Premjera. Bethovenas 
4. 
11.40 Ponia Stebukladarė. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.05 Premjera. Folčio vieš-
butis 2. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Robinas Hudas. N-7.  
23.25 Vagišių Kalėdos. N-7.  
1.05 Folčio viešbutis 2. N-7.  
2.10 Komisaras Reksas. N-7.  
3.10 Klauskite daktaro. 
4.05 Specialus tyrimas. 
Tiriamosios žurnalistikos 
laida.  
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
12.45 KK2 (k). N-7.  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “Mano lemties diena”. 

N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Broliai Blumai. 
N14.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Strėlė” N-7.  
1.55 Sveikatos ABC televi-
trina (k).  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja ge-
riau.  N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Pompėja.  N-14.  
0.35 Vikingai. N-14.  
1.35 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  
2.30 Kastlas. N-7.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.20 38-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko festivalis.  
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
19.30 Lobiai O.K. N-7.  
21.30 Nėra kur bėgti. N14.  
23.15 Spąstai. N-7.  
1.10 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
1.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.40 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
3.25 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
4.10 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
4.35 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
9.30 “Auklė”.
10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Akloji”. 
13.30 “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Garfildas”.  

15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14.  
22.30 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.40 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
2.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.15 Detektyvas Kolambas. 
Fokusininko giljotina. N-7.  
4.45 “Superauklė”. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
6.45 Juditos Leitaitės koncer-
tas “Meilė keičia viską”.  
7.45 Premjera. Mažieji sekliai 
ir Baltosios Damos paslaptis. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Nauji karaliaus dra-
bužiai. 
13.30 Amžininkai. 1941 m. 
birželis.  
14.15 Euromaxx.  
14.45 Dainuok man tango.  
16.00 Urtė. TV spektaklis.  
17.20 Koncertuoja “Trys 
tigrai”. 2010 m. 
18.15 Aš esi tu. Vaidybinis 
filmas.  
19.45 Šventinių melodijų 
girlianda. Grupės “Where the 
Backs Come From” koncertas. 
21.00 Premjera. Moteris ant 
nervų krizės ribos. N-14.  
22.25 Džiazo muzikos va-

karas.  
23.25 Dabar pasaulyje.  
23.55 Edeno sodas. Drama.  
1.30 Sodininkas.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Dainuok man tango.  
5.00 Pradėk nuo savęs.  
5.30 Panorama.  

6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio tri-
umfas. 
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Kobra 11. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
11.00 Naujokė. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
16.00 Gaudynės. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Užburtas ratas. N-14.  
23.50 Eurolygos rungtynės. 
Milano “EA7 Emporio Armani” 
- Kauno “Žalgiris”. Vaizdo 
įrašas.  
1.35 Gaudynės.  N-7.  
2.25 Kaulai. N-7.  

 
06.40 „Jaunikliai“. 
07.20 „Pėdsakas“. N-7. 
08.20 „Bitininkas“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Savo mirties data“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 PREMJERA. 
„Merginos iš Ukrainos“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7. 
00.50 „Merginos iš 
Ukrainos“. N-7. 
01.45 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7. 
05.15 „Vandens žiurkės“.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.00 Premjera. 
Bethovenas 5. 
11.40 Premjera. Šuniški 
stebuklai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.05 Premjera. Folčio 
viešbutis 2. 1979 m. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Gamtos inspektoriai.  
23.05 Premjera. Princas ir 
elgeta. 
0.45 Folčio viešbutis 2. 
1979 m. N-7.  
1.50 Komisaras Reksas. 
N-7.  
2.35 Klausimėlis.lt.  
2.55 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
4.05 Auksinis balsas.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
12.40 Nuo... Iki.  
13.35 Būk mano meile!. 
N-7.  
14.30 “Mano lemties die-
na”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21.00 Vingiuotas kelias 
namo. N14.  
22.45 Vampyrai užkniso 
juodai. N14.  
0.10 Broliai Blumai. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. 
N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Krudžiai.  
21.20 Ištroškę greičio. 
N-14.  
0.00 Sena gera orgija. 
N-14.  
1.45 Pompėja. N-14.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  

8.25  “Galvų medžiotojai”. 
N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Baudėjas. N14.  
23.40 Nėra kur bėgti. N14.  
1.20 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
2.05 “Vampyro dienoraš-
čiai”. N14.  
2.45 Baudėjas. N14.  
4.40 “Galvų medžiotojai”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.40 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
9.30 “Auklė”.
10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00  “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. 
N-7.  
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis 

Žmogus-voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Diktė. Po vestuvių. N14.  
22.40 SNOBO KINAS Mano 
gyvenimo žuvis. N-7.  
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.10 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
3.55 “Įtariamieji”. N14.  
5.10 “Superauklė”. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai. 1941 m. 
birželis.  
6.50 Kultūros metraščiai. 
Česlavo Milošo sugrįžimas.  
7.20 Nacionalinis turtas.  
7.45 Premjera. Mažieji 
sekliai ir Baltosios Damos 
paslaptis. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Premjera. Snieguolė 
ir nykštukų paslaptis. 
13.30 Muzikos istorijos.  
14.05 Girių horizontai.  
14.40 Poezija.  
14.45 Nuo Bacho iki coun-
try. Dalyvauja Veronika 
Povilionienė (vokalas), 
Povilas Syrrist-Gelgota 
(altas, vokalas), Havard 
Svendsrud (akordeonas).  
15.55 Durys atsidaro.  
16.10 Vilius Karalius.  
17.35 Stambiu planu.  

18.05 Pranciškus - popie-
žius iš Naujojo pasaulio. 
19.00 Kalėdinis koncer-
tas “Grįšiu per Kalėdas”. 
Dalyvauja J. Leitaitė, A. 
Joknytė, M. Krupoves, V. 
Kazlauskas, D. Vyšniauskas, 
A. Chalikovas, T. Leiburo 
džiazo grupė, Bernardinų 
bažnyčios styginių orkes-
tras ir chorai “Langas”, “Šv. 
Pranciškaus paukšteliai”.  
21.00 Robinas Hudas. N-7.  
23.20 Dabar pasaulyje.  
23.50 Aš esi tu.  
1.20 Tikėjimo riteris. 
Vyskupas Jonas Kauneckas.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Nuo Bacho iki country.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  
 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Mano kiemas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki... (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Pionieriai. Kova dėl 
plieno. 
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Kobra 11. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba. 
N-7.  

9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Naujokė. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
16.00 Detektyvas 
Bekstriomas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Klaipėdos 
“Neptūnas”.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nudegęs. N-14.  
0.35 Lūšnynų milijonierius. 
N-14.  

 
06.40 „Jaunikliai“. 
07.20 „Pėdsakas“. N-7. 
08.20 „Bitininkas“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Skubus iškvietimas. 
Mirtina diagnozė“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.27 Orai. 
20.30 „Albanas“N-7. 
21.30 PREMJERA. 
„Merginos iš Ukrainos“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Bukagalvis“. N-7. 
01.15 „Apleista kasykla“. S. 
02.55 „Bukagalvis“. N-7. 
04.30 „Apleista kasykla“. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Specialus tyrimas.  
7.30 Premjera. Gnomeo ir 
Džuljeta. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Patys mieliausi gyvūnai (sub-
titruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Nepaprastos pelėdų 
galios (subtitruota). 
13.55 Premjera. Loraksas. 
15.20 Klausimėlis.lt.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. Finalas.  
18.30 Šiandien.  
18.55 LRT 90-mečio gala 
koncertas iš Kauno “Žalgirio” 
arenos.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Metų panorama.  
22.00 Naujametinis muzikinis 
karnavalas.  
23.57 LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės naujametinis 
sveikinimas Lietuvai. 
0.01 Naujametinis muzikinis 
karnavalas. Dalyvauja LVSO, 
dir. Gintaras Rinkevičius. Ved. 
G. Savickas ir A. Rožickas.  
1.00 Lengvai ir linksmai!  
3.05 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”.  
3.50 Šventinių melodijų 
girlianda. Grupės “Where the 
Backs Come From” koncertas. 
5.05 Pasaulio dokumentika. 
Nepaprastos pelėdų galios 
(subtitruota, kart.). 

 
7.00 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.55 Elijas ir karališka jachta. 
9.15 Srovės nublokšti. 
10.40 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. N-7.  
13.20 Šnipų vaikučiai 4. N-7.  
14.50 Piteris Penas. 
16.50 Gauruotos eglutės. 
18.30 Žinios.  
19.25 Sportas.  
19.30 Sare Roma ir drau-
gai. Atlikėjai. “Rondo”, 
I.Valinskienė, A.Pilvelytė, 
Katažina, V.Šiškauskas, 
I.Starošaitė, V.Kovaliovas, 
Elada, I.Juozapaitytė ir kt. 
21.55 Žydrasis Žiburėlis 
2017 „Kaip mes sutikome 
Naujuosius”.  
0.20 Džordanos Butkutės kon-
certas “Aš karalienė”. 2015 m.  
1.30 Prašau, pasilik. 2016 
m. Irūnos Puzaraitės ir 
Mariaus Jampolskio koncer-
tas. Svečiai. I.Valinskienė, 
K.Zvonkuvienė, D.Zvonkus, 
Ž.Žvagulis, I.Starošaitė, Radži, 
B.Dambrauskaitė, R.Cicinas 
ir kt. 
3.10 Vampyrai užkniso juodai. 
N14.  
4.30 Vingiuotas kelias namo. 
N14. 

 
6.50 Teleparduotuvė.  
7.05 Kalėdų norai.  
8.55 Kempas ir draugai.  
9.25 Virtuvės istorijos.  
9.55 Dantukų fėja 2. N-7.  
11.40 Miegančioji gražuolė. 
N-7.  
13.15 Paskutinis tamplierius. 
N-7.  
15.00 Paskutinis tamplierius 
2. N-7.  
16.45 Kalėdų karštinė.  N-7.  

