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Gražina ŠMIGELSKIENĖPrenumeratos laikas baigiasi. Nelik be „Anykštos“!

Vicemero šeimos šventėms 
„diriguoja“ Paulina Daiva GOŠTAUTAITĖ

„Prieš septynerius metus Kū-
čių išvakarėse persikraustėme į 
naujus namus – aišku, bemiegė 
naktis – juk nauja vieta, - pary-
čiais pažiūriu pro langą, o kieme 
obuolius ėda didžiuliais ragais 
pasipuošęs elnias“, – apie pir-
mąjį naujuose namuose Žiogelių 
šeimyną pasveikinti atskubėjusį 
svečią kalba Anykščių rajono vi-
cemeras Dainius Žiogelis.

Apie tai, kokios šventės buvo 
vaikystėje, kas „slėpdavosi“ 
„Raudonosios aguonos“ popie-
rėliuose, kas privertė kelerius 
metus puoštą šaką pakeisti eglu-
te, kalbamės su Vaida ir Dainiu-
mi Žiogeliais.

Prie eglutės – trys kartos: Dainius su žmona Vaida ir sūnumi Matu bei mažąja Paulina ir Dainiaus 
tėvai - Bronislava ir Henrikas. Trūksta tik vyresnėlės Karolinos. 

Tiražą klastojęs ,,Šilelis“ susilauks atpildo
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Reklamos užsakovus, valdžios institucijas bei Spaudos, radijo ir te-

levizijos rėmimo fondą (SRTRF) mulkinęs Anykščių rajono laikraštis 
,,Šilelis“ pagaliau pričiuptas. 

LR Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių 
politikos grupė atliko laikraščio ,,Šilelis“ tiražo patikrinimą ir nustatė, 
kad laikraštis 2019 metų pirmąjį pusmetį leistas vos 1000 egzemplio-
rių tiražu, o laikraščio metrikoje įrašytas ir Kultūros ministerijai de-
klaruotas 3000 egzempliorių tiražas. Už melą ,,Šilelio“ vadovų laukia 
administracinių nusižengimų protokolas, o SRTRF savo ruožtu taip 
pat ,,įvertins“ ,,Šilelio“ tiražą.

UAB ,,Atvirai“ bendrasavininkiai Valdas Trinkūnas (kairėje) ir 
Darius Čypas tikina, kad nelabai domisi jiems priklausančių ži-
niasklaidos priemonių veikla. 

,,Šilelio“ tiražas vis dar kelia 
abejonių

Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerijos Visuomenės informa-
vimo ir autorių teisių politikos gru-
pė laikraščio ,,Šilelis“ tiražo pati-
krinimą atliko gavusi ,,Anykštos“ 
skundą.

,,Tikrinimo metu nustatyta, kad 
Anykščių krašto laikraščio ,,Šile-
lis“ metrikoje nurodyti ir Kultūros 
ministerijai deklaruoti duomenys 
apie tiražą sutampa (patikrintuo-
se laikraščio numeriuose nuro-
dytas 3000 egz. tiražas, Kultūros 
ministerijai deklaruotas vidutinis 
3000 egz. tiražas), tačiau pateiktos 
PVM sąskaitos-faktūros rodo, kad 
laikraštis tikrinimo periodu buvo 
spausdinamas 1000 egz. tiražu. 
Taigi, laikraščio metrikoje nuro-
dyti ir Kultūros ministerijai dekla-
ruoti tiražo duomenys  yra neatitin-
kantys tikrovės.

Linkiu tikėjimo!

Stebuklo laukimas svarbes-
nis už stebuklą. Laukimui rei-
kalingas tikėjimas, o stebuklas 
nepriklauso nuo mūsų norų ir 
valios. Stebuklas ištinka arba 
neištinka. Jei neištinka - virsta 
tylia viltim. 

Todėl aš pasisakau už tikėji-
mą, kad kiekvienas esam myli-
mi, svarbūs, vertingi. Dėl to ir 
godojami, ir saugomi. Iš ten. Iš 
kažkur. Gal iš anapus saulės ir 
horizonto... 

Nes ko verta meilė, jeigu jos 
negaubia saugumo sparnai?  

Pamaldos. Šv.Kūčių dieną 
Anykščių Šv.Mato bažnyčioje 
šv.mišios vyks 8 ir 21 val., 20.30 
val. - šventinis koncertas. Per 
Šv.Kalėdas šv.mišios - 8 ir 18 val. 
Antrąją Šv.Kalėdų dieną - 11 val.

Bandymas. Anykščių rajono ta-
rybos posėdyje  dar kartą bus bal-
suojama dėl Anykščių rajono sa-
vivaldybės ligoninės  2020-2022 
metų veiklos strategijos. Primin-
sime, kad strategija jau buvo pa-
teikta Tarybai, tačiau politikams 
neįtiko ne tik ji, tačiau ir ją pri-
statęs ligoninės vadovas Audrius 
Vasiliauskas, todėl duota užduotis 
strateginį planą patobulinti.

Paklausa. Anykščių ligoninė 
paskelbė konkursą Vidaus ligų 
poskyrio vedėjo – vidaus ligų 
gydytojo pareigoms eiti. Beje, 
Anykščių ligoninė šiuo metu į 
darbą priimtų bent keletą darbuo-
tojų. Darbas siūlomas gydytojui 
radiologui, gydytojui urologui,  
gydytojui kardiologui, kraujagys-
lių chirurgui,vidaus ligų gydyto-
jui, abdominalinės chirurgijos gy-
dytojui, ortopedui traumatologui.

Vėjas. Trečiadienį Anykščių ra-
jone ugniagesiai du kartus vyko 
pašalinti ant kelio nuvirtusių me-
džių. Pranešama, kad medis ant 
važiuojamosios kelio dalies buvo 
užvirtęs Anykščių seniūnijos 
Ažuožerių kaime, Kavarsko ga-
tvėje. Dar vienas pranešimas apie 
nuvirtusį ant kelio medį gautas iš 
Viešintų seniūnijos Šlynynės kai-
mo.

Pareigos. Anykščių lopšeliui - 
darželiui ,,Eglutė“ dar vieną ka-
denciją vadovaus Jolanta Šaučiū-
nienė. Tai paaiškėjo susumavus 
Anykščių rajono savivaldybės 
viešojo konkurso rezultatus. Kaip 
skelbia Anykščių rajono savival-
dybė, konkurse dalyvavo vienas 
pretendentas. Pagal  Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymą, 
švietimo įstaigų vadovai į darbą 
priimami viešojo konkurso būdu 
5-eriems metams.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraščio numeris išeis gruodžio 
28 d., šeštadienį.

Rajone nebeliks 
nė vienos 
pagrindinės 
mokyklos

Kokių tradicijų 
laikytis - gali 
pasakyti tik 
širdis

Kalėdų 
rezidencija 
populiariausia 
savaitgaliais

Šimtas metų 
pirmyn, šimtas 
metų atgal
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spektrasKavarsko besmegeniai eismo nereguliuoja Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Sniego šią žiemą nematyti, tačiau apsilankius Kavarske galima 
pasijusti taip, lyg  būtų žiemužė rezidenciją įkūrusi būtent čia. 
Centrinę miesto aikštę iniciatyvios kavarskietės papuošė rankų 
darbo besmegeniais.

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos Kavarsko filialo 
bibliotekininkė Žydrūnė Šiaučiulė 
,,Anykštai“ pasakojo, kad bibliote-
ka kvietė susiburti žmones, turin-
čius idėjų, kaip žiemos šventėms 
papuošti Kavarską. Taip, anot 
Ž.Šiaučiulės, susibūrė inciatyvių 
moterų kompanija, kuri ir ėmėsi ga-
minti žaismingus besmegenius. Iš 
viso jų moterys ,,nulipdė“ dešimt.

Besmegeniai ne šiaip sau stovi 
miesto aikštėje, o yra apsukti agro-
plėvele ant medžių kamienų. Į akis 
krinta tai, kad keletas besmegenių 
stovi šalia pėsčiųjų perėjos ir ,,ste-

bi“ gatvę. Socialiniuose tinkluose 
netruko pasirodyti nuotrauka su 
minėtais besmegeniais bei šmaikš-
čiu komentaru.

,,Kavarske tapo žymiai saugiau. 
Pėsčiųjų perėją miesto centre dieną 
ir naktį stebi medinių senių besme-
genių komanda“, - juokaujama ka-
varskiečių feisbuko grupėje.

Bibliotekininkė Ž.Šiaučiulė juo-
kėsi, kad Kavarske pastatyti bes-
megeniai su eismo saugumu neturi 
nieko bendra.

,,Mes juos pastatėme tik tam, 
kad papuoštume Kavarsko mies-
tą“, - aiškino Ž. Šiaučiulė.

Kavarsko miestą papuošė dešimt rankų darbo besmegenių.
Nuotr. iš feisbuko grupės ,,Kavarskas“.

Išleistas naujas žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ numeris
Iš spaustuvės parvežtas naujas žurnalo ,,Aukštaitiškas forma-

tas“ numeris. Tradiciškai žurnale - platus temų spektras. 

Žurnalo ,,veidas“ - Molėtų para-
pijos klebonas, monsinjoras Kęs-
tutis Kazlauskas. Tekstą apie kuni-
gą - ,,Ten, kur gyvena Šv. Kalėdų 
dvasia...“ - parašė žurnalistė Jolanta 
Matkevičienė. 

,,Socialiai ne/priimtinos emoci-
jos. Slopinti ar kalbėtis?“ - Skaistės 
Vasiliauskaitės - Dančenkovienės 
interviu su psichologe Jurgita Va-
siliauskiene - kaip tik tamsųjį metų 
laiką išgyvenantiems žmonėms.

,,Ar reikia paklusti ,,trendams“?“ 
- žurnalistės Daivos Goštautaitės 
tekstas rubrikoje ,,Be diktofono“. 

Vidmantas Šmigelskas suskaičia-
vo Utenos regiono mokyklas ir mo-
kinius (,,Regiono mokyklos: buvo 

tragedija, dabar – košmaras“).
,,Kailinių verslą valdo ketvirtį 

amžiaus“ - S.Vasiliauskaitės - Dan-
čenkovienės pasakojimas apie odos 
ir kailių salono ,,Roris ir Ko“ savi-
ninkus Romą ir Rimą Pivorus, kurie 
beje, yra Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus svotai. 