18.00 Kalėdinis 
Madagaskaras.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 3D Show. Marijaus 
Mikutavičiaus koncertas.  
21.35 “Žvaigždė”. Jubiliejinis 
Ingos Valinskienės koncertas.  
0.05 360 laipsnių. SEL kon-
certas.  
2.00 Vaido Baumilos koncer-
tas.  
3.15 Jubiliejinis Ovidijaus 
Vyšniausko koncertas.  

 
6.30 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Amerikos mieliausieji”.  
11.00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. II etapas. Tauragė.  
12.05 “Pavariau”. N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
14.45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
19.30 Eglutės 3. N-7.  
21.15 Fantomas. N-7.  
23.10 Fantomas įsisiautėja. 
N-7. 1965 m.  
1.00 Fantomas prieš Skotland 
Jardą. N-7. 1967 m.  
2.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
4.05 Eglutės 3. N-7.  

 
6.50 “Tabatos salonas”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Gelbėkim pingvinus”.  
11.00 “Miesto zoologijos 

sodas.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
12.30 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai”.  
13.10 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
14.05 “PREMJERA Pasisvėrę 
ir laimingi”.  
14.55 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 Tekumzė. 1972 m. 
Vesternas.  
19.15 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas. Ikonų kolek-
cionierius. N14.  
22.35 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.00 Kino debiutantas. N14.  
1.40 Diktė. Po vestuvių. N14.  
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
3.55 “Gelbėkim pingvinus”.  
4.25 “Miesto zoologijos so-
das”.  
4.50 “Sodo gyventojai”. 
5.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.20 Pradėk nuo savęs.  
9.50 “Oginskio vaikystė”.  
10.30 Premjera. Kentervilio 
pilies vaiduoklis. N-7.  
12.00 Robinsonas Kruzas. 
N-7.  
13.30 Dokumentinių filmų 
ciklas “Mano miestas”. Šiauliai.  
14.20 Šiaulių miesto 780-ųjų 
jubiliejinių metų šventės baigia-
masis koncertas.  
16.10 Vilius Karalius.  

17.40 Durys atsidaro.  
18.05 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
19.00 Ar vien tik retro? 1995 
m. 
19.45 Premjera. Suokalbis.  
20.15 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”.  
21.00 Premjera. Visas tas 
džiazas. N-14.  
23.05 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės. 2000 m. 
23.57 LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės naujametinis 
sveikinimas Lietuvai. 
0.02 Tavo zona.  
3.55 Pažaislio muzikos fes-
tivalis.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.35 Dviračio šou (k).  
19.30 Pionieriai. Kova dėl 
plieno. 
20.30 Mano kiemas.  
21.00 Informacinių mitų grio-
vėjai.  
21.30 Pasivaikščiojimai. 
Naujoji karta.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko.  
3.40 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje.  
5.35 Autopilotas (k). 

 
6.35 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7. 
7.05 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Vienam gale kablys.  

9.00 NT žinios.  
9.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės.  
10.00 Džeimio Oliverio 
Kalėdų varpeliai.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 6 kadrai. N-7.  
12.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. 
Lenktynės. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Kalėdų Senelio pa-
moka.  
18.45 Šrekas Trečiasis. N-7.  
20.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
21.00 Nakties TOP. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Išleistuvės. N-14.  
0.30 Nepatyręs. Lietuva, ko-
medija, 2014. S.  
2.20 Užburtas ratas. N-14.  

 
07.20 „Jaunikliai“. 
08.00 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“ . N-7. 
10.00 Arčiau namų. Klaipėdos 
rajonas. 
11.00 „Kalnų ežerai“. 
13.00 „Auksinė daina. 
Kalėdos“. 
14.55 „Muškietininkų sugrįži-
mas arba kardinolo Mazorinio 
lobiai“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.20 0 laipsnių. 
18.25 „Muškietininkų sugrįži-
mas arba kardinolo Mazorinio 
lobiai“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.27 Orai. 
20.30 Lietuvos komiko vaka-
ras. N-14. 
01.15 Tarptautinio festivalio 
“Slavianskij bazar 2016” atida-
rymas. 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.

Valstybės įmonė Valstybės 
žemės fondas 2017-01-09 
10.00 val. atliks kadastrinius 
matavimus sklypui, kad. Nr. 
3434/0003:180, esančiam 
Šventupio k., Debeikių sen., 
Anykščių r. sav. Kviečiame 
dalyvauti ribų ženklinime 
gretimo žemės sklypo kad. 
Nr. 3436/0003:175 Vaclovo 
Juozelskio turto paveldėto-
jus. Kontaktinė informacija: 
Maironio g. 4, Utena LT-
28241, tel. 8-611-30630, 
kristina.zamblauskaite@vzf.lt

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali 
 paruošti ir 
atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plaka-

tus. 
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Vatos gumulėlių pabarstydavom, 
kelias žvakeles uždegdavom – speci-
alių dėkliukų joms juk nebūdavo, tai 
vielute ar virvele prie eglutės pririšda-
vom“, – pasakoja Z. Apeikienė.

Paklausta apie dovanas, pašneko-
vė tik ranka numoja: „Kokios tais 
laikais galėjo būti dovanos? Nei šv. 
Kalėdoms, nei gimtadieniams nebu-
vo „mados“ kažką dovanoti. Pirmą 
dovaną gavau jau suaugusi. Dide-
lis džiaugsmas būdavo, kai sesuo 
iš miesto atveždavo nupirkusi kokį 
megztuką, nes šiaip viską savom ran-
kom iš naminių siūlų megzdavau, o 
čia gi pirktinis... Dabar jau, žiūrėk, 
poros metų vaikiukas jau ir gimtadie-
nio dovanų laukia, ir šv. Kalėdoms 
nupirkti kažką reikia“.

Keisdavosi kūčiukais 

Z. Apeikienė su vyru užaugino pen-
kis vaikus, visi ne taip jau ir toli nuo 
gimtųjų namų gyvena, tad ir Kūčioms 
ar šv. Kalėdoms dažnai prie stalo ne-
mažas būrys žmonių susirenka. 

Paklausta, kuri šventė jiems svar-
besnė – šv. Kalėdos ar Naujieji metai 
- Z. Apeikienė net nesvarsto: „Žino-
ma, šv. Kalėdos. Pati užaugau labai 
religingoj šeimoj ir galvoju, kad tik 
su Dievo pagalba mums pavyko iš-
gyventi. Mamytė buvo 25 metais 
jaunesnė ir tėvelį, o jis anksti pasi-
mirė – vos 67-erių sulaukęs, tad visi 
rūpesčiai gulė jai vienai ant pečių. 
Nebuvom ištremti į Sibirą, tačiau iš 
namų ne kartą varė – tai pas vienus 
gimines prisiglausdavom, tai pas ki-
tus. Du kartus turtą buvo konfiskavę – 
viską išsinešė: grūdus, baldus, mama 
spintelėje buvo duonos kepaliuką 
paslėpusi, bet ir tą rado ir paėmė. Tad 
ir sakau, kad Dievo ir gerų kaimynų 
pagalba išgyvenom“, – nelengvą vai-
kystę prisimena Z. Apeikienė.

Būsimo vyro šeima gyveno kiek 
turtingiau. R. A. Apeikis pasakoja, 
kad į mokyklą jis jau nešdavosi iš 
baltų miltų keptus kūčiukus, kai tuo 
metu kiti vaikai atsinešdavo tamsius, 
iš ruginių miltų keptus. „O man taip 
norėdavosi tų tamsių, taip norėdavo-
si, jie gerokai skanesni man atrodė, tai 
būdavo mainydavom – aš klasiokams 
savus atiduodavo, jie man tų ruginių 
duodavo“, – pasakoja vyras. 

Močiutės dovanojami mezginiai šildo kelių kartų širdis
Pirma – į bažnyčią, tada – 
į mokyklą 

Susilaukę savų vaikų Z. ir R. A. 
Apeikiai laikėsi visų iš tėvų namų 
atsineštų šventinių tradicinių. Kas 
kad sovietmetis buvo, kad religines 
šventes draudžiama švęsti buvo, kaip 
Z. Apeikienė sako: „Užsitrauki užuo-
laidą ir sėdi prie Kūčių stalo, kas ten 
labai suseks...“ O jau šv. Kalėdų rytą 
visa šeimą keliaudavo į bažnyčią: 
„Didesni vaikai savo kojelėm eidavo, 
o mažesnius glėbyje nešdavau, tada 
dar mašinos neturėjom. Mišios prasi-
dėdavo 8 val., o vaikams pamokos – 9 
val. Taigi, pirma – į bažnyčią, o paskui 
– į mokyklą“, – pasakoja pašnekovė. 
„Kadangi dar ir šv. Mišiose su broliu 
patarnaudavom, tai būdavo, kad mo-
kykloje ir kunigėliais, ir klapčiukais 
pavadindavo, tik mes labai dėmesio 
nekreipdavom“, – į pokalbį įsiterpia 
Z. Apeikienės sūnus Andrius.

Pasak Z. Apeikienės, nors šventes 
švęsti ir draudžiama buvo, bet ant 
stalo jau buvo ką padėti, maisto ne-
trūko. 

Pagrindiniai Kūčių stalo valgiai 
Apeikių šeimoje nesikeičia – tai ka-
lėdaitis, kūčiukai, džiovinti grybai su 
bulve, kelių rūšių silkė, o pats mėgs-
tamiausias ir pagrindinis patiekalas 
– kviečiai. „Kviečius išrenkam, su-
grūdam ir užpilam saldžiu vandeniu 
– visiems labai patinka šis patiekalas. 
Dar kartais darom kotletukus iš kvie-
čių – reikia kviečius išvirti, sumal-
ti, įdėti kiaušinį, o į vidų įvynioti su 
svogūnais pakeptų grybų, suformuoti 
kotletą ir tada jį apkepti“, – apie tradi-
cinius Kūčių vakarienės valgius pasa-
koja Z. Apeikienė. 

Dabar jau virtuvėje sukasi ne tik Z. 
Apeikienė, jos marti Rasa, bet ir du 
kartu gyvenantys, Debeikių pagrindi-
nėje mokykloje besimokantys vaikai 
16-metis Jonas ir 14-metė Vaida. 

Dovanomis vieni kitų nelepina

„Aišku, vaikai dovanų visada nori 
ir jų laukia, tačiau mes nelepinam – 
saldainių, dar kokia smulkmenėlė, di-
džiulių ir prabangių dovanų nebūna. 
Štai močiutė visai šeimai dovanoja 
savo megztas kojines. Nusiperka vil-
nų, pati jas suverpia ir mezga, tada 
dovana pačios būna padaryta nuo 

pradžios iki pabaigos“, – pasakoja Z. 
Apeikienės sūnus Andrius.

Jis sako, kad ir vieni kitiems dova-
nų nedovanoja, jeigu ko prisireikia, tai 
tiesiog nusiperka. „Na, galima sakyti, 
šiemet sau traktorių pasidovanojau, 
šv. Kalėdų nelaukiau, kiek anksčiau 
nusipirkau, turėtas jau buvo per senas 
dirbti“, – taip ūkyje reikalinga nauja 
technika džiaugiasi A. Apeikis.

Laiko vidurinioji Apeikių karta 
galvijus, užsiima augalininkyste, kaž-
kada ir aveles laikė, tik nuostolinga 
ši ūkio šaka pasirodė. „Kiaulių irgi 
laikėm, tik dėl maro teko jas išskersti, 
labai gaila buvo, dabar įeini į tvartą, 
tarsi ko trūksta. Gal vėl kada leis jas 
auginti“, – pasakoja A. Apeikis. Vyras 
džiaugiasi, kad prie technikos, ūkio 
darbų linksta ir sūnus. „Gal nuo sep-
tynerių metų traktorių vairuot pradėjo, 
iš po vairo sunkiai galva tesimatyda-
vo, o jis jau traktoriuje. Norėtųsi, kad 
kažkas liktų šioje sodyboje, juk tiek 
kartų čia gyveno“, – sako A. Apeikis. 
„Bet juk sunku kaime pragyventi, gal 
į užsienį jaunimui reikia keliauti...“, 
– garsiai svarstau. „O jūs, manot, už-
sienyje pyragai? Jeigu žmogus norės 
dirbti, tai ir Lietuvoje užsidirbs. Tik 
daugelį lietuvių pašalpos sugadino, 
niekas dabar nebenori dirbti“, – kalba 
pašnekovas.

Šventes tenka sutikti ir gesinant 
gaisrus

Papildomam duonos kąsniui 

A. Apeikis uždirba ir važinėda-
mas dirbti gaisrininku į Svėdasus. 
Kartais tarnyboje ir šventes tenka 
sutikti... „Ar neapmaudu?“, – klau-
siu. „Tarnyba yra tarnyba. Jeigu 
dirbu per Kūčias, įsidedu plotkelę, 
kūčiukų, silkės ir su kolega (budi 
dviese – aut.past.) pavakarieniau-
jam. Tiesa, dar nė vienos šven-
tės nepraėjo ramiai, kad netektų 
niekur važiuoti – šv. Kalėdos dar 
nieko, bet per Naujus metus be-
veik kasmet tenka važiuoti gesin-
ti gaisrų, kilusių nuo dažniausiai 
vaikų paleistų petardų. Kažkuriais 
metais tarpušvenčiu teko iš sude-
gusios gryčiutės išnešti jau mirusią 
močiutę... Visko pasitaiko, toks jau 
mūsų darbas...“, – pasakoja A. Ap-
eikis.

Šilta dovana

Jau ruošiantis mums su kolega 
važiuoti, Z. Apeikienė prašo kelias 
minutes palaukti: „Parodysiu, ko-
kias kojines mezgu...“ Atneša dvi 
poras kojinių, megztų iš naminių 
siūlų. „Jeigu nepasididžiuotumėt ir 
nešiotumėt, mielai padovanočiau“, 
– tiesia baltas su pilkais dryželiais 
kojines. 

Pirmoji kalėdinė dovana – miela, 
šilta ir tikiu, kad iš visos širdies... 
Apkabinu močiutę ir važiuodama 
svarstau – gal patirtas vargas išmo-
ko dalintis net su pirmą kartą ma-
tomais žmonėmis.

Artinasi šv. Kalėdos, iškilmė, 
kuomet švęsime Jėzaus Kristaus 
gimimą.

Apmąstydami Jėzaus Kristaus 
gimimą, mes susiduriame su neper-
žengiama tikėjimo gelme: Dieve 
esantis slėpinys  Šventosios Dva-
sios galia tampa kūnu Švč. M. Ma-
rijos įsčiose. 

Tik Dievas gimdo Dievą. O jei 

ne kas kitas, bet Tu pats surinkai 
mus čia iš visų keturių pusių. Pa-
šaukei, sukvietei… Padėk mums 
gražiai sugyventi, kilnink mus, kad 
visur Tavęs ieškotume, Tave ma-
tytume. Tegu mūsų lūpos nekalba 
piktų, veidmainingų ar keršto žo-
džių. Pašalink iš mūsų tarpo viso-
kius įtarimus; išmokyk mus darbš-
tumo, susiklausymo. Kiekvienas, 
kas mus sutiks, tenueina geresnis. 
Juk Tu pats, visokio gėrio viršūnė, 
ateini pas mane kasdien šventojoje 
Komunijoje. Ir dažnai aš negaliu 
Tau nė žodžio pratarti.

Pagaliau nors galėčiau prabilti 
gražiausiais žodžiais, ar jie Tave 
nustebintų, sužavėtų. Tad man no-
risi tyla Tave pagarbinti. Gal ši tyla 
daugiau Tau pasakys, negu visi 
mano išvedžiojimai? Aš manau, 
kad ir angelai, nustebinti Tavo gro-
žio didybės, greičiausiai tyli, suklu-
pę prieš Tavo veidą. Gal šia tyla ir 
aš nuraminsiu savo begalinį alkį? 
Padėk man šventai tylėti ir Tave 
garbinti”.  

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Kunigas dr.
 Nerijus VYŠNIAUSKAS

Mieli ir brangūs!
Dievas gimdo Dievą iš kūrinio, jis 
turi tą kūrinį išaukštinti į dievišką 
būtį. Todėl Kūrėjas išsirenka Mergelę 
Mariją. Angelas jai pasakys: “Sveika, 
malonėmis apdovanotoji. Viešpats su 
tavimi!..”. (LK 1, 26–38)

Visa tai įvyksta be mūsų lai-
kams būdingų šou elementų: be 
išankstinių nupirktų publikacijų, be 
reklamos, be tiesioginės transliaci-
jos internetu. Be viešųjų apklausų 
nuomonės. Viskas vyko meilės per-
smelktoje tyloje. Žodis tampa kūnu 
ir gyvens tarp mūsų” (Jn 1,14). 
Žmonijos istorija galutinai tampa 
Dievo, įžengusio į mūsų pasaulį, 
istorija.

Dievas įžengė į pasaulį, į mūsų 
istoriją. Jis pasiliko sakramentuose, 
Šventosios Dvasios veikime, arti-
mo meilės darbuose: „Ką padarėte 
vienam iš šitų mažiausiųjų, man pa-
darėte”. (Mt 25, 31–46). Jėzus gimė 
tik ten, kur buvo priimta Marija su 
Juozapu - Betliejaus ėdžiose. Šiose 
ėdžiose gimė mūsų tikėjimas ir mūsų 

Bažnyčia. Tačiau Jėzus galėjo įženg-
ti tik į tuos namus, kurių durys jam 
buvo atviros. Stebuklus galėjo pada-
ryti tik tiems, kurie atgailavo dėl savo 
nuodėmių, troško pakeisti savo gyve-
nimus, kurie prašė Jėzaus stebuklų. 
Tačiau Dievas negalėjo ir negali ateiti 
ten, kur nebuvo ir nėra laukiamas, kur 
durys buvo ir yra jam užvertos. Ten 
nevyksta ir Dievo stebuklai.

Žydų religinis filosofas Martinas 
Buberis surinko daug pasakojimų 
apie Dievo ieškančius išmintinguo-
sius ir pamaldžiuosius. Vienoje tų 
istorijų svarstomas klausimas, kur 
gyvena Dievas. Rabinas nepaten-
kintas įprastiniu teiginiu, kad visa 
žemė pilna Dievo didybės ir bu-
vimo. Jis pateikia savo atsakymą: 
Dievas gyvena ten, kur jis įsilei-
džiamas. Štai Senojo Testamento 
Samuelio knygoje yra išreiškiamas 
Izraelio tikėjimas. Galima pastaty-
ti Dievui puikius namus, nuostabią 
šventovę, tačiau neįmanoma pri-
versti jo ten apsigyventi.

Kalėdinį sveikinimą norėčiau už-
baigti nežinomo autoriaus žodžiais, 
kuriuos iš vokiečių kalbos išvertė 
vysk. J. Kauneckas ir kurie taip tin-
ka Viešpaties atėjimui: „Viešpatie, 

Mielieji,

Tolumoje pasigirs Kalėdų varpų gaudesys ir siela pa-
jusime gražiausių švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
– dvasią... Tebūnie šios džiugios šventės malonus 
stabtelėjimas kasdienių darbų sūkuryje, susimąstymo 
akimirka, ramybės palaima. Tegul 2017-ieji Jums bus 
paženklinti prasmingais darbais, brandžiomis idėjomis, 
dideliais pasiekimais, o Jūsų namuose gyvens Meilė, 
Ramybė  ir Skalsa.

VšĮ ,,Kretingos maistas”  kolektyvas

šiupinys
Skenduoliai. Anykščių rajono 

savivaldybės ekstremalių situacijų 
komisija svarstė, kaip rajone suma-
žinti vandens telkiniuose nusken-
dusių asmenų skaičių.„Ateinančių 
metų pirmąjį ketvirtį ruošiamės 
priimti žmonių gyvybės apsaugos 
vandens telkiniuose, žmonių sau-
gos elgesio vandenyje ir ant ledo 
Anykščių rajono savivaldybėje 
taisykles“, - „Anykštai“ sakė savi-
valdybės vyriausiasis specialistas 
mobilizacijai ir civilinei saugai 
Gintaras Vaičiūnas, pridurdamas, 
kad iki šiol tokių taisyklių savival-
dybė dar neturėjo. Šiemet Anykš-
čių rajono vandens telkiniuose 
nuskendo penki asmenys, didžioji 
dalis jų buvo neblaivūs.