Žurnalistas Robertas Aleksie-
jūnas straipsnyje ,,Kūrėjas, kurio 
nepalaužė skandalai“ rašo apie re-
žisierių, Utenos kultūros centro di-
rektorių Eriką Druskiną, kuris yra 
dirbęs ir Anykščiuose. 

Austėja Šmigelskaitė žurnalui 
pakalbino poetą, šių metų Juozo 
Tumo - Vaižganto premijos laureatą 
Alfą Pakėną (,,Muziejuje turi vy-

rauti gyva rašytojo dvasia“), o Rai-
mondas Guobis bandė įminti mįslę, 
kur nuo Žaliosios tilto per Šventąją 
pradingo skulptoriaus Juozo Zikaro 
prieškariu sukurti bareljefai (,,Vaiž-
ganto bareljefai - sensacinga dėdės 
Prano versija“).

D.Goštautaitė tekste ,,Tamsus, 
bet laimę žadantis miestas Brėme-
nas“ paskoja apie šį, animacinio fil-
muko išgarsintą, Vokietijos miestą.

Į 13 klausimų atsakė Utenos 
Adolfo Šapokas gimnazijos direk-
torius Saulius Brasiūnas. 

Žurnale, žinoma, yra ir redakto-
rės Gražinos Šmigelskienės skiltis, 
trumpos žinios, pliusai ir minusai ir 
kitos tradicinės rubrikos. 

3000 egzempliorių tiražu lei-
džiamas žurnalas ,,Aukštaitiškas 
formatas“ parduodamas visose Ute-

nos regiono prekybos vietose bei 
Vilniuje, Panevėžyje, Ukmergėje ir 
Kupiškyje. Žurnalas prenumeruoja-
mas visoje Lietuvoje. 

Bibliotekininkei įteikta Kultūros 
ministerijos premija

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Šią savaitę iškilmingame renginyje Vilniaus miesto rotušėje kul-
tūros ministras Mindaugas Kvietkauskas įteikė šių metų Kultūros 
ministerijos premijas labiausiai įvairiose srityse nusipelniusiems 
kultūros ir meno darbuotojams, kūrėjams. Premija už biblioteki-
ninkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei 
praktinę veiklą bibliotekose apdovanota Anykščių Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir 
kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė.

„Tai didžiulis mūsų kultūrinio 
gyvenimo spektras. Man šieme-
tines premijas norėtųsi pavadinti 
taip:  nuo Martyno Mažvydo Ka-
tekizmo iki slemo“, – sakė laurea-
tams dėkodamas kultūros ministras 

M.Kvietkauskas.
Anykščių Liudvikos ir Stanislo-

vo Didžiulių viešosios bibliotekos 
Krašto dokumentų ir kraštotyros 
skyriaus vedėja A. Berezauskienė 
,,Anykštai“ sakė, kad šis apdovano-

jimas jai buvęs visiškai netikėtas ir 
už malonią staigmeną dėkojo  savo 
kolegėms ir bibliotekos direktoriui 
Romui Kutkai. 

,,Jaučiuosi tikrai labai pamalonin-
ta. Džiaugiuosi, kad tai yra dėmesys 
ne tik man, bet pirmiausia Anykš-
čių rajono savivaldybės Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešajai bi-
bliotekai, visam čia dirbančių žmo-
nių kolektyvui ir, žinoma, visiems 
Anykščiams. Manau, kad kiekvie-
nam žmogui yra malonu sulaukti 
padėkos žodžių, kaip ir gero darbo 
įvertinimo. Dirbu tikrai ne dėl ap-
dovanojimų, o darbas bibliotekoje, 
ypač kraštotyros veikla, yra mano 
hobis. Šis apdovanojimas man dar 
kartą patvirtina, kad buvau ir esu 
teisingame profesiniame kelyje. 
Nenorėčiau prisiimti visų nuopelnų 
sau, nes be šalia manęs dirbančių 
žmonių nebūčiau padariusi to, ką 
padariau ir, žinoma, dar tikiuosi pa-
daryti. Kai yra gera komanda, yra ir 
geri darbo rezultatai. Esu dėkinga 
už darbą kartu  kolegėms Ligitai 
Matulienei, Birutei Venteraitienei  
ir Juditai Skačkauskienei“, - sakė 
A.Berezauskienė.

Paklausta, kuriais savo dar-
bais labiausiai didžiuojasi ir ku-
rie jai pačiai yra reikšmingiausi, 
A.Berezauskienė sakė: ,,Savo dar-
bu nesididžiuoju, o tiesiog jį myliu. 
Bibliotekininko darbu žavėjausi 
nuo vaikystės, o jaučiausi bibliote-
kininke dar būdama mokinė. Mano 

gimtojo Onuškio (Rokiškio r.) mies-
telio bibliotekos vedėjas Bronius 
Šeškauskas leisdavo mokiniams 
patiems į formuliarą užsirašyti išsi-
rinktas knygas. Jis išeidamas į par-
duotuvę net palikdavo nerakintas 
bibliotekos duris, o ant jų pakabin-
davo raštelį „Knygas užsirašykite 
patys“. Tai man labai patiko. 

Bibliotekininko darbas buvo 
mano svajonė ir, pasirinkusi šią 
profesiją, niekada nenusivyliau. 
Nesusigundžiau ir geriau apmo-
kamu darbu, nors pasiūlymų esu 
gavusi ne kartą. Dėkoju šviesaus at-
minimo profesoriui Antanui Tylai, 
kuris man yra pasakęs: „Audrone, 
nemeski kelio dėl takelio, esi sa-
vame kelyje“. Tai buvo tarsi mano 
darbo įvertinimas ir šiuos profeso-
riaus žodžius nuolat prisimenu.

Knyga man yra tarsi gyvas or-
ganizmas. Niekada nenuobodžiau-
si, jei būsi knygų apsuptyje. Savo 
namuose norėčiau įkurti Knygų 
prieglaudą. Gal skamba ir nekaip, 
bet tyrinėdama žymių anykštėnų 
asmenines bibliotekas, susidūriau 
su faktu, kad knygos metamos į 
konteinerius kaip beverčiai daik-
tai. Esu jau priglaudusi ne vieną 
dešimtį knygų, pasmerktų sunai-
kinimui. Man kiekviena knyga turi 
savo gyvavimo istoriją, o jeigu 
dar joje yra radinių, marginalijų, 
kito savininko įrašų, kaip pasidaro 
smalsu ją vartyti, skaityti, tyrinėti...  
Nors džiaugiuosi naujomis techno-
logijomis, skaitmeninė knyga man 
niekada neatstos spausdinto leidi-
nio. Darbas bibliotekoje man ir yra 
tuo labai įdomus, nes tai yra dar-
bas ir su knyga, ir su labai įdomiais 
žmonėmis.“

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos 
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Bere-
zauskienė sakė, kad kraštotyros veikla yra ne tik jos tiesioginis dar-
bas, bet ir hobis.                        Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

Planuoja. Kazachstanas planuo-
ja atšaukti mirties bausmę, penk-
tadienį pranešė šalies prezidentas 
Kassymas-Jomartas Tokayevas. 
„Taip pat atėjo laikas spręsti klau-
simus, kuriuos aktyviai kėlė mūsų 
teisių gynėjai. Užsienio reikalų 
ministerijai pavedama pradėti prisi-
jungimo prie tarptautinio pilietinių 
ir politinių teisių pakto Antrojo fa-
kultatyvaus protokolo [dėl mirties 
bausmės panaikinimo] procedūrą“, 
– penktadienį per Nacionalinės vi-
suomeninio pasitikėjimo tarybos 
prie Kazachstano prezidento posėdį 
sakė valstybės vadovas. Kazachsta-
ne nuo 2003 metų galioja neribotos 
trukmės prezidento paskelbtas mir-
ties bausmės moratoriumas. 2004-
aisiais šalyje atsirado nauja baus-
mės forma – laisvės atėmimas iki 
gyvos galvos, laikomas alternatyva 
egzekucijai. Visgi pati mirties baus-
mė kaip bausmės už baudžiamąjį 
nusikaltimą forma nėra atšaukta, ir 
gali būti įvykdyta praėjus metams 
po moratoriumo atšaukimo.

Suėmimas. Kauno apygardos 
teismas penktadienį dar trims mė-
nesiams pratęsė suėmimą šnipinė-
jimu įtariamam politikui Algirdui 
Paleckiui. Teismas suėmimą pra-
tęsė argumentuodamas tuo, jog jis 
gali bėgti ar slėptis nuo ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teis-
mo. A. Paleckis suimtas laikomas 
nuo 2018 metų spalio. Prokurorė 
Vilma Vidugirienė anksčiau šią sa-
vaitę sakė, jog ikiteisminį tyrimą, 
kuriame A. Paleckiui pareikšti įta-
rimai, baigti tikimasi iki pavasario. 
Pasak jos, tyrimas užsitęsė dėl dide-
lės apimties: jame tiriamos elektro-
ninės laikmenos, tūkstančiai laiškų. 
Byloje taip pat buvo paskirtos ke-
lios ekspertizės. A. Paleckis kartu 
su neįvardijamų „tinklu asmenų“ 
įtariamas neteisėtai rinkęs infor-
maciją Rusijai apie Sausio 13-osios 
bylą tyrusius pareigūnus ir teisėjus, 
kitus duomenis. A. Paleckis savo 
kaltės nepripažįsta.

Matuokliai. Lietuvos automobi-
lių kelių direkcija (LAKD) pasirašė 
sutartį dėl 70 momentinių greičio 
matuoklių įrengimo valstybinės 
reikšmės keliuose. LAKD penkta-
dienį pranešė, kad su dviem rango-
vais sudarytos sutarties vertė siekia 
3,1 mln. eurų. Matuokliai bus įreng-
ti iki kitų metų pabaigos. Direkci-
jos atstovė Aušra Ramoškaitė BNS 
sakė, kad šiuo metu momentinių 
greičio matuoklių valstybinės reikš-
mės keliuose nėra, juose veikia tik 
vidutinį greitį matuojantys sektori-
niai įrenginiai. „Naujieji matuokliai 
matuos ne tik greitį, bet ir tikrins 
techninės apžiūros galiojimą, civi-
linės atsakomybės draudimą, kelių 
naudotojo mokesčio sumokėjimą“, 
– rašoma direkcijos išplatintame 
pranešime. Pagal vykdomą Vyriau-
sybės programą iki 2020 metų pa-
baigos Lietuvos keliuose turi būti 
įrengta 130 vidutinio greičio kon-
trolės ruožų, tam reikės 260 matuo-
klių. Taip pat įsipareigota įrengti 70 
momentinių greičio matuoklių. Šiuo 
metu dėl 100 vienetų sektorinių 
greičio matuoklių įrenginių 50-čiai 
ruožų yra vertinami gauti pirkimų 
pasiūlyma. Dėl dar 110 sektorinių 
greičio matuoklių įrenginių (55 
ruožų) konkursas bus paskelbtas ar-
timiausiu metu. Greičio matuoklių 
būsimų vietų prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į vidutinį metinį paros 
eismo intensyvumą ir eismo įvykių 
skaičių. 

-BNS
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Deimantinių vestuvių 
sukakties proga sveikiname 
Nijolę ir Albertą KArvelius, 
gyvenančius Anykščių mieste. 

Mielieji, jau 60 metų einate bendru gyvenimo 
keliu, kuriame yra ir džiaugsmų, ir rūpesčių. 
Tenepavargsta Jūsų širdys, tegu neapleidžia 
viltis. 

Nuoširdžiausius linkėjimus siunčia dukros su šeimomis, keturi anūkai, 
trys proanūkiai ir Aurelija su šeima.

Rajone nebeliks nė vienos 
pagrindinės mokyklos Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė dėl mažo moksleivių skaičiaus 
ruošiasi trijų rajono pagrindinių mokyklų reorganizacijai.

Numatoma reorganizuoti Debei-
kių, Traupio pagrindines mokyklas 
bei Viešintų pagrindinę mokyklą - 
daugiafunkcį centrą.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė sakė, kad minėtos moky-
klos bus didesnių rajono mokyklų 
skyriais. Debeikių mokykla taps 

Svėdasų Juozo Tumo - Vaižgan-
to gimnazijos skyriumi, Traupio 
mokykla - Kavarsko pagrindinės 
mokyklos - daugiafunkcio centro 
skyriumi, o Viešintų mokykla - 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
jos skyriumi.

Pasak Švietimo skyriaus vedė-
jos J.Banienės, reorganizuojamose 

pagrindinėse mokyklose vidutiniš-
kai mokosi 40 moksleivių, o pagal 
turimus duomenis matoma, kad 
per artimiausius metus moksleivių 
skaičius šiose mokyklose nedidės.

,,Nacionaliniu lygmeniu maža 
mokykla laikoma tokia, kurioje 
mokosi 120 moksleivių, o siekia-
mybė, kad neliktų jungtinių kla-
sių. Šitose mokyklose dėl mažo 
moksleivių skaičiaus to negalime 
išvengti, todėl norime tas moky-
klas pačiu švelniausiu būdu daryti 
didesnių mkyklų skyriais“, - aiški-
no J.Banienė.

Švietimo skyriaus vedėjos 
J.Banienės teigimu, reorganizuo-
jant tris rajono pagrindines moky-
klas, bus taupoma administravimo 
srityje.

,,Tikrai nebus taupoma mokslei-
vių bei pedagogų sąskaita“, - tiki-
no J.Banienė.

Pastarosiomis dienomis Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovai 
susitinka su minėtų mokyklų ben-
druomenėmis ir kalbasi apie numa-
tomą mokyklų reorganizaciją.

 ,,Bendruomenės su tokia mo-
kyklų ateities vizija gali nesutikti. 
Jeigu jos raštu mums pareikštų, 
kad nesutinka, mes turėtume apie 
bendruomenių norą pranešti Švie-
timo, mokslo ir sporto ministerijai 
ir laukti rekomendacijų iš jų“, - 
sakė J.Banienė.

Nesulaukus bendruomenių prieš-
taravimų, Anykščių rajono tarybai 
bus teikiamas sprendimo projektas 
dėl Anykščių rajono bendrojo ug-
dymo mokyklų tinklo pertvarkos.

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė teigia, kad trijų pagrindinių mokyklų reorganizacija 
bus vykdoma ,,švelniausiu būdu“.

kam to reikia?: „Uždaryti tas mokyklas. Rajone pakanka trijų mokyklų, t.y. Troškūnuose, Svėdasuose ir Kavarske. 
Gana žaisti šiuos žaidimus, kad išlaikysim mokyklas, kurios baisiai brangios ir prastos kokybės.“

visi matom: „ir mieste pakaktų dviejų mokyklų“.

Mokytojai: „Kai mokykloje mokosi TIK KELI MOKINIAI, o jie yra skirtingo amžiaus,tai tikrai per DIDELĖ PRA-
BANGA išlaikyti tokią ,,la daraktorių“ laikų mokymo įstaigą, tamsta.Tad nebekliedėkite dėl visų uždarymo. Gal kada 
ir tos didesnės ištuštės, tada ir jas uždarinės, o kaip kitaip?“

siūlau: „Tuo pačiu galima būtų mažiausią Traupio seniūniją prijungti prie Kavarsko, tada Kavarsko seniūnija 
taptų didesnė net už Troškūnų.“

Jo: „Seniai reikia Traupi jungti prie Troškūnų ar Kavarsko. Debeikius prie Svėdasų. Viešintas prie Andrioniškio. 
Kurklius su Skiemonimis. Arba mažose seniūnijose naikinti seniūnų pavaduotojus, ar negali Andrioniškio seniūnas 
pavaduoti Viešintų seniūna ir t. t. 

O gal išvis padalinti Anykščių rajona prijungiant prie Panevėžio, Utenos ir Ukmergės rajonų, nieko gero čia nėra. 
????????????????“

Petras: „Mokyklų sujungimas (reorganizavimas) yra subrandintas, deja, vis rajono Tarybos atidedamas, sprendi-
mas. Mokinių Anykščiuose 2000 m. buvo ~ 3000, o dabar visame rajone ~ 2000. Dabartiniu metu Troškūnų, Kavars-
ko, Svėdasų + 3 miesto mokyklos - bene idealus variantas iš galimų.“

balsai internete (anyksta.lt):

Komentarų kalba netaisyta

Sakykim - dar ir įsigijo 
nenaują...

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, ,,valstietis“, apie taršių au-
tomobilių mokestį: 

,,Sakykim, A.Baura turi maši-
nėlę, kurią įsigijo prieš 11 metų, 
ir jeigu ja važinės dar 10 metų, tai 
jis to mokesčio nemokės.“ 

Bene sveikiausias Lietuvos 
protas sutilpo į brendžio dėžutę... 

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, konservatorius, apie tar-
šių automobilių mokestį: 

,,Taršių automobilių mokesčiui 
prieštarauja ne tik opozicija, bet ir 
visas sveikas protas.“ 

O tikrasis bibliotekos 
savininkas yra skaitytojas!

Romas KUTKA, Anykščių L. 
ir S.Didžiulių bibliotekos direk-
torius, apie bibliotekos iškabos 
nuėmimą: 

,,Savininkas pasakė - privalau 
vykdyti. Tai ne mano asmeninis 
pastatas.“

Ir atslinko nuo Panevėžio 
balanos gadynė....

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji architek-
tė, apie tai, kaip jaučiasi  biu-
džetinių įstaigų vadovai po jų 
kontorų išorinio apšvietimo ko-
regavimo: 

,,Žinoma, galbūt kai kuriems 
jų buvo neįprasta. Savo laiku jie 
stengėsi pastatus apšviesti, o da-
bar čia kažkas išjunginėjama.“

Nuosavo turto priežiūra nėra 
rimta veikla?

Darius ČYPAS, UAB  ,,Atvi-
rai“, valdančios laikraštį ,,Šile-
lis“ bendrasavininkis, apie šio 
laikraščio klastotą tiražą: 

,,Tikrai nieko negaliu pasakyti, 
kas liečia buhalteriją, tiražus... 
Ką girdėjau - pasakiau. Nėra kada 
akcininkams kištis - turi savų rei-
kalų.“

Mes kariaunam, kariaunam...

Valdas TRINKŪNAS, UAB 
,,Atvirai“, valdančios laikraštį 
,,Šilelis“ bendrasavininkis, apie 
šio laikraščio klastotą tiražą: 

,,Tai nėra mano pareiga, jiems 
visos teisės suteiktos. Nesikišu į 
leidybą - jūs tarpusavyje kariau-
kite.“

Firma vantų neriša: jei 
meluoti, tai meluoti!

Dainius RADZEVIČIUS, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos pir-
mininkas, apie laikraščio ,,Ši-
lelis“ tiražą - laikraštis leistas 
1000 egzempliorių, o meluota, 
kad spausdinamas 3000 egzem-
pliorių tiražas: 

,,Galvojau, kad galėjo būti 
smulkių pagražinimų -  5 procen-
tai, 10 procentų. Proto ribose, pro-
tingos paklaidos ribose... Bet tris 
kartus...“

Lenkijoje 
naujametinius 
fejerverkus 
keičia lazerių 
šou. 
Ką manote apie 
tokį 
sumanymą?

Alna:
- Pritariu Lenkijos miestų 

sprendimui. Sveikintina. Tikiuo-
si, kad link tokių sprendimų pri-
ėmimo judės ir Lietuvos miestai. 
Anykščiai tuo labiau, kadangi 
jokia ne paslaptis, jog Anykščių 
kraštas gali didžiuotis gamtos ir 
kultūros paveldu, kas, manau, 
turi didžiausią įtaką tokio spren-
dimo priėmimui. Triukšmingų 
ir gamtai kenkiančių (ypatingai 
paukščių ir kitų gyvūnų gąsdina-
mas, žala jiems, jų buveinėms) 
fejerverkų atsisakymas dar la-
biau pabrėžtų, jog Anykščiai ne 
be reikalo didžiuojasi savo krašto 
gamta ir jaučia jai pagarbą. Yra 
modernūs ir linkę priimti tvarius 
sprendimus.