Pirkiniai. Atėjus žiemai, seniū-
nijos lyg susitarusios viena po kitos 
puolė pirkti žoliapjoves. Anykščių 
seniūnija  už 1400 eurų pirko žo-
liapjovę ir krūmapjovę. Skiemonių 
seniūnija žoliapjovę įsigijo už 919 
Eur, Debeikių seniūnija – už 440 
Eur. Pagrindiniai žoliapjovių ir 
jų dalių tiekėjai seniūnijoms – A. 
Šimkaus ir G. Gotovskio firmos. Iš 
visų seniūnijų išsiskiria vienintelė 
Troškūnų seniūnija, žiemos sezono 
metu už 200 Eur pirkusi sniego kas-
tuvų bei pirštinių.

Mugė. Ketvirtadienį  šalia 
Anykščių miesto kalėdinės eglės 
ir Anykščių kultūros centro pirmo-
jo aukšto fojė prasidėjo kalėdinė 
mugė. Kaip ir kasmet, čia prekiau-
jama viskuo – nuo rankdarbių iki 
šviežiai rūkytų lašinių. 

Šiluma. Seimas dar pusei metų 
pratęsė PVM lengvatos šildymui 
galiojimą. Anykštėnas, konserva-
torius Sergejus Jovaiša balsavo už 
tai, kad lengvatos galiojimas būtų 
pratęstas, o Anykščių-Panevėžio 
apygardoje išrinkta „valstietė“ 
Greta Kildišienė - prieš.

Elektrinė. Anykščių rajono ta-
ryba priėmė sprendimą nutraukti 
Šventosios užtvankos Anykščiuo-
se nuomos sutartį su UAB „Sonte-
sa“. Ši bendrovė nevykdo esminio 
sutarties punkto – nepradėjo statyti 
hidroelektrinės. Tarybos sprendi-
me rašoma, kad savivaldybei vėl 
tapus užtvankos savininke jos prie-
žiūra per metus kainuos 10 tūks-
tančių eurų, taip pat nebus gauna-
ma ir pinigų iš jos nuomos. Plačiau 
apie šią situaciją - artimiausiuose 
„Anykštos“ numeriuose.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 16 eurų.
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Nauja šaukimo į privalomąją pradinę
karo tarnybą tvarka

Lietuvos kariuomenė praneša, jog nuo 2017 m. pradžios keičiasi šaukimo į privalomąją 
karo tarnybą tvarka. Svarbiausi pasikeitimai:

 • Oficiali 2017 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžia 
– 2017 m. sausio 4-oji. Šią dieną bus sudaryti 2017 m. karo prievolininkų sąrašai.
 • Rašytiniai šaukimo pranešimai į sąrašus įtrauktiems karo prievolininkams 
nebebus siunčiami. Jaunuoliai patys turės pasitikrinti ar yra šaukiamųjų sąrašuose. Jie 
skelbiami www.sauktiniai.kam.lt. 
 • Sąrašuose bus skelbiama visa aktuali informacija: paskirto atvykimo į Karo 
prievolės ir komplektavimo skyrių bei vizito karo medicinos ekspertų komisijoje datos.
 • Ir toliau laukiami visi norintys atlikti savanoriškai atlikti karo tarnybą. Savo 
noru užsirašiusieji gali rinktis norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 
proc. didesnes išmokas, t.y. galimybė tarnybos metu sukaupti daugiau nei 3000 EUR.
 • Daugiau informacijos www.karys.lt. 

Tvyro šventinė nuotaika

Kai pas S. ir N. Tubius lankėmės 
prieš trejetą metų, jų namai atrodė 
visai kitaip. Kalbėjomės nedidelia-
me kambarėlyje, o likusios nemažos 
patalpos itin „prašėsi“ remonto. Se-
nos krosnys nelaikė šilumos, grindys 
irgi lūžinėjo nuo daugybės kojyčių 
bėgiojimo...

Šiemet šeimynos įkūrėjai mus 
pasitinka jau kitokiuose namuose – 
šildomos grindys, sandarūs, dideli 
langai, šviesios sienos, šilti ir ypač 
tvarkingi vaikų kambariai. Nors už-
ėjus į vieną iš kambarių, kur viena iš 
globotinių ruošia pamokas, N. Tubis 
pajuokauja, kad tik mergaitė nero-
dytų svečiams savo rašomojo stalo 
stalčių, bet rožine spalva nudažytas 
kambarys dvelkia laiminga vaikys-
te...

S. ir N. Tubių dukra trečiokė Ieva 
karpo snaiges, tėtis pamoko, kaip jas 
padaryti dar gražesnes... „Kol pa-
puošim visus namus, matyt, ir šven-
tės praeis... Vaikai nori pasipuošti 
namus, bet, kai reikia įdėti darbo ga-
minant dekoracijas, šiek tiek ir tingi-
si“, – juokauja S. Tubienė. Ir eglutės 
namuose kol kas dar nėra – ją visi 
puoš šv. Kalėdų išvakarėse. 

Vietoj saldainių buvo 
ir muilo gabalėlių

Mažesni S. ir N. Tubių globoti-

Dalis vaikų kalėdinį stebuklą 
patirs pirmą kartą...

niai Kalėdų seneliui ir laiškus rašo, 
didesni šiaip po egle tikisi sulaukti 
dovanų... Ir sulauks – tiek savus vai-
kus, tiek globotinius S. ir N. Tubiai 
nudžiugins dovanėlėmis. 

Nors kartais net ir per šv. Kalėdas 
vaikai gauna „prevencinių“ dovanų... 
„Atvažiuoja pas mus visokių vaikų: 
vieni vandens bijo, reikia vargti, kol 
prikalbini eiti po dušu, o po kiek 
laiko išgirsti, kaip sako: „Man taip 
gera, kai mane prausi“, – pasakoja S. 
Tubienė. Jai antrina ir vyras: „Kartą 
turėjom kelis vaikus, kurie vos ne 
kiekviename sakinyje vartojo rusiš-
kus keiksmažodžius, ir aiškinom, ir 
mokėm, kad taip nemandagu kal-
bėti, bet vaiko įpročius kartais labai 
sunku pakeisti. Tai Simona padarė 
taip: mažais gabaliukais supjaustė 
muilą – atrodė lyg karamelė, ir šv. 
Kalėdų proga tokią „dovanėlė“ įteikė 
vaikams – mažieji jau norėjo ragauti, 
bet laiku susigriebėm – paaiškinom, 
kad šios „karamelės“ skirtos burnai 
nuo keiksmažodžių išsiplauti... Ir pa-
dėjo, ir baigėsi keiksmai“. 

Nors kiekvienas šeimynos vaikas 
sukaukia šventinių dovanų, per daug 
lepinti Tubiai jų nelinkę. „Tačiau 
pastebim, kad vaikai ne tik patys 
tikisi kažką gauti, bet nors po kokią 
smulkmeną ir mums nori nupirkti. 
Kiekvienas turi savų pinigėlių, tai 
dabar jau paprašo, kad kažkiek duo-
tumėm... Suprantam, kad nori dova-
nėlėms išleisti, bet mums tikrai nieko 
nereikia, tegu geriau savus pinigus 
jie taupo sau. Sakom, kai užaugsit, 
kai uždirbsit, tada ir galėsit dovanas 
pirkti“, – pasakoja S. Tubienė. 

Yra žmonių, kurie nori 
pradžiuginti šeimynos vaikus

Tubių šeimynos Kūčių stalas – 
tradicinis, aišku, patiekalų ne dvy-
lika, o daugiau, tačiau viską jie 
gamina kartu. „Man šv. Kalėdos 
– religinė šventė, tad ir kalėdaitį 
laužiam, ir maldelę sukalbam, vy-
rui – tai daugiau žiemos saulėgrįžos 
šventė, tad stengiamės vieni prie 
kitų taikytis. Kartais kieme ir laužą 
sukuriam, į kurį sumetam pagaliu-
kus, kaip simbolius, jog atsikratom 
blogų įpročių, sudeginam didesnes 
ar mažesnes „nuodėmes“, – pasako-
ja mažąjį Ąžuolą glėbyje sūpuoda-
ma S. Tubienė. 

Šv. Kalėdų stalui įprastai Tubiai 
kepdavo savo augintą antį. Šiemet 
tik nepasisekė – nemažą būrį paukš-
čių sudorojo į kiemą įsisukusi lapė. 
„Teks pirkti, juk šventiniai pietūs 
turi skirtis nuo eilinių“, – pasakoja 

S. Tubienė. 
Paklausti, ar vietiniai ūkininkai, 

rajono vadovai ar šiai eiliniai gyven-
tojai nepasiūlo prisidėti prie didelės 
šeimynos gerovės, S. ir N. Tubiai 
atviri: „Vasarą Anykščių „Rotary“ 
klubas padovanojo traktorių, kuris 
mums tikrai labai reikalingas. Visai 
neseniai gavau elektroninį laišką 
iš užsienyje gyvenančių jaunuolių, 
kurie prašė atsiųsti sąrašą vaikams 
reikalingų daiktų. Visi pasitarėm 
ir nusprendėm, kad „noras“ negali 
viršyti 10 eurų, tad už tokią sumą ir 
surašėm dovanėlių sąrašą. Toks dė-
mesys labai malonus“.

Prezidentė Tubių šeimą 
pateikė kaip pavyzdį

Gegužės pabaigoje S. ir N. Tubių 
šeimoje lankėsi ir šalies prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Tik atvykusi 
Prezidentė pademonstravo, kad ge-
rai žino situaciją Anykščių rajone. 
„Jūsų valstybiniuose globos namuo-
se 50 vaikų ir 50 darbuotojų, o čia 
15 vaikų ir 3 darbuotojai. Kodėl mes 
turime valstybinius globos namus?“, 
– griežtai rajono vadovų paklausė 
Prezidentė. Kartu pas Tubius lankęsi 
rajono meras Kęstutis Tubis ir admi-
nistracijos direktorė Veneta Veršulytė 
bandė sakyti, kad ne jie Aulelių vai-

kų globos namus sugalvojo, tačiau 
Prezidentė nukirto, kad ten „vaikų 
sąskaita gyvena 50 etatų“. 