Alma ČEPUKIENĖ:
- Fejerverkai yra gražu, bet di-

delis šokas gyvūnams.. Aš už la-
zeriu šou.

Egidijus MUSTEIKA:
- Tik už fejerverkus. Ir kuo dau-

giau ugnies.

Viktoras PUODŽIŪNAS:
- Fejerverkai yra żiauriai grażu
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rievės

Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investicijos 
į žmones, o ne viršpelniai“ Rimantas KATKEVIČIUS

standartai, kuriais 
siekiama užtikrin-
ti, kad visiems 
d a r b u o t o j a m s , 
įskaitant dirban-
čius pagal netipi-
nes darbo sutartis, 
būtų užtikrintos 
nuspėjamos ir aiš-
kios darbo sąly-
gos, taip pat ir so-
cialinė apsauga. 
Skaičiuojama, kad 
ES papildomą ap-
saugą turėtų gauti 
apie 3 milijonai 
darbuotojų, tarp 
jų – ir Lietuvos.

- Europos Par-
lamentas įteisino 
Europos darbo 
inspekciją. Koks 

jos vaidmuo?
- Paklausiu šiek 

tiek kitaip: ar svar-
bu, kad dirbantys 

mūsų visų broliai ir sesės, vaikai 
ir anūkai nebūtų išnaudojami nei 
čia, Lietuvoje, nei kitoje ES vals-
tybėje? Manau, kad labai svarbu. 

Inspekcija atsakys už darbuo-
tojų teisių apsaugą visoje ES. 17 
milijonų žmonių dirba kitoje ES 
valstybėje, tarp jų ir šimtai tūks-
tančių iš Lietuvos. Europos dar-
bo institucija padės pavieniams 
asmenims, įmonėms ir nacionali-
nėms administracijoms kuo geriau 
užtikrinti sąžiningus darbo santy-
kius. Taip, kaip neseniai nutiko 
Norvegijoje, kur darbdavių išnau-

Dirbantis žmogus neturi skursti ir negali būti išnaudojamas. O tais, kurie negali pilnaver-
tiškai dirbti, turi būti pasirūpinta. Būtent tokius šių metų Europos Parlamento sprendimus 
išskiria Vilija Blinkevičiūtė.

Apie priimtus ir būsimus sprendimus – pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir de-
mokratų pažangiojo aljanso frakcijos nare, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vice-
pirmininke V. Blinkevičiūte.

- Gerbiama Vilija, kokie šių 
metų Europos Parlamento 
sprendimai buvo patys svar-
biausi? 

- Svarbių buvo daug, bet šian-
dien išskirčiau kelis, kurie skirti 
dirbantiems žmonėms. Pavyz-
džiui, direktyva (privalomas do-
kumentas visoms valstybėms) 
dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų. 

Ir Lietuvoje, ir Europoje vis 
daugiau žmonių dirba pagal ne-
tipines darbo sutartis, savaran-
kiškai. Nustatyti nauji būtiniausi 

doti Lietuvos vairuotojai apgynė 
savo teises.

- Po ilgų diskusijų priimtas 
Europos prieinamumo aktas. 
Kaip jis pakeis neįgalių žmonių 
gyvenimus?

- Šis dokumentas skirtas neįga-
liesiems ir kitiems specialius porei-
kius turintiems vyresnio amžiaus 
žmonėms, nėščiosioms ir kt., ku-
rių darbo rankos labai reikalingos 
mūsų senstančioje visuomenėje.  

Nustatyti bendri reikalavimai 
tam tikriems pagrindiniams ga-
miniams ir paslaugoms – ban-
komatams ir banko paslaugoms, 
kompiuteriams, telefonams ir te-
levizijos įrangai, telefonijos bei 
audiovizualinėms paslaugoms, 
transportui, e. knygoms ir e. preky-
bai. Tai aiškūs nurodymai valdžios 
įstaigoms, gamybos bei paslaugas 
teikiančioms įmonėms.

Svarbu, kad šie reikalavimai 
būtų tinkamai įgyvendinti ES vals-
tybėse. Kad neatsitiktų taip, kaip 
Lietuvoje, kurioje Neįgaliųjų die-
nos proga „Lietuvos geležinkeliai“ 
„pasveikino“ visus iki 2024 metų 
atidėdami geležinkelių pritaikymą 
neįgaliesiems. 

- Kaip vertinate siūlymus, kad 
visoje ES minimalus atlyginimas 
būtų ne mažesnis nei 60 proc. vi-
dutinio atlyginimo?

- Teigiamai. Pritariu ir kartu su 
kolegomis esu viena iš šio siūlymo 
iniciatorių.

Europos Parlamentas yra priė-
męs rezoliuciją dėl minimalių pa-

jamų užtikrinimo: ir pajamos, ir 
socialinės išmokos, ir pensijos turi 
apsaugoti nuo skurdo, užtikrinti 
orų gyvenimą.

Šiuo metu ES net 10 proc. dir-
bančiųjų skursta. Europos Parla-
mento socialdemokratų frakcija 
siūlo visoje ES nustatyti visiems 
privalomas taisykles, kad minima-
lus atlyginimas būtų ne mažesnis 
už 60 procentų tos šalies atlygini-
mų vidurkio.

- Ką realiai toks sprendimas 
reikštų Lietuvos žmonėms? 

- Tai reikštų, kad jau šiandien 
Lietuvoje minimalūs atlyginimai 
negalėtų būti mažesni nei 500 eurų 
„į rankas“. Tiems, kurie Lietuvoje 
giriasi „socialiai orientuotu biu-
džetu“, kartoju: jau šiandien ma-
žiausiai 500. „Į rankas“. 

Europos Komisijos vadovė Ur-
sula von der Leyen pažadėjo, kad 
vienas jos prioritetinių darbų bus 
siūlymai dėl minimalios algos ES. 
Siūlymai bus pateikti per 3 mėne-
sius.

- Ko dar tikėtis iš naujosios 
Europos Komisijos – ES vyriau-
sybės?

- Akcentuojamas tikslas – Eu-
ropos žaliasis kursas. Jis reiškia, 
jog bus mažinamas neigiamas po-
veikis klimatui. Transporto, pra-
monės, atliekų tvarkymo sričių 
laukia didelės permainos ir nauji 
reikalavimai. Europos Parlamento 
užsakymu atlikta apklausa paro-
dė, kad dauguma europiečių kovą 
su klimato kaita laiko svarbiausiu 
prioritetu.

- Ta pati apklausa parodė, kad 
Lietuvos gyventojams šis priori-
tetas – tik penktoje vietoje.

- Ir tai natūralu. Mūsų žmonės 
labiausiai iš visų europiečių tikisi 
skurdo ir socialinės atskirties įvei-

kimo priemonių. Toliau – kova 
su jaunimo nedarbu, ekonomikos 
augimo skatinimas, vartotojų tei-
sės.

Visa tai atspindėta viename 
iš svarbiausių naujos Europos 
Komisijos prioritetų – žmonėms 
tarnaujanti ekonomika. Tai ir 
minimalių pajamų, tinkamų dar-
bo sąlygų užtikrinimas, darbo ir 
šeimos gyvenimo suderinimas, 
pagalba ir parama neįgaliesiems, 
senjorams, šeimoms, jaunimui, 
kova su vaikų skurdu, lygios ga-
limybės ir lyčių lygybė. 

Vilties teikia naujosios Komisi-
jos vadovės žodžiai Europos Par-
lamentui: pirmiausia – žmonės, 
o ne rinkos ir pelnai. Norėčiau, 
kad visi politikai ir Lietuvoje, ir 
visoje ES išgirstų: pirmiausia – 
investicijos į žmones, o ne virš-
pelniai ir visuomenėje stiprėjantis 
neteisingumo jausmas, didėjanti 
atskirtis ir nevienodos galimybės 
kurti savo ateitį.

- Gerbiama Vilija, ką palin-
kėsite laikraščio skaitytojams 
artėjančių švenčių proga?

- Esu dėkinga ir skaitytojams, 
ir redakcijos darbuotojams už ga-
limybę bendrauti laikraščio pus-
lapiuose. Pasižadu šia galimybe 
naudotis ir kitais metais. Man tai 
labai svarbu.

Mielieji, tegul  Šv. Kalėdos at-
neša į Jūsų namus ramybę ir šilu-
mą, gerumą ir meilę. Sėkmingų 
darbų, tvirtos sveikatos ir išsipil-
dančių troškimų 2020-aisiais!

Užsak. Nr. 1337

Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investi-
cijos į žmones, o ne viršpelniai ir visuome-
nėje stiprėjantis neteisingumo jausmas“.

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, rodos, dar ne taip seniai, mūsų 
tėvai ir seneliai  džiaugėsi, kad 
Kūčias, Kalėdas ir kitas šventes 
galės sutikti nesislapstydami, kad 
niekas nebedraus laikytis lietuviškų 
papročių bei tradicijų. 

Prisimenu vaikystę, kai atėjus 
advento metui žinodavome, kad 
penktadieniais negalima valgyti 
mėsos, nes pasninkas ir, šiukštu, 
- nevalia smaližiauti saldumynų. 
Būdavo negražu klausytis pernelyg 
garsios muzikos ar triukšmingai 
linksmintis, nes šis laikas – tai 
keturios savaitės susikaupimo. 

Tik tada, kai sulauksime kūdikėlio 
jėzaus gimimo, galėsime džiugiai 
ir garsiai švęsti. 