Prezidentė D. Grybauskaitė dėstė, 
jog valstybinių vaikų globos namų 
bei vaikų šeimynų skirtumas ne tik 
pinigais grįstas. Pasak valstybės 
vadovės, reikia siekti, kad kur ga-
lima išsiversti be valstybinių vaikų 
globos namų, ten taip ir turėtų būti. 
„Čia matome ir sodą, ir paukštelius. 
Matome, kaip formuojami vaikams 
darbo įgūdžiai“, – apie Jokūbavos 
vaikų šeimyną kalbėjo Prezidentė.     

Mylėti galima ir svetimus vaikus

N. Tubis būrį vaikų gavo „kaip 
mamos palikimą“. 2011 m. Jokū-
bavos vaikų šeimynos įkūrėjai Ni-
jolei Tubienei išėjus į pensiją, jos 
pradėtus darbus ėmėsi tęsti sūnus 
su marčia, jie ir įregistravo Jokū-

bavos šeimyną, į kurią pradžioje 
priėmė devynis vaikus. 

Priešmokyklinio ugdymo ir pra-
dinių klasių mokytojos diplomą 
turinti Simona, paklausta, kaip 
ryžosi tapti daugiavaike mama, 
atsako paprastai: „Nuo pat mažens 
mylėjau vaikus, kaip ir visos mer-
gaitės, buvau mama savo lėlėms ir 
žinojau, kad užaugusi savo darbą 
siesiu su vaikais... Dabar man jau 
nebekyla klausimas – sunku ar 
lengva – tik galvoju, kaip aš be šių 
vaikų gyvenčiau...“ 

N. Tubis taip pat pasidalija 
savo patirtimi auginat būrį vaikų: 
„Klausiat, ar galima pamilti sve-
timą vaiką... Vienas berniukas su-
laukė pilnametystės, turėjo palikti 
mūsų šeimyną... Grįžau jį nuvežęs 
į miestą, o akyse ašaros kaupiasi, 
stengiuosi negalvot apie tai, bet 
neišeina...“

Simonos ir Nerijaus Tubių atžalos – keturių mėnesių Ąžuolas ir 
trečiokė Ievutė.

Vaikai augantys Jokūbavos šeimynoje turi kasdienių pareigų, žinoma, 
pirma – pamokų ruoša, o vėliau reikia prisidėti ir prie buities darbų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

 Ieva Tubytė puikiai sutaria 
su savo draugais – nandu 
rūšies stručiais. Sodyboje gy-
vena keturi tokie paukščiai.
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„Pasiruošimas Kalėdoms turi 
teikti malonumą, todėl norime, kad 
apie dovanas kitiems galvojantys 
klientai neužmirštų ir savęs. Ar-
tėjančių švenčių proga pristatome 
unikalius pasiūlymus ir skelbiame 
šventines kainas įrangai, kurią gali-
ma įsigyti mokant dalimis. Įsigytu 
daiktu klientai naudosis ne vienus 
metus, todėl patogiau įmokas už jį 

„Teo“ ir „Omnitel“ klientams – kalėdinių dovanų metas
Šv. Kalėdų laukimas „Teo“ ir „Omnitel“ klientams tampa dar malonesnis, nes prieš pat gražiau-

sią metų šventę bendrovės skelbia šventinius išmaniųjų įrenginių pasiūlymus. Dabar puikus metas 
atsinaujinti ir įgyvendinti savo norus, o ir išlaidauti neteks – „Teo“ įsigyti naują televizorių siūlo 
mokant dalimis be jokio pabrangimo, o „Omnitel“ su išmaniaisiais telefonais siūlo vertingus prie-
dus vos už 1 centą.

išskaidyti. Ypač žinant, kad dėl to 
prekė nepabrangsta,“ – sako „Teo“ 
ir „Omnitel“ privačių klientų pada-
linio vadovas Norbertas Žioba.

Lietuvos gyventojai pirmeny-
bę teikia inovacijoms

Telekomunikacijų bendrovių 
„Teo“ ir „Omnitel“ surinkti duo-
menys rodo, kad naujai įrangai įsi-

gyti Lietuvos gyventojai šiuo metu 
skiria daugiau lėšų nei bet kada iki 
šiol.

„Populiarėjant brangesniems 
įrenginiams, auga tendencija už 
įsigyjamas technologijas mokėti 
dalimis. Technologijos tobulėja 
taip sparčiai, jog pirkti nepažan-
gius įrenginius tiesiog neapsimo-
ka. Pavyzdžiui, televizorių klientai 

keičia vidutiniškai kas 5–6 metus. 
Todėl šiandien įsigydami branges-
nius įrenginius jie perka ateities 
technologiją ir taip užsitikrina, kad 
geriausia TV žiūrėjimo patirtimi 
galės mėgautis ir ateityje“, – sako 
N. Žioba.

Pasinaudoję specialiu „Teo“ pa-
siūlymu įsigyti aukščiausios „Ultra 
HD“ vaizdo kokybės televizorių 
dabar gali mokant dalimis be pa-
brangimo. Tai reiškia, kad nereikės 
atsisakyti norų ir daugiau liks ka-
lėdinėms dovanoms. Be to, norimą 
televizorių „Teo“ nemokamai jums 
pristatys tiesiai į namus.

Pasinaudoti kalėdiniais „Teo“ 
pasiūlymais galima internete 
adresu www.teo.lt, bendruose 
„Teo“ ir „Omnitel“ salonuose 
arba paskambinus trumpuoju nu-
meriu 1817.

Atsinaujinus telefoną – dova-
nos vos už 1 centą

Artėjant šventėms „Omnitel“ 
siūlo nepamiršti ir mažesnių dova-
nų. Rinkos tyrimų bendrovės GFK 
atlikta apklausa rodo, jog didžioji 
dauguma Lietuvos gyventojų mo-
bilų telefoną keičia bent kartą per 
dvejus metus, 70 proc. apklaustųjų 

naujam telefonui įsigyti yra pasiry-
žę skirti 200 eurų ir daugiau.

Dabar puikus metas atsinaujinti 
išmanųjį telefoną, nes tą padarę 
šiuo metu galite pasinaudoti pasiū-
lymu išmaniąją apyrankę „Fitbit 
Flex“, kokybiškas „Beats by Dre“ 
ausines arba galingą „Marshall 
Stockwell“ nešiojamą kolonėlę įsi-
gyti vos už 1 centą.

Neribotas 4G internetas na-
mams

„Omnitel“ šventines kainas siūlo 
ne tik įrangai. Dabar pats geriau-
sias metas pasitobulinti savo namų 
interneto ryšį, nes 4G internetą su 
visiškai neribota sparta ir atsisiun-
čiamų duomenų kiekiu jūsų namų 
adresu „Omnitel“ siūlo vos už 19 
Eur/mėn. Naujausiais Ryšių re-
guliavimo tarnybos duomenimis, 
sparčiausias „Omnitel“ 4G ryšys 
jau dengia 99 proc. Lietuvos terito-
rijos, todėl juo naudotis gali net ir 
atokiausiose vietose esantys šalies 
gyventojai.

Pasinaudoti kalėdiniais „Omni-
tel“ pasiūlymais galima interneti-
nėje „Omnitel“ svetainėje, apsilan-
kius bendruose „Teo“ ir „Omnitel“ 
salonuose bei telefonu 1817. 

Ketinate įsigyti verslo liudijimą 2017-iesiems? 
Patariame, kaip tai padaryti! 

Gyventojai jau gali įsigyti naujus ar pratęsti turimus verslo liudijimus 
2017 metams. Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu, prisijungus 
prie Mano VMI adresu www.vmi.lt arba mobiliąja programėle e.VMI. 
Tai yra kur kas greičiau ir paprasčiau nei vykti į Mokesčių inspekciją.

VMI interneto svetainėje prisijungęs prie Mano VMI skilties (prisi-
jungimo būdai tie patys, kaip teikiant deklaracijas elektroniniu būdu 
– naudojantis e. banko paskyra, su VMI išduotomis prisijungimo kor-
telėmis ar e. parašu) gyventojas, norintis vykdyti veiklą, bet kuriuo 
jam patogiu metu gali ten užpildyti prašymą. Apmokėjus nurodytas 
sumas sistemoje, gyventojui bus sukurtas verslo liudijimas, kurį teliks 
atsispausdinti. Beje, gyventojui, dirbančiam pagal verslo liudijimą, 
veiklos vykdymo vietoje popierinio verslo liudijimo turėti neprivalu, 
užtenka turėti asmens tapatybę identifikuojantį ir prekių įsigijimą liu-
dijančius dokumentus.

Verslo liudijimą įsigyti gyventojai gali naudodamiesi programėle 
išmaniesiems telefonams e.VMI. Nemokamai ją galima atsisiųsti 
iš VMI svetainės www.vmi.lt -> paslaugos -> VMI mobiliosios pro-
gramėlės.

Verslo liudijimų kainas, o tiksliau – fiksuotus pajamų mokesčio 
dydžius ir lengvatas, taikomas įsigyjant 2017 m. verslo liudijimus, 
įteisinančius savivaldybių sprendimus, galima rasti toje pačioje VMI 
interneto svetainėje, o pasinaudojus verslo  liudijimų skaičiuokle 
(www.vmi.lt -> paslaugos -> skaičiuoklės) savarankiškai apskaičiuoti 
mokėtinų mokesčių sumas. 

VMI dėkoja Jums už 
legaliai vykdomą veiklą. 

Kalėdų laikas ir „sodžionių 
teologijos“ pamokos Raimondas GUOBIS

Skaitiniai pateikiami labai pri-
imtinai - sodietis neva klausia, 
o už jį daugiau žinantis dvasi-
ninkas į keisčiausius klausimus 
atsako. 

Tarkim, žmogus klausia: „Ar 
verta pykti ant pirmojo žmogaus 
Adomo“. Atsakoma, kad gal ir 
galima, bet tik nelabai stipriai. 
Ir pateikia pavyzdį apie kaimo 
gale gyvenusį varguolį Galinį, 
kuris visas savo negandas ir var-
gus paaiškindavo kaltindamas 
pirmąjį žmogų ir jo nusidėjimus. 
Tas dejones girdėdamas šalia 

Kartais taip jau būna, kad patys paprasčiausi, linksmoki pa-
vyzdžiai padeda žmogui susigaudyti Šventojoje istorijoje, surasti 
atsakymų į nuolat tikėjimu gyvenantiems, jo grynumo ieškan-
tiems iškylančius klausimus. Tokius klausimus teologai, mokyti 
religijos tyrinėtojai sprendžia mokslu, filosofija ir kitokiu mūsų 
modernizmo sukurtu gėriu, o XX amžiaus pradžioje į tai atsaky-
davo smagiais ir paprastais gyvenimiškais pavyzdžiais. Pavarčiau 
aš kartą 1908 m. Amerikoje išleistą knygelę „Sodžionių teologija“ 
ir mielai jos linksmybėmis dalinuosi.

gyvenantis turčius pasiūlė jam 
su pačia apsigyventi jo rūmuose. 
Davė dar ir porą tarnų ir valgyti, 
gerti ko tik nori ir kitokių gėry-
bių. Viskas tarsi ir gerai, bet tik 
parodęs ant stalo apvožtą puodelį 
paliepė jo neleisti, nes jei palie-
siąs, visų gėrybių neteksiąs. Pa-
gyveno tie žmogeliai porą dienų 
neįprastoje prabangoje ir mote-
riškei parūpo žvilgtelėti, kas po 
tuo puodeliu. Tik vyras dar suge-
bėjo ją atkalbėti. Dar dviem die-
nom prabėgus moterėlė vis dėlto 
vyrui matant ir neprieštaraujant 

 Didžiausias priesakas ir dorybė senesniais laikais buvo melstis 
ir dirbti...

Autoriaus nuotr.  

ėmė ir atvertė puodelį. Iš po jo 
purptelėjo žvirblis ir išsigandę 
žmogeliai puolė jį gaudyti. Tuo 
metu kur buvęs, kur nebuvęs pa-
sirodė ponas ir, žinoma, paliepė 
jo gėrybių ir lengvo gyvenimo 
kupinus namus apleisti. 

Tikėtina, kad tą knyga skaity-
dami to meto žmonės tikrai to-
kiais pavyzdžiais pastūmėti da-
rydavosi geresni...

Gerumas  gyvenime, nuola-
tinis tobulėjimas ir nuodėmės 
vengimas, pamokymai ir patiki-
nimai, kad visur žmogaus tyko 
nuodėmė ir, jeigu tik jis nebus 
budrus, slystelės į nedorybes. 
Didžiosios ydos į ten vedančios: 
dykystė, vaišės, nepadorios kal-
bos ir vaizdiniai, nepadorus ap-
daras, dainos, vakarėliai ir net 
veidų dažymas. Tie pasergėjimai 
surašyti labai aiškiai ir smagia 
kalba.

Dykystė - Dievo darbui su-
tvertas žmogus tapęs dykūnu ir 
neturėdamas ką veikti nusitveria 
paleistuvystės. Laikas prabėga 
pigiai ir linksmai, o piktoji dva-
sia ta proga pakiša bjaurias min-
tis, kurios paskatina nepadorai 
pasielgti. 

Veidų dažymas vadinamas 
apgaule, pačia tikriausia vei-
dmainyste. Kas bus dažyloms 
nubyrėjus, visi pamatys, kad ne 
gražuolė o tikriausia baidyklė 
esi. Žmogus visuomet turi būti 
budrus ir svetimiems nusidėji-
mams nebūti abejingas, jiems 
nepritarti. Toks yra ir „neap-
reiškimas“ nepranešimas, ypač 
pavojingas visokiems urėdams, 
valdininkams ir, žinoma, papras-
tiems piliečiams. Geri darbai 
kūnui ir dvasiai, o po to jau ke-
turi „paskutinieji daiktai“: mir-
tis, teismas, dangus ir pragaras. 
„Žmogaus kūnas yra, sakytumei, 

kokia mašina. Ta mašina ilgai-
niui nudyla, pasensta ir turi mir-
ti. Niekas nebegali jos pataisyti. 
Jeigu ji pagenda pusamžyje, tuo-
met taiso jį felčeriai ir daktarai. 
Vienok ne visuomet jiems sekasi 
pataisyti ir prisieina kai kuomet 
mirti visai jaunam. Mirties va-
landoje dūšia išsigabena iš kūno, 
lyg gaspadorius iš sugriuvusios 
trobos ir pameta jį, tarsi nudėvė-
tą rudinę... “

Bet, žinoma, duodama ir vil-
ties, mat skaistykloje būdamas 
dar gali išsigelbėti ir patekti Die-
vo malonėn, o į pragarą pateku-
sių bus nedaug, tačiau jie kentės 
amžinai ir didžiausia jų kančia 
bus neregėti Viešpaties veido. 

„Dievo teisybė reikalauja, kad 
kiekvienas būtų baustas pagal 
sunkumą nusidėjimų. Aiškus 
darbas, kad miręs su vienu nu-
sidėjimu, kentės lengviau už tą, 
kuris nusidėjo visą amžių.” 

Dangus gi yra tokia linksmybė 
ir malonė, bus amžina, laimė to-
kia didelė, kad „Nei akis regėjo, 
nei ausis girdėjo, nei žmogaus 
širdis jautė, ką Dievas suteiks 
tiems, kurie Jį myli.“

Kalėdų laike pasijuntame, kad 
tai yra laikas, kuris gali būti ki-
tokio, mūsų Viešpaties mokymo 
paremto, tikra meile ir tikėjimo 
persmelkto gyvenimo pradžia. 
Viltis neblėstanti mums tešvie-
čia...
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 2017-ierji – Nacionaliniam kraujo 
centrui – didieji lūžio, iššūkio metai. Per 
ateinančius metus  Lietuvoje planuoja-
ma pasiekti 100-procentinę neatlyginti-
ną donorystę!

Lietuvoje prieš trejus metus tik maž-
daug 30 proc. donorų kraują aukodavo 
neatlygintinai, o  jau 2016 metų rugsėjo 
mėn. šis rodiklis siekė net 88 proc.

Nacionalinio kraujo centro direktorė 
Joana Bikulčienė įsitikinusi, kad rekla-
ma ir visuomenės švietimas yra svar-
biausi veiksniai, skatinant neatlygintiną 
donorystę. 

 „Pinigai už kraują kai kuriems žmo-
nėms, pavyzdžiui, studentams, yra 
svarbus pajamų šaltinis. Tačiau dalis 
kraują duodančių žmonių net nesusi-
mąstydavo, kad daro kažką ne taip. 
Tokį požiūrį padėjo pakeisti švietimas ir 
raginimai neimti pinigų, nes taip parda-
vinėjamas savas kūnas“.

„MANO kraujas – VISŲ kraujas 
(Parengta pagal IQ  žurnalo 2016 m. spalis Nr. 10  (data) žurnalistės Lauros Čiginskaitės straipsnį).  

Nacionalinėje kraujo centro šį rugsėjį  
NKC  70-mečio proga surengtoje konfe-
rencijoje  „Šiuolaikinė kraujo komponen-
tų transfuzija – nuo donoro iki recipien-
to“ pranešimą skaitęs Nyderlandų me-
dicinos donorų asociacijos pirmininkas 
Peteris Van den Burgas pasakodamas 
apie savo šalyje pasiektą neatlygintiną 
kraujo donorystę taip pat didžiausią 
dėmesį teikė tinkamai reklamai ir visuo-
menės švietimui:

„Mes turime puikią teisinę sistemą, 
reglamentus, tačiau be reklamos – tai 
niekis. Dabar auga „feisbuko“, „ins-
tagram“,  „tviterio“  karta, todėl kraujo 
donorų reikia ieškoti ir socialiniuose 
tinkluose, ne tik pasitelkiant senąsias 
žiniasklaidos priemones, pavyzdžiui, 
radiją ar spaudą“. 

Donorystę padeda skatinti ir verslo 
dėmesys. Prancūzijoje neatlygintinai 
kraujo davę asmenys vaišinami pietu-

mis,  nes restoranai laiko garbe prisidė-
ti.  Lietuvoje toks mąstymas taip pat pa-
mažu įsitvirtina. J. Bikulčienės teigimu, 
dažniausiai daro jauni verslininkai. 

Kaip nugalėti mitus?

Visuomenę bauginantys mitai – taip 
pat viena iš priežasčių, atbaidančių 
žmones duoti kraujo. Daliai – tai atrodo 
nesaugu, kiti įsitikinę – kas bus įtraukti į 
abejotinas verslo schemas ir jų kraujas  
bus parduotas. 

Tačiau kiekvienos šalies kraujo cen-
tras siekia patenkinti savo poreikius, to-
dėl į užsienį kraujas  išvežamas tik  toje 
šalyje nutikus didelėms stichinėms ne-
laimėms, kai tuo metu itin jo pritrūksta.  

Šis mitas galėjo atsirasti ir dėl to, kad 
dalis nepanaudotos kraujo plazmos vie-
nu laikotarpiu vežta į Vokietiją gaminti 
vaistams, kurie vėliau grįžo į Lietuvą.  

Iki 2004 metų šie medikamentai buvo 
gaminami Vilniuje,  tačiau Lietuvai ta-
pus ES nare, Bendrijos reikalavimų 
neatitinkančią gamyklą teko uždaryti, 
o dėl palyginti mažo gaminamo vais-
tų kiekio jos atnaujinti neapsimokėjo. 
Dabar Nacionalinis kraujo centras ne-
panaudotą kraujo plazmą tiesiog keičia 
į vaistus. 