Per Kūčias, tėvams visą dieną 
atidirbus darbuose, vakare, žemę 
gaubiant sutemoms, išsiruoš-
davome į kelią, kuris vesdavo į 
aukštaitišką kaimą, pas babą. 
Čia susirinkdavo kelios šeimos. 
Baba platų stalą užtiesdavo balta 
staltiese. Po ja jaukiai šnarėdavo 
šiaudai, kuriuos, atėjus magiškam 
burtų metui, traukdavome, norėda-
mi sužinoti savo likimą. Kiekviena 
šeimininkė šventiniam stalui patiek-
davo nekasdienių valgių, paruoštų 
dar iš anksto, išvakarėse, o mes, 
vaikai, su džiaugsmu puošdavome 
eglutę. Po žaliaskare Kalėdų rytą 
rasime dovanų. Dengiant stalą, 
viena lėkštė – vėlėms. Susėdus prie 
stalo, pirmiausia – malda: padėka 
Dievui už tai, kad turime ką valgyti, 
kad visi esame sveiki, draugėn 
susibūrę. Maldoje prisimindavome 
ir tuos, kurių šalia nėra. Kryželis 
– aplink stalą, ratu. Visi laužiame 
nuo tos pačios plotkelės ir nemato-
mi saitai sujungia šeimos narius.

Po vakarienės, suaugusiems 
belaukiant Bernelių mišių, pra-
sidėdavo kalbos. Mes, mažieji, 
limpančiomis akimis nekantrauda-
vome sulaukti dvyliktos valandos 
- vidurnakčio, kad išgirstume, kaip 

tvarte kalbasi gyvulėliai, ir pama-
tytume, kaip vanduo šuliniuose 
virsta vynu. O vyresnieji vidurnaktį 
lėkdavo į lauką klausytis, iš kurios 
pusės šunys loja, vienas per kitą 
skubėdavo glėbti tvorų ar nešti 
malkų ir skaičiuodavo – ar po 
porą? Per petį mesdavo batą ir 
spėdavo, kas lemta šiais metais: 
likti namuose, prie tėvų, ar pakelti 
sparnus? 

Naujųjų Metų laukdavome kaip 
pažado, kuris išpildys troškimus - 
ne kasdieninius, bet ilgai nešiotus, 
galinčius pakeisti visą buitį bei būtį.

Ar Lietuvos išsivadavimo iš 
sovietmečio ir virsmo  laisva šalimi 
laikotarpiu augusi karta, didele 
dalimi išsiblaškiusi po užsienius, 
vis dar laikosi šių, tėvų išsikovo-
tų, tradicijų ir tebemoko jų savo 
vaikus? Ar prie Kūčių stalo vis dar 
kalbamos maldos ir ratu, iš rankų 
į rankas, siunčiamas kryželis? 
Ar neužgožia šio tylaus ir magiš-
ko ritualo rėksmingi televizijos 
šou garsai? O kokius patiekalus 
šiandien dedame ant Kūčių stalo, 
kai  valgius siūlo nebe metų laikai, 
o prekybos centrai – ar vis dar su 
pasninku? Ir jei dar gyvos tos tradi-
cijos, ar žinome, kokia jų prasmė? 

Vakarų ir Rytų papročių mados 
jau senokai pinasi viena su kita  ir 
atklydę iš svetur papročių vėjai 

kiaurai košia galvas, skatindami 
kurti naujus ritualus. Galbūt ne 
mažiau prasmingus. 

Nors šiųmetė žiema ir nesisvaido 
sniego gniūžtėmis į langus, nors ne-
tenka bristi per pusnis, jau kurį lai-
ką gyvename didžiųjų švenčių lauki-
mu. Pilkam ir niūriam lietuviškam 
peizažui jaukumo teikia ne Kūčių 
vakarą, o dar gruodžio pradžioje 
papuoštos eglutės ir sužibę girlian-
dų karoliukai. Nėra vaikams progų 
išsitraukti nei rogių, nei pačiūžų, 
nebent tik didmiesčių ledo arenose. 
Tad nemeluotą džiaugsmą dovanoja  
Kalėdų Senelio dirbtuvėlės.  

jau nuo mėnesio vidurio 
prasideda triukšmingi kalėdiniai 
vakarėliai įmonėse, įstaigose, 
visuomeninėse organizacijose, 
labdaros ar padėkos renginiai bei 
akcijos. Visa tai tikriausiai taip pat 
kuria tuos nematomus bendrystės 
saitus – tarp kolegų, bendramin-
čių, partnerių. Tad kodėl  nepa-
sibuvus drauge, nepasidžiaugus 
vienam kitu?  

Dar kelios dienos, kelios valan-
dos ir didysis Kalėdų stebuklas 
atvers būties slėpinius. Džiaugsi-
mės gautomis dovanomis, o tas, 
kurios nedžiugins, galėsime grą-
žinti, pakeisti ar tiesiog priduoti į 
nepatikusių dovanų supirktuvę. Šis 
praktiškas požiūris vis priimtines-

nis ir Lietuvoje. Gal dovanotojas 
rinko iš visos širdies, o gal išleido 
paskutinius pinigus, - nesvarbu: 
deja, šiemet jam pataikyti nepa-
vyko, liko neatvertas dovanojimo 
slėpinys – dovanojant svarbu ne 
tik galvoti apie tą žmogų, kuriam 
skirta dovana, bet ir jį pažinti. O 
pažįstame tik per bendrą buvimą, 
per dalijimąsi ištisus metus – ne tik 
plotkele, bet ir darbais, svajonė-
mis, džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Po Kalėdų nutiksės į nebūtį 
paskutinė metų savaitė, ir užver-
sime paskutinį 2019-ųjų metų 
lapą. Ką įrašėme į šiuos metus? 
Ką prasmingo nuveikėme, kokius 
žmones sutikome, ko pasiekėme, 
kokias savo ribas peržengėme? Ką 
šie metai įrašė į mūsų širdis: ar 
vis dar buvo pirmųjų kartų, kokias 
gyvenimo pamokas išmokome, 
kokiais rūpesčiais pažymėjo 
veidus, kokias ligas siuntė, o kiek 
akių kampučiuose atsirado naujų 
smulkių raukšlelių, liudijančių apie 
džiaugsmą? 

Kiekvienam – savos godos, savi 
apmąstymai, subrandinti advento 
laiku, o gal netikėtai išnirę pasku-
tinę prieššventinę naktį. Teaplanko 
jus, visus iki vieno, didžiausio 
slėpinio stebuklas -  galimybė pasi-
dalyti savo godomis prie šventinio 
Kūčių stalo su kitu žmogumi. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ - 
DANČENKOVIENĖ



2019 m. gruodžio 21 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

- Vis daugiau šeimų, belaukda-
mos Kalėdų, pina Advento vai-
niką, kuris lyg ir turėtų priminti 
apie viltingą, bet tylų laukimą, 
tačiau šiuolaikinis pasaulis ne-
linkęs laukti ramiai – bėgame, 
lekiame, skubame. Metų pabaigą 
lydi gausybė mugių ir triukšmin-
gų renginių. Visas gruodis – tarsi 
didžiulė šurmuliuojanti šventė. 

- Ak, tos didžiosios žiemos šven-
tės! Saulėgrįža, Kūčios, kūdikėlio 
Jėzaus gimimas, šventos Kalėdos; 
tada ir Naujieji Metai - naujos vil-
tys ateities siekiams ir svajonėms. 
Gražiausios  šventės ir dideliam, ir 
mažam...

Adventas – krikščioniška tra-
dicija gražiai išlaukti Išganytojo 
atėjimo į šį pasaulį metą. Tai gruo-
dis, senoviškai vadintas siekiu. 
Keturios savaitės tylaus džiugesio, 
dvasiškai pasirengiant priimti kū-
dikėlio Kristaus gimimo prasmę į 
širdį, atliekant savo sąžinės pati-
krą. Adventas brandina žmonijai 
viltį, kad pasaulis taps geresnis ir 
teisingesnis… 

Triukšmingiems pasilinksmini-
mams tas metas tikrai netinka; net 
liaudiškas priežodis sako: „Šven-
tas Andriejus smuiko striūnas nu-
trauko“. Mat katalikams adventas 
(adventum – lot. „prieš atėjimą“) 
prasideda ketvirtąjį sekmadienį 
prieš Šv. Kalėdas, dažnai sutam-
pantį su Šv. Andriejaus diena, lap-
kričio 30-ąja. Nuo tada bažnyčio-
je nebetuokiama, tad ir piršlybos 
liaujasi.

Kai vaišių šį mėnesį nėra, tai ir 

valgis ant stalo kuklesnis; o penk-
tadieniais – pasninkas, nevalgant 
mėsiško ir pieniško maisto. Ogi vie-
nuoliams popiežiaus oficialiu raštu, 
datuotu 567 m., prisakyta pasnin-
kauti kiekvieną advento dieną.

- Ar pasninko tradicija atėjo 
su krikščionybe, ar iš senesnių 
laikų? Ko ji mus moko? Gyventi 
pagal metų laikus ir valgyti tai, 
ką tuo metu duoda gamta? At-
sisakyti pertekliaus ir pasidalyti 
su mažiau turinčiais? Išsivalyti 
mintis ir kūnus? Ar šiuolaikiš-
kas pasninkas, kada, užuot valgę 
mėsos, vis dažniau mėgaujamės 
prabangia lašiša ar krevetėmis, 
atitinka senąsias tradicijas bei 
intencijas?

- Savo kilme pasninko tradicija 
siekia priešistorinius laikus, kai 
pavasariop žmonėms baigdavosi 
maisto atsargos ir tekdavo labai 
taupyti kiekvieną kąsnelį. O kad 
sėjai grūdų liktų, ant  talpų su nelie-
čiamomis atsargomis išraižydavo 
simbolinius dirvos ženklus; iš čia 
ir indų ornamentavimo tradicijos 
pradžia. Net ir baudžiavos laikais, 
kurie ilgiausiai užsibuvo Rusijos 
imperijoje, paprasti žmonės pava-
sariop badaudavo. Lengviau iškęsti 
nepriteklius, kai gyvensenos sąly-
gos tampa religinėmis taisyklėmis. 
Maisto taupymas krikščionybėje 
įsigaliojo kaip prieššventinė vigi-
lija, o ilgesnis jo periodas iš pava-
sario gavėnios perėjo ir į advento 
papročius.