Vokietijoje privačia praktika šiuo metu 
besiverčiantis medicinos profesorius 
Gertas Matthesas tvirtino, kad laikan-
tis ES standartų užsikrėsti donorui ar 
ligoniui beveik neįmanoma. „Tikimybė 
paimti ŽIV užkrėstą kraują yra viena 
iš 20 mln. Pavyzdžiui, Vokietijoje per 
metus atliekama 5 mln. kraujo donacijų 
ir, atsižvelgiant į statistiką, tas vieneti-
nis atvejis gali pasitaikyti kas ketverius 
metus“.

Šiemet 70-ąsias veiklos metines mi-
ninčio Nacionalinio kraujo centro  vado-

vė J. Bikulčienė norėtų, kad donorai tu-
rėtų tokias pačias sąlygas kaip Vakarų 
šalyse: „Lietuvoje mes vis dar esame 
priklausomi nuo oro. Daug donorystės 
akcijų vyksta lauke ir dažnai dėl lietaus 
jas tenka atšaukti. Tai – nenormalu. 
Prancūzijoje, Vokietijoje  kraujo galima 
duoti patraukliai įrengtose patalpose 
įvairių miestų centrinėse dalyse įreng-
tose patalpose, kur donorams patogu  
užsukti bet kokiu laiku – pietų pertraukų 
metu, po darbo. To siekiame ir mes“.

 Atsisakius mokamos donorystės taip 
pat sumažinama užkrėsto kraujo rizika, 
nes uždirbti siekiantys kraujo davėjai 
gali nuslėpti informaciją apie savo svei-
katos būklę, gyvenimo būdą,  ligas. 

Neatlygintinų donorų skaičiaus 
Lietuvoje augimas tūkst.

 2013 m. – atlygintinų donorų buvo 59 
488,  neatlygintinų donorų skaičius siekė  
31 481, 2014 m.  atlygintinų suskaičiuo-
jama 45 729, neatlygintinų – 47 651, 
2015 m. – už atlygį duodančių buvo 22 
635, dovanojančių kraujo  – 77 877. 

http://www.kraujodonoryste.lt/
Nemokama linija 8~800 00003
http://www.kraujodonoryste.lt/page/
kontaktai

- Kuo jums reikšmingi šie me-
tai?

- Išėjo dvi mūsų knygelės: „Saulė-
lydžių žaroj“ ir „Užuoganos“.  Šįkart 
„išsiskyrėme“,  duetu rašyti  eilėraš-
čius būtų neįmanoma.

Sulaukėme proanūkės. Jau  an-
trąkart tapome proseneliais (!). Tik 
gaila, kad provaikaičiai auga toli Vo-
kietijoje, kur gyvena ir dirba gydytoja 
neurologe mūsų anūkė.

Džiaugiamės, kad anūkui šiemet  
pavyko įstoti ten, kur svajojo - į Lie-
tuvos sveikatos mokslų universitetą, 
medicinos fakultetą,  kur dabar jis 
stropiai ir sėkmingai mokosi.

- Emigracijos banga palietė ir 
jūsų šeimą. Ką turėtų daryti Lie-
tuvos valstybė, kad gabus ir pers-
pektyvus jaunimas nepaliktų Lie-
tuvos?

- Paradoksalu, kai Lietuvoje bai-
gusius studijas medikus, inžinierius 
ar kitus jau parengtus darbui specia-
listus be niekur nieko pasisavina už-
sienio šalys. Mūsų kartos studentijai 
natūralu ir suprantama buvo, kad ga-
vęs aukštojo mokslo diplomą privalai 
bent porą metų padirbėti, kur esi siun-
čiamas. Gal ir dabar vardan valstybės  
interesų, norint pristabdyti jaunų Lie-
tuvoje paruoštų specialistų emigraci-
ją, reikėtų taikyti tokius reikalavimus. 
Turbūt tai būtų laikoma demokratijos, 
žmogaus teisių pažeidimu?   Tačiau 
demokratija, laisvė be pareigos, be 
atsakomybės veda į chaosą.

- Kas jus stebina, erzina pasauly-
je ir pas mus Lietuvoje?

- Stebina ir liūdina kaskart įžūlė-
janti blogio, tamsos jėgų agresija. 
Pasirodo, net prezidentu gali būti 
išrinktas amoralus cinikas, didybės 
manijos apimtas, kompleksuotas, 
neprognozuojamas žmogus. Toksai 
tinka pamynusiai garbę, sąžinę, dorą 
miniai.

Smerkiame patyčias mokykloje. 
O kiek užgauliojimų, patyčių, neto-
lerancijos išgirstame mūsų politikų 
kalbose!?  Net ir blogybėmis esame 
linkę mėgautis... Besiklausydamas 
politikų, valstybės veikėjų pažadų, 
jau nebežinai, kas tiesa, kas melas, 
kas tikra netikra...

Baimę kelia Rusijos grasinimai Pa-
baltijo šalims ir Europai. Baisu ma-
tyti televizijos laidas apie Siriją, kur 

žudomi žmonės, bombarduojamos 
ligoninės, griaunami miestai. Tai nu-
sikaltimai žmoniškumui.

- Ar buvo šiemet jus džiuginan-
čių permainų Anykščiuose?

- Kasmet gražėja vis labiau turistų 
lankomi mūsų Anykščiai. Jau tik se-
nos nuotraukos primena, kaip atrodė 
Anykščiai tada, kai daugiau kaip 
prieš penkiasdešimt metų mes čia ap-
sigyvenome.

Mus nudžiugino, kad pagaliau po 
du dešimtmečius trukusių svarstymų 
šiemet pradėta medinės pilies ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio statyba. 
Ačiū archeologui Gintautui Zabielai, 
kuris anąmet atsiliepė į „Kultūros 
barų“ žurnale išspausdintą straipsnį 
„Kas įmins Vorutos  pilies mįslę?“ ir, 
nuodugniai ištyrinėjęs Šeimyniškėlių 
piliakalnį, įrodė, kad čia būta Min-
daugo Vorutos. Pastačius pilį Anykš-
čius garsins ne tik literatūriniai, bet ir 
istoriniai paminklai. Gal ateis laikas, 
kai turistus domins, bus prieinamas, 
sutvarkytas  ir kitapus Šventosios, 
Latavos kaimo paribyje,  esantis ka-
ralienės Mortos kapas.

- Ar deramas dėmesys skiriamas 
kultūrai Anykščiuose? 

- Negalima sakyti, kad Anykščiuo-
se būtų prislopusi kultūrinė veikla. 
Garsėja  savo profesionalų lygio 
spektakliais Kultūros centro teatras, 
verti pagyrimo šio centro choreogra-
finiai ir vokaliniai kolektyvai, turintys 
išmanančius ir mylinčius savo darbą 
vadovus. Netrūksta įvairių renginių 
Anykščiuose. Parodos, koncertai,  su-
sitikimai su knygų autoriais, aktoriais,  
spektakliai  Kultūros centre, Koply-
čioje, Sakralinio meno centre, bibli-
otekoje, muziejuje...Kartais visko jau 
negali aprėpti. Būna, kad pasigendi 
koordinacijos, kultūros įstaigų tarpu-
savio sutarimo, bendradarbiavimo. 

Tačiau neramina tas faktas, kad 
šiandien Lietuvoje pati kultūros sam-
prata yra neapibrėžta. Nėra  norma-
lios kultūros politikos. Kultūra be 
principų, be kriterijų, be prioritetų... 
Tad nėra ko stebėtis, kad pakvipus 
lėšų dalyba yra puikios sąlygos sa-
vanaudiškų grupuočių korupcijai, 
nešvariems sandėriams, klanų kles-
tėjimui. Šiandien dauguma rašytojų, 
menininkų, teatralų nepaiso turinio 
kokybės, pamiršta estetinius idealus, 
nemato ribos tarp gėrio ir blogio, tarp 

Laisvė be pareigos, 
be atsakomybės veda į chaosą

grožio ir bjaurasties.
- Ar nesigailite daug  savo laiko ir 

pastangų atidavę žurnalistikai?
- O ne! Tas laikotarpis, kai mes 

redagavome ir leidome  vaikams sa-
vaitraštį „Kregždutė“, buvo pats švie-
siausias ir prasmingiausias mūsų gy-
venimo tarpsnis. Aštuoniolika metų 
„Kregždutė“ lankė savo skaitytojus, 
orientavo juos į tikrąsias  gyvenimo 
vertybes, ugdė meilę Dievui, Tėvy-
nei. Kas savaitė „atskrendanti“  pas 
skaitytojus „Kregždutė“ tapo jų drau-
ge, jų  laikraštuku, kur galima buvo 
pamatyti  atspausdintus savo rašinė-
lius, eilėraščius, piešinukus, pasako-
jimus apie išvykas, savo augintinius. 
Kai kurios mokinukės laiškeliuose 
prisipažindavo  komplektuojančios 
„Kregždutę“, kad ją galėtų skaityti 
būsimi jų vaikai... Jau užaugo, išėjo į 
gyvenimą toji „Kregždutės“ mažųjų, 
nuoširdžių draugų karta. Juos prime-
na išsaugotos nuotraukos, piešiniai.

Malonu pasklaidyti turinčius iš-
liekamąją vertę, mūsų redaguotą ir 
parengtą spaudai žurnalą „Anykščiai. 
Kultūros istorijos puslapiai“. Kasmet 
išleisdavome po du numerius, išėjo 
20 numerių, tau jau keli storoki  to-
mai  ir šiandien dėmesio vertų  pu-
blikacijų... Stebimės, kaip mes tada 
suspėdavome. Šešetą mėtų kas mė-
nesį pasirodydavo mūsų parengtas 
spaudai Anykščių parapijos laikraš-
tėlis „Iš tiesų...“ Taigi daug atiduota 
žurnalistikai. Ir dabar neišsižadame 
žurnalistikos, jaunesnių kolegų pa-
prašyti patalkiname parašydami vie-
ną kitą straipsnį.

- Jūsų kūrybinis duetas yra  kar-
tu ir atsikirai parašęs daugiau kaip 
30 knygų. Manau, kad vėl domitės 
kokio nors žymaus anykštėno gy-
venimu ir veikla, gal rašote apie tą 
asmenybę knygą?

- Deja... Žinoma, būtų vertos kny-
gų tokios šviesios asmenybės kaip 
Vasario 16 –osios akto signataras 
Steponas Kairys, kunigas, rašytojas, 
visuomenininkas Stasys Yla, jėzuitas, 
švietėjas, pirmojo lietuviško žodyno 
autorius Konstantinas Sirvydas, apie 
kurį apybraižą esame išspausdinę 
knygoje „Ir mes čia buvom“. Rūpė-
tų beletrizuotai apsakyti dramatišką 
Mindaugo žmonos gyvenimą. Tačiau 
nerealūs tokie pasvajojimai ne tik 
todėl,  kad mums nedaug  belikę lai-

ko... Praėjusiais metais išėjusi mūsų 
knyga „...ir neramu tapo“ apie Anta-
no Baranausko vaikystę ir jaunystę 
liko mažai kieno pastebėta, tiko tiktai 
nedideliam skaitytojų ratui. Šiandien 
paklausios tik originalios komercinę 
vertę turinčios knygos.

- Jūsų Kūčios, šv. Kalėdos? Kaip 
švenčiate, kokių tradicijų laikotės? 
- Kūčias,  šv. Kalėdas ir sovietmečiu 
švęsdavome pas tėvus. Kaip švęsda-
vo tėvai, taip pat švenčiame ir mes su 
vaikais. Ruošdamiesi Kūčių vakarie-
nei po staltiese padedame šieno. Jis 
primena, kad Kūdikėlis Jėzus gimė 
šalia gyvulių, tvartelyje, ant stalo 
statome kryželį, uždegame žvakę, de-
dame iš bažnyčios parsineštus kalė-
daičius ir dvylika pasninkiškų valgių. 

Kai visi susirenka, pirmiausia sustoję 
aplink stalą pasimeldžiame, dėko-
jame Dievui už prabėgusius metus, 
prašome sveikų, laimingų ateinančių. 
Pasimeldžiame ir už mirusius. Ant 
stalo  visada stovi  tuščia lėkštelė mi-
rusiųjų vėlėms. Vakarienę pradedame 
dalydamiesi  kalėdaičiais, sakydami 
kiekvienam linkėjimus. Po vakarie-
nės pasikeičiame dovanėlėmis. Vai-
kystėje nebuvo įpročio pirkti dovanė-
les. Tik mama kartais apdovanodavo 
pagražintais keptais „paukštukais“. 
Stalo nenurenkame, paliekame vai-
šintis giminių vėlėms.

- Ką norėtumėte pasikviesti prie 
Kūčių stalo?

- Tarmiškai aukštaitiškas dainas 
dainuojantį  Algirdą Svidinską.

Gruodžio 27 d. (antradienis)

17 val. Atidarymas. 
Iš arti - prodiuseris Uldis 

Cekulis
“Ukrainos šerifai”, rež. Roman 

Bondarchuk, 2015, 89 min., 
Ukraina, Latvija, Vokietija

Filmą pristato prodiuseris Uldis 
Cekulis, Latvija

 
19 val. 
Lietuviškos premjeros
“Apie Joną”, rež. Jokūbas Vilius 

Tūras, 2015, 70 min., Lietuva

20:30 val. 
Goethe’s instituto filmų archyvų 

programa
“Geismas ir garsas Vakarų 

Berlyne 1979-1989”, rež. Jörg 
A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus 
Maeck, Miriam Dehne, 2015, 92 
min., Vokietija

Gruodžio 28 d. (trečiadienis)

17 val.  
Goethe’s instituto filmų archyvo 

programa
“Vakarykštis sniegas”, rež. Yael 

Reuveny, 2013, 96 min., Vokietija, 
Izraelis

  
19 val.
Iš arti – prodiuseris Uldis 

Cekulis
“Dukart svetimi”, rež. Ugis Olte, 

2015, 56 min., Latvija, Gruzija
Filmą pristato prodiuseris Uldis 

Cekulis, Latvija

20:30 val.
Goethe’s instituto filmų archyvo 

programa
“Dviračiu palei ribą – Nematoma 

riba”, rež. Cyntia Beatt, 2009, 87 
min., Vokietija

22:15 val. 
Kino naktinėjimai
 “Tiltas”, Anykščių J. Biliūno gim-

nazijos kino klubo filmas
Filmą pristato moksleiviai.
“Čia aš tik svečias”, rež. Giedrė 

Žickytė, Maite Alberdi, Čilė, Lietuva
“Pajūris”, rež. Dainis Klava, 

Latvija
 “Moriom”, rež. Francesca Scalisi, 

Mark Olexa, Šveicarija
“Trijų skrybėlių miestai”, rež. 

Ramunė Rakauskaitė, Lietuva
“Bėdos dėl uodų ir kitos istorijos”, 

rež. Andrey Paounov, Bulgarija

Gruodžio 29 d. (ketvirtadienis)

17 val.  
Lietuviškos premjeros
“Vaineta”, rež. Vytautas V. 

Landsbergis, 2016 m., 36 min., 
Lietuva. Filmą pristato režisierius 

18:15 val. 
Goethe’s instituto programa
“Baimės abėcėlė”, rež. John 

Albert Jansen, 2015, 55 min., 
Nyderlandai

19:30 val.
Lietuviškos premjeros
“Suokalbis”, rež. Arturas 

Jevdokimovas, 2015, 26 min., 
Lietuva

Filmą pristato režisierius

20:15 val. Uždarymas. 
Lietuviškos premjeros
“Šaltos ausys”, rež. Linas Mikuta, 

2016, 40 min., Lietuva. Filmą pri-
stato režisierius 

EDOX FESTIVALIS 2016 
Geriausieji dokumentiniai filmai, kurie pri-
vers juoktis ir verkti Anykščių  koplyčioje, 

Vilniaus g. 36, Anykščiai
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Vyr. redaktorė

perka

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, am-
žius – iki 60 metų.  Įdarbinimas ga-
rantuotas. Atlyginimas – nuo 1500 
Eur/mėn. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

Reikalingas vienišas žmogus, galin-
tis prižiūrėti keletą karvučių.

Tel. (8-688) 89863.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.: (8-610) 41900, 

(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mope-
dus, sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890. 

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Bendra Lietuvos – Olandijos  UAB 
„BARTYNCO“ -  veršelius auginti. 
Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Gyvenamąjį namą su visais patogu-
mais. Yra ūkiniai pastatai. 15 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli tven-
kinys, Šventosios upė. 

Tel. (8-614) 44910.

Kuras

PIGIAU - ribotam kiekiui! Beržo, uo-
sio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Durpių briketus, beržinius pjuvenų 
briketus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

1998 m. ir 1996 m. VW “Sharan“ (1,9 
l, TDI), abiejų TA iki 2018 m. 12 mėn.

Tel. (8-699) 43030.

Įvairias naudotų automobilių detales.
Tel. (8-646) 17715.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,14 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

įvairūs

Dviejų asmenų šeima išsinuomotų 
1-2-3 kambarių butą Anykščiuose.

Tel. (8-673) 53088. 

Brangiai išsinuomotų arba pirktų že-
mes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išsinuomotų ūkio paskir-
ties žemės.

Tel. (8-623) 07250.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų įvai-
raus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių r. 
Parduoda maistines bulves, erieną. 
Veža krovinius iki 3,5 t mikroautobusu.

Tel. (8-686) 59473.

Ieško senų medinių pastatų nugrio-
vimui. Reikalingos senos pilkos len-
tos, brūsai, gegnės. 

Tel. (8-618) 70100.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsaky-
mus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Profesionalus vonių restauravimas 
ypatingai ekologiškas neturintis kva-
po. 

Tel.: (8-679) 80922, (8-679) 80923.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, ap-
tarnavimas.

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

Brangiai perka arba nuomoja žemės 
ūkio paskirties žemę 

Kurklių, Skiemonių, Debeikių, 
Kavarsko apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Kaminų įdėklai (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.

Veža krovinius iki 10 t mašina su 
kranu ir savivarčiu iki 6 t. Priima užsa-
kymus durpių briketams iš Šepetos. 
Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nebrangus šaldytuvų, skalbimo ma-
šinų, orkaičių remontas. Pajungimas 
konsultacija. Vyksta į namus. 

Tel.: (8-672) 00867, (8-675) 91780.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė nesidžiaugia 
Kalėdomis 

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“
4.00 6.00 8.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“, ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt 
ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratorių 
laukia prizai ! 

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Prenumeratos kainos 2017 metams

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko 
pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms. 
Šiuos prizus įsteigė A. Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus 
firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

 „Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti 
Anykščių „Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai 
pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje. 

Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“ 
šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.

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

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mė-
nesių laikotarpiui.   

mėnulis
gruodžio 23-28 delčia

oras

-1

+3

Viktorija, Mina, Vilbutas, 
Veliuona.

šiandien

gruodžio 24 d.

gruodžio 25 d.

gruodžio 26 d.

gruodžio 27 d.

gruodžio 28 d.

Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, 
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.

vardadieniai

anekdotas

kam kalėdos,
O kam bėdos – 
Štai iš postų 
Jie jau mėtos.

kokia čia dabar tradicija,
kad sugriūna koalicija?
Amiliutė graudžiai mąsto:
„kas gi bus ant mūsų krašto?“

Jie viduj išgriovė sieną
Ir paliko merą vieną,
Tai dabar kas nors štai ims
Dar ir sostą jo užims. 

Aš seniausiai juk sakiau -
Reikia moterų daugiau
Ir po šituo valdžios stogu
Nebeliktų nieko blogo. 

Pareina žentas namo, nusirengia 
iki pusės. Prieina prie uošvienės ir 
sako:

– Spjauk man ant nugaros.
Uošvienė nespjauna. Žentas 

sako:
– Na, prašau, maldauju, spjauk.
Uošvienė ir klausia:
– Kam tau reikia, kad aš spjau-

čiau?
Žentas atsako:
– Buvau pas gydytoją, nes nu-

gara skaudėt pradėjo. Gydytoja 
liepė ant nugaros gyvačių nuodų 
pripurkšt.