Kaime pasninkiniams pietums 

tradiciškai ant stalo dažniausiai 
būdavo patiekiami „žalibarščiai“. 
Tai sriuba iš raugintų raudonųjų 
burokėlių, svogūno ir duoninės gi-
ros. O iš žirninių miltų - ir blynai, 
ir „zacirka”. Aukštaičiai užraugda-
vo „degtienę“ iš ruginių miltų sa-
lyklo, - skanu valgyti su bulvėmis. 
Mėgstami būdavo „maltiniai“ –  
kleckučiai iš avižinių miltų, vai-
kams nulipdomi kaip visokie žvė-
reliai. Ir tirštas avižinis kisielius 
sotumo jausmui... Dzūkai sekma-
dienio pietums iš bulvinių tarkių 
ar grikinių miltų ant kopūsto lapo 
duonkepėje kepdavo šaltanosius. 
Juos paskanindavo sutrintomis 
grūstuvėje kanapėmis, o valgyda-
mi juos užgerdavo aguonpieniu. 
Pasninko skanumynas – runkelių 
ir laukinių obuolių košelė, tepama 
ant duoninių paplotėlių. Sakyda-
vo, kad apskritai pasninko laikas  
turtingas valgių, - juk mūsų krašto 
šeimininkės išradingos.

- Besiruošdami šventėms glė-
biais perkame dovanas - šeimos 
nariams, artimiesiems, kole-
goms, partneriams. Dažnas išlei-
džia ne tik visas savo santaupas, 
bet ir lieka be pinigų sausio mė-
nesiui. Yra ir kitokių nuomonių 
- kad per šventes svarbu dėme-
sys, o ne brangiai kainuojančios 
dovanos. Bet kaip be dovanų? Ar 
senovėje didžiąsias Metų šventes 
taip pat lydėdavo keitimasis do-
vanomis, kam jos būdavo skirtos 
ir kokios? Kokia yra dovanojimo 
prasmė? 

- III-IV amžių sandūroje dabar-
tinės Turkijos teritorijoje, Demre 
miestelio apylinkėse, gyveno vys-
kupas Mikalojus Myrietis, vėliau 
paskelbtas šventuoju. Garsėjo jis 
labdaros darbais, kuriuos steng-
davosi atlikti taip, kad niekas net 
nesužinotų geradario vardo. Vieną 
didelę, bet labai vargingą našlės 
šeimą jis sušelpė, slapčiomis įme-
tęs aukso gabalėlį į vaiko kojinai-
tę, padžiautą prie ugniakuro. Kitą 
šeimą išgelbėjo nuo pažeminimo, 
pamaitinęs trimis kepalaičiais  
duonos.  Iš šventojo legendos il-
gainiui atsirado paprotys persi-
rengus raudonais vyskupo rūbais, 
pasiėmus ganytojišką lazdą, prieš 
šventąsias Kalėdas aplankyti pa-
čias vargingiausias šeimas, nuneš-

Kokių tradicijų laikytis - gali pasakyti tik širdis
Skaistė VASILIAUSKAITĖ - DANČENKOVIENĖ

Didįjį metų virsmą iš tamsos į šviesą kiekvienas siejame su nauja pradžia ir lūkesčiais. Kaip šian-
dien laukiame ir kaip ruošiamės tam stebuklui? Ar puoselėdami senąsias tėvų ir prosenelių tradi-
cijas, ar džiugiai priimdami naujas, iš Vakarų pasaulio atėjusias tendencijas? Kokios tos tradicijos 
buvo senovėje, ką jos reiškė ir ko mokė, kokia buvo advento, pasninko, dovanojimo prasmė? 

Apie tai savo mintimis dalijasi profesorius, etnologas Libertas KLIMKA.

ti jų vaikams skanesnio maisto, 
drabužėlių. Daugelyje Europos 
šalių tai vyksta gruodžio 6-ąją, 
Šv.Mikalojaus dieną. Bažnytinėse 
bendruomenėse šis lankymas tapo 
kalėdojimo tradicija, kai iš turtin-
gesniųjų parapijiečių surenkamos 
aukos ir išdalijamos vargstantiems. 
Tegul šventė būna džiaugsminga ir 
likimo nuskriaustiems…

Lietuviškose didžiosios žiemos 
šventės tradicijose dovanos vai-
kams būdavo nekasdieniai valgiai 
ant Kūčių ir Šv.Kalėdų stalo bei 
toks mielas šeimos pabuvimas kar-
tu. Kada, jei ne per šventes, tėveliai 
galės tiek daug dėmesio skirti savo 
atžaloms… O dovanėlės – tai me-
duoliukai ir saldainiai nuo eglutės, 
nurėdomos per Tris Karalius. Tiesa, 
iš tų saldainių iki to meto dažnai tik 
popierėliai tebūdavo likę….

Sovietmečiu profsąjungos dar-
buotojų vaikams rengdavo „eglu-
tes”, kurių metu „Diedas Moro-
zas“ su „Snieguročka“  išdalydavo 
spalvingus popierinius maišelius 
su skanumynais - saldainiais, sau-
sainiais ir keletu mandarinų. Po 
Lietuvos nepriklausomybės pa-
skelbimo atsivėręs globalusis pa-
saulis atnešė ne tik dvasinę laisvę, 
bet, deja, ir vartotojišką požiūrį į 
šventes. Dėl to ypač pasistengė di-
dieji prekybos centrai, reklamomis 

ir akcijomis įpiršę dovanų kultą. 
O juk Kristus išvarė prekeivius iš 
šventoriaus! Betgi dabar daugeliui 
tautiečių Šv. Evangelijos pamoky-
mai – nė motais… 

Praktiškieji amerikiečiai, nuri-
mus šventiniam šurmuliui, atidaro 
nepatikusių dovanų supirktuves. O 
įpakavimai– į sąvartynus, kuriais 
taip spėriai „puošiasi“ Žemės rutu-
lys. Lietuvių vaikai kasmet Kalėdų 
Senelio prašo vis brangesnių do-
vanėlių - kaipgi kitaip, juk krašto 
BVP auga… Tačiau pastebėkime, 
kad dovanos jau nebe taip ir džiugi-
na mūsų atžalas. Gal kartais net su-
kelia pavydą, kurio grėsmę suvokti 
kaip velnio kėslus į žmogaus sielą 
mus ragina pontifikas Pranciškus. 
Atsigręžus į žmonijos istorinę pa-
tirtį, reikia suprasti, kad ideali ka-
lėdinė dovana – tik tokia, kuri būtų 
labai reikalinga žmogui, o ypač – jo 
asmenybės tobulėjimui.  

Pasigirsiu šiemet gavęs puikią 
kalėdinę dovaną – mano šeima 
padėjo išleisti ilgai brandintą kny-
gą – „Užkopus į varpų bokštą“, į 
kurią sudėtos žinios apie išskirtinai 
įdomų Lietuvos kultūros paveldą – 
bažnyčių bokšto laikrodžius ir su 
jais sujungtus varpus. Norėčiau šia 
dovana pasidalyti su kuo platesniu 
skaitytojų ratu....

- Ačiū už pokalbį.

Mielieji Lietuvos žmonės,
štai ir sulaukėme to nuostabaus momento, kuomet kaip upeliukai iš 

įvairių pasaulio ir Lietuvos kampelių susibėgome į tai, ką turime ban-
giausio, – savo šeimas.

Kūdikėlio Jėzaus gimimo akivaizdoje vienas kitą stipriai apkabinome, 
priglaudėme prie širdies, paglostėme akimis. Prie bendro stalo dalinomės 
kalėdaičiais. Ir mažas, ir didelis, ir stiprus, ir pavargęs – visi sustojome 
ties tuo, kas yra amžina ir nedaloma.

Pasiimkime šią nuotaiką ir į 2020 metus. Pažvelkime į svetimą žmogų 
artimojo akimis, nusišypsokime nuliūdusiam, padėkime suklupusiam, 
suteikime vilties nebetikinčiam.

Jaukaus ir ramaus šv. Kūčių vakaro, mielieji.
Džiaugsmingo, stebuklingo šv. Kalėdų ryto mūsų mažiesiems.
Laimingų, džiaugsmingų šv. Kalėdų kiekvienam Lietuvos žmogui.

Būkite laimingi.

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 
ir ponios Dianos Nausėdienės sveikinimas šalies 
žmonėms šv. Kalėdų proga

Profesorius Libertas Klimka: „Atsigręžus į žmonijos istorinę patir-
tį, reikia suprasti, kad ideali kalėdinė dovana – tik tokia, kuri būtų 
labai reikalinga žmogui, o ypač – jo asmenybės tobulėjimui“.  



  

2019 m. gruodžio 21 d.SITUACIJA

Tiražą klastojęs ,,Šilelis“ susilauks atpildo

(Atkelta iš 1 psl.)

Nustatytos aplinkybės sudaro 
pagrindą Kultūros ministerijos 
įgaliotam asmeniui surašyti admi-
nistracinių nusižengimų protokolą 
dėl Administracinių nusižengimų 
kodekso 135 straipsnio 3 ir 5 dalių 
pažeidimo. Dėl administracinės at-
sakomybės taikymo bus nuspręsta 
artimiausiu metu“, - apie ,,Šile-
lio“ tiražo patikrinimo rezultatus  
bei atsakomybę, kuri gresia tiražą 
melavusiam ,,Šileliui“, informavo  
Visuomenės informavimo ir auto-
rių teisių politikos grupės vadovas 
Deivydas Velkas.

Vykstant ,,Šilelio“ tiražo pati-
krinimui, šio leidinio redakcija 
laikraščio metrikoje pakoregavo 
tiražą: užuot skelbusi 3000,  pra-
dėjo rašyti - 1400. Tiražo korekcija 
metrikoje atlikta šį rudenį, o Kul-
tūros ministerijos specialistai tikri-
no ,,Šilelio“ tiražą  I-ojo šių metų 
pusmečio imtimi. Jeigu ,,Šilelis“ 
2019 metų sausio - birželio mė-
nesiais, kaip nustatė Kultūros mi-
nisterijos darbo grupė, buvo leistas 
1000 egzempliorių tiražu, vargu ar 
rudenį atsirado logiškos priežastys 
spausdinti laikraštį 1400 egzem-
pliorių tiražu.

Iki šių metų spalio 5 dienos 
,,Šilelis“ laikraščio metrikoje rašė 
3000 egzempliorių tiražą, nuo spa-
lio 12-osios skelbiamas leidinio 
tiražas  1400 . ,,Anykštos“ redak-
cija turi pagrindo manyti, kad  ,,Ši-
lelis“ ir toliau, tik kukliau, tiražą 
falsifikuoja, tad ketiname Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijai 
rašyti dar vieną skundą. 

  
Pričiupo kelis leidinius

Šis ruduo tiražus meluojančių lei-
dėjų gaudymo požiūriu buvęs der-
lingas. ,,Šilelis“ nėra vienintelis šį 
rudenį pričiuptas Lietuvos melagis. 

Apie sankcijas, kurias laikraščiui 
,,Šilelis“ dėl melagingo tiražo tai-
kys SRTRF, paklausėme fondo di-
rektoriaus  Gintaro Songailos. ,,Pa-
laukite, kol bus paskelbti paraiškų 
vertinimo rezultatai. Pamatysite, ar 
mes tai įvertinome“,  - lakoniškai 
atsakė G.Songaila. Iš šio atsaky-
mo darytina išvada, kad ,,Šilelio“ 
projektų 2020 metais SRTRF remti 
neketina. 

Pasak fondo direktoriaus 
G.Songailos, jo vadovaujama ins-
titucija skubino Kultūros ministe-
riją kuo greičiau pateikti laikraščių 
tiražų patikrinimų išvadas, nes 
skirstant fondo lėšas ketinta remtis 

šiomis išvadomis. 
Lietuvos Respublikos Kultūros 

ministerijos Visuomenės infor-
mavimo ir autorių teisių politikos 
grupės atstovė Rasa Zdanevičiūtė, 
kuri rengė atsakymą ,,Anykštai“, 
teigė, kad be baudų ir sankcijų ti-
ražus melavę leidiniai susilauks ir 
viešumo. Pagal Visuomenės infor-
mavimo įstatymo 24 straipsnio, jo 
pakeitimų ir papildymų,  duome-
nys apie leidiniams skirtas nuo-
baudas privalo būti vieši ir laisvai 
prieinami visiems gyventojams.  

Neapsisprendžia - nori kalbėti 
ar nelabai

Visuomenės informavimo etikos 
komisija (VIEK) šį rudenį jau su-
laukė trijų UAB ,,Atvirai“, valdan-
čios ,,Šilelį“ ir abu ,,Nykščius“, di-
rektoriaus  Lino Bitvinsko skundų 
dėl ,,Anykštos“ publikacijų. Tre-
čiajame skunde jis paprašė komi-
sijos ištirti, ar  ,,Anykšta“ vienoje 
iš savo publikacijų apie ,,Šilelį“ 
nepažeidė žurnalistinės etikos, nes 
nepaklausė ,,Šilelio“ atstovų nuo-
monės. 

Jeigu jau L.Bitvinskas trykšta 
noru komentuoti ,,Šilelio“ situa-
ciją ir veiksmus ,,Anykštai“ apie 
tai, kodėl jam patinka būti mela-
giu, todėl nusprendėme  pakalbinti 
abiejų ,,Nykščių“ ir ,,Šilelio“ va-
dovą. Du kartus, L.Bitvinskui tik 
atsiliepus, jo telefonas išsijungė, o 
trečiajį kartą, išgirdęs, kad skambi-
na V.Šmigelskas iš ,,Anykštos“ ir 
nori jam užduoti klausimą, prieš 
išjungdamas telefoną pasakė sep-
tynis žodžius: ,,Ačiū, ne.Viso gero. 
Jūs labai malonus.“

Lyg ir keista, kad žmogus, ką tik 
apsiskundęs VIEK-ui , kad jo nuo-
monės neklausiama, o kai jos klau-
siama, - atsisako kalbėtis su žurna-
listu. Tačiau žvelgiant istoriškai, 
toks L.Bitvinsko elgesys neste-
bina, nes VIEK-ui jis ,,Anykštą“ 
apskundė ir už tai, kad mes ,,Šile-
lį“ vadinome melagiais. Kultūros 
ministerija konstatavo - ,,Šilelis“ 
melavo tiražą, tačiau VIEK, kurią 
sudaro aštuoni asmenys, ir nemaža 
jų dalis gyvena toli nuo Vilniaus, 
rinksis į sostinę spręsti,  ar etiška 
melagius vadinti melagiais.     

Savininko tikslas - nesikišti

Apie laikraščio ,,Šilelis“ me-
lagingą tiražą kalbinome ir UAB 
,,Atvirai“ bendrasavininkius - Val-
dą Trinkūną ir Darių Čypą.

 SPA ,,Vilnius“ valdantis di-
dysis UAB ,,Atvirai“ akcininkas 
V.Trinkūnas, paklaustas, ar nejau-
čiąs atsakomybės, kad jo valdoma 
bendrovė apgaudinėjo reklamos 
davėjus, sakė, kad nesigilino, nes 
UAB ,,Atvirai“ turi vadovą. ,,Yra 
vadovai. Jų atsakomybė. Tokių 
sprendimų, rekomendacijų ar siū-
lymų - niekada gyvenime nėra 
buvę. Jie turi elgtis pagal visas 
taisykles ir jokių kitų komentarų 
čia nėra. Kaip ir visi kiti. Nejaučiu 
atsakomybės. Tai nėra mano par-
eiga, jiems visos teisės suteiktos. 
Nesikišu į leidybą - jūs tarpusavyje 
kariaukite. Jūs daug kartų buvo-
te apie mane prirašę niekalų, su 
manimi net nesikalbėję... Visi turi 
griekų šioje žemėje“, - ,,Anykštai“ 
komentavo V.Trinkūnas. Žurnalis-
to paklaustas, ar jis tiek pat atlaidus 
būtų, jei būtų pričiuptas  klientus 
apgaudinėjantis koks nors jo val-
domo SPA vadovas, V.Trinkūnas 

atsakė ne visai aiškiai:  ,,Tada mes 
ir kalbėtumėm, jeigu tai būtų SPA 
ir aš būčiau jos vadovas“.

Su UAB ,,Atvirai“ bendrasa-
vininkiu bandant diskutuoti, jog 
žiniasklaidai turėtų būti taikomi 
bent jau ne mažesni skaidrumo 
kriterijai nei SPA, verslininkas vėl 
bandė aiškinti, kad ne viskas gerai 
ir ,,Anykštoje“.  ,,Visiems. Tame 
tarpe ir jums. Ir jums pritrūksta. 
Kiekvienas elgiasi, kaip jam patin-
ka, ir šita tema neturiu ką pasakyti. 
Turi būti laikomasi įstatymais nu-
statytos tvarkos. Teisingai ar ne-
teisingai, sąmoningai ar nesąmo-
ningai, dėl žioplumo ar dėl seno 
reikalo, kada padarė, kada užrašė... 
Bet žinoma, tai nėra gerai...“ - lyg 
ir pripažino, kad turi informaciją 
apie melagingą ,,Šilelio“ tiražą, 
tačiau išgirdęs klausimą, kokių 
imsis priemonių, tikino, kad ki-
tas akcininkas turi daugiau žinių. 
,,Visų pirma, aš neturiu jokių kitų 
duomenų, išskyrus Jūsų skundą... 
Matyt, kažkas kažką vertins, kaž-
kas kažką darys, taigi, pasižiūrė-
sim, ar ten viskas yra taip. Darius 
daugiau kontaktuoja. Aš pusę metų 
šituo klausimu nei bendravau, nei 
kalbėjau. Mano tikslas - nesikišti. 
Šitų reikalų neišmanau, nesu medi-
jų atstovas, todėl visada pasitikiu, 
norėčiau pasitikėti žmonėmis, ku-
rie dirba tame darbe ir už darbą turi 
atsakyti“,- aiškino verslininkas.

Nesidomi, kokio dydžio 
produktą gamina

Antrasis UAB,,,Atvirai“ ben-
drasavininkis, UAB ,,Sodruges-
tvo Baltija“ vadovas D.Čypas 
taip pat įrodinėjo, kad ,,Šileliu“ ir 
,,Nykščiais“ nelabai domisi.  Šis 
Anykščiuose gyvenantis verslinin-
kas yra aktyvus visuomenininkas 
- D.Čypas yra ,,Rotary“ klubo na-
rys bei Anykščių kultūros tarybos 
narys.

,,Kažką viena ausimi girdėjau“, 
- apie melagingą ,,Šilelio“ tiražą 
pirmąjį komentarą pateikė leidinio 
bendrasavininkis. ,,Anykštos“ pa-
klaustas, ar jam smagu dalyvauti 
neskaidriame versle, valdyti rekla-
mos davėjus apgaudinėjantį leidi-
nį, D.Čypas sakė: ,,Tikrai nieko 
negaliu komentuoti. Kaip ten buvo 
tas tiražas. Nuo senų laikų buvo 
kažkas tokio. Kažkas kažką pra-
žiūrėjo, klaida ištaisyta, ir viskas 
dabar kaip ir tvarkingai turėtų būti. 
Buvo duoti nurodymai, kad tokių 
dalykų nebūtų. Iš kur ta klaida at-
sirado, negaliu pasakyti. Tikrai čia 
nėra tyčiniai... ir panašiai.“ 

Kodėl 1000 egzempliorių tiražu 
leistas ,,Šilelis“ dabar rašo 1400 
egzempliorių tiražą ir ar šis tira-
žas tikras, ar ir vėl melagingas, 
D.Čypas sakė nežinąs. ,,Tikrai 
nieko negaliu pasakyti, kas liečia 
buhalteriją, tiražus... Ką girdėjau - 
pasakiau. Nėra kada akcininkams 
kištis - turi savų reikalų“, - apie 
samdomo direktoriaus veikimo 
laisvę kalbėjo UAB ,,Atvirai“ ak-
cininkas D.Čypas. 

Be reikalo buvo pasitikėta 
leidėjais

Lietuvos žurnalistų sąjungos pir-
mininkas Dainius Radzevičius, ko-
mentuodamas šią situaciją ,,Anykš-
tai“, sakė, jog nūdienos aktualijos, 
kai pričiupti net keli tiražus klas-
toję leidiniai, rodo, kad be reikalo 
buvo pasitikėta žiniasklaidos vers-

lu. ,,Norėta galvoti, kad rinkoje pa-
sitikėjimo ir sąžiningo verslo bus 
tiek, kad, jeigu ir atsiras koks nors 
nedorėlis, tai labai greitai vieni ki-
tus sureguliuos ir finale duomenys 
bus tikri pateikti. Deja, bet dekla-
ravimo sistema buvo pagrįsta per-
nelyg dideliu pasitikėjimu. Mano 
galva, ministerijos pozicija, kad 
nereikia kontroliuoti leidinių, kad 
pakanka pačių leidėjų deklaracijų, 
buvo didesnis pasitikėjimas nei kai 
kas nusipelnė“, - poziciją aiškino 
D.Radzevičius.

,,Baudos yra simbolinės, bet yra 
du dalykai: pažeidimas yra užfik-
suotas ir jis tampa viešas visiems 
-  reklamos užsakovams, skaity-
tojams, partneriams... Bet kuriai 
žiniasklaidos priemonei tai yra pa-
kankamai rimtas smūgis, kertantis 
per reputaciją. Antras dalykas, tiks-
las juk nėra uždaryti žiniasklaidos 
priemonę už tai, kad ji pažeidė šitą 
normą. Tikslas, kad visi sąžiningai 
deklaruotų ir sąžiningai rinkoje 
veiktų. Šita bauda, šitas konstata-
vimas įpareigoja ne tik artimiausiu 
laiku elgtis kitaip, t.y. padoriau, 
bet greičiausiai anksčiau ar vėliau, 
greičiau - anksčiau nei vėliau, bus 
grįžtama prie to paties patikrini-
mo, peržiūrėjimo ir aš tikiuosi, kad 
pirmo karto, pirmos rimtos pamo-
kos užteks, kad būtų deklaruojama 
sąžiningai, ir tada savaime viskas 
susitvarkys. Jei reklamos davė-
jams nebus svarbu, o pati redakci-
ja ignoruos, tada galėsime kalbėti 
apie kitus niuansus. Bet šiai  die-
nai tos priemonės yra pakankamas 
pretekstas gyventi kitaip“, -  apie 
tiražo klastotojus kalbėjo LŽS pir-
mininkas D.Radzevičius.  

Nustebino melo mastai

,,Šilelio“ tiražo melagys-
tės mastelis sunkiai įtikimas. Ir 
D.Radzevičius ironizavo, kad lie-
tuviai istoriškai linkę meluoti, bet 
,,proto ribose“. ,,Atėjus sovietams, 
žmonės labai įdomiai savo doku-
mentus keitė. Vieni save sendino, 
kiti - jaunino, priklausomai nuo to, 
kokie išskaičiavimai buvo. Lietu-
viams istoriškai yra būdinga pa-
gražinti arba pabjaurinti realybę. 
Bet manau, kad išmoksim gyventi 
kitaip... Mano galva, tai rimta pa-
moka visiems, juolab kad  tiražo 
klastojimas tampa viešu dalyku. 
Tikslas - ne nubausti, tikslas - kad 
redakcijos pačios įsivertintų ir kad 
apie tai žinotų kiti žmonės.Visą lai-
ką palaikiau savireguliaciją. Galvo-
jau, kad galėjo būti smulkių pagra-
žinimų - 5 procentai, 10 procentų. 
Proto ribose, protingos paklaidos 
ribose. ...Bet tris kartus.... Gaila, 
kad reikėjo tokiu būdu spręsti“, -  
dėstė D.Radzevičius. Pasak LŽS 
pirmininko, dėl tokių kaip ,,Šile-
lis“ yra nesmagu ir gėda, o  poli-
tikams atsiranda proga spekuliuoti 
žiniasklaidos sąžiningumu. ,,Tokie 
atvejai kenkia visai žiniasklaidai. 
Reikės visą laiką aiškinti, kad 
čia pamoka, klaidos... Mokomės, 
klystam, mentalitetas, kultūra. Bet 
tai tik pasiteisinimai, o ne išsiteisi-
nimai“, -  apie melagius sakė LŽS 
pirmininkas. 

Nebūna ,,šiek tiek“ sąžiningų

Vilniaus universiteto komu-
nikacijos fakulteto docentas, ži-
niasklaidos vadybos teoretikas 
dr.Deimantas Jastramskis, ,,Anykš-
tos“ paprašytas pakomentuoti  si-

tuaciją, kad Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerijos Visuomenės 
informavimo ir autorių teisių poli-
tikos grupė nustatė, jog  laikraščio 
,,Šilelis“ realus tiražas nuo dekla-
ruojamojo skiriasi tris kartus, sakė: 
,,Iš vadybinės verslo pusės, nesi-
gilinant į etinius dalykus, gaunasi 
tokia nesąžininga rinkodara, kuri 
vienaip ar kitaip iškreipia konku-
renciją ir apgaudinėja auditoriją. 
Ir reklamos užsakovus, ir šaltinius. 
Visus, su kuo žiniasklaida reikalų 
turi - jų skaitytojus, jų šaltinius, 
jų  reklamdavius, galų gale, kitus 
subjektus, su  kuriais tenka ben-
drauti. Visi jie vienaip ar kitaip yra 
klaidingai informuojami. Ne tik iš-
kreipiama vietinė rinka ir į keistą 
padėtį pastatomi užsakovai, bet ir 
mažinamas pasitikėjimas žinias-
klaida. Visgi gerai, kad išaiškin-
tas toks atvejis, reikia tikėtis, kad 
ne tik Anykščių, bet ir platesnė 
auditorija bus informuota ir galės 
priimti sprendimą, ar tokia spauda 
galima nors šiek tiek pasitikėti.“

,,Ar nesąžiningas direktorius 
gali būti sąžiningas redaktorius? 
Ar neskaidrus verslas gali kurti 
savo turiniu sąžingą laikraštį?“ - 
paklausėme dr.D.Jastramsko. 

,,Yra visuma. Yra veiklos stra-
tegija, taktika. Jeigu ji yra parem-
ta neteisingais duomenimis, tada 
viskas, kas iš to išeina, kas turi 
reikalų su tuo veikiančiu dalyviu, 
šiuo atveju - su redakcija, yra ne-
teisingai informuojami ir apgau-
dinėjami“, - savo poziciją dėstė 
mokslininkas.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radze-
vičius  sako, kad ,,Šilelio“ 
melo mastai stebina.

Vilniaus universiteto komu-
nikacijos fakulteto docen-
tas, žiniasklaidos vadybos 
teoretikas dr.Deimantas Jas-
tramskis mano, kad tiražą 
klastojančių leidinių nusta-
tymas ir viešinimas yra ir 
prevencinė priemonė. 

BNS nuotr.

UAB ,,Atvirai“, kuri valdo 
abu ,,Nykščius“ ir laikraštį 
,,Šilelis“, direktorius Linas 
Bitvinskas, net neišklausęs 
,,Anykštos“ žurnalisto klau-
simo, išjungė telefoną. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.)
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Karalius Strazdabarzdis 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena pla-
neta 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gyve-
nimo metai 
13:45 Puaro N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai 
15:45 Neužmiršti. 
16:30 Gyvenk be skolų. (kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:00 Sesutės N-14. 
23:55 Geležinė ledi N-7.
01:35 Pasaulio dokumentika. 
Septyni pasauliai, viena plane-
ta (kart.)

06:50 “Tomo ir Džerio nuoty-

kiai” (k) 
07:15 “Zigis ir Ryklys” 
07:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
08:05 “Ponas Bynas” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 
10:00 KINO PUSRYČIAI 
Šunų viešbutis 
12:05 Milijonas šventinių 
lempučių 
14:00 “Ponas Bynas” N-7. 
14:35 Legenda apie Zoro 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai. 
22:05 Nakties įstatymai N14. 
00:35 Neramumai Bronkse 
N14. 

 
05:45 “Televitrina”. 
06:00 “Sveikatos medis”. 
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” N-7
08:30 “Svajonių ūkis”. 
09:00 “La Maistas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
11:00 “Svajonių sodai”. 
12:00 “Sindbadas. Septynių 
audrų piratai” N-7
13:35 “Juros periodo auginti-
nio nuotykiai” 
15:20 “Urmu pigiau” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “X Faktorius”. N-7

22:30 “Transporteris” N-7
00:20 “Geležinis žmogus 2” 
N-7 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. Radviliškis (k). 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Giants Live” Pasaulio 
Pasaulio galiūnų čempio-
natas. 
10:05 “Varom!” N-7. 
10:35 “Diena laukinėje gam-
toje” 
11:40 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” N-7.
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos” 
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Lietkabelis - Šiauliai. 
19:30 Žandaras ir ateiviai 
N-7. 
21:25 “Narkotikų prekeiviai” 
N14. 
22:30 “Gyvi numirėliai” N14. 
23:30 Ikaras (k) N14. 
01:15 Skambutis 2 (k) N14. 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:50 “Būrėja” (k) 
12:00 Puikusis Gordono, 

Džino ir Fredo kalėdinis 
pokylis 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Ištekėjusi už mafijos 
N14. 
23:10 Amerikietiška pastora-
lė N14. 
01:15 Amžinai tavo (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Grupės „Golden 
Parazyth“ koncertas (kart.).
07:05 Smalsumo genas. 
(kart.).
07:35 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
09:30 Linija. Spalva. Forma. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Kelias į namus. 
12:30 Mokslo sriuba. Mokslo 
žurnalas. 
13:00 Šok su žvaigžde. 
(kart.).
15:00 Šventadienio mintys. 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Stilius 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 

18:50 Mūsų miesteliai. 
Panemunėlis. 1 d. 
19:45 Frenki Dreik paslaptys 
1 N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21:55 Rojaus paukščiai. 
79-ojo nacionalinės filharmo-
nijos sezono pradžios kon-
certas. Dalyvauja Lietuvos 
kamerinis orkestras, solistas 
ir dirigentas Sergej Krylov 
(smuikas).
23:30 Kilti ir kelti. „Carito“ 
misija Lietuvoje. 
00:20 Europos kinas. Vieni 
metai po rytojaus N-14. 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “100% Dakaro”. 
11:00 “Pamirštų salų paslap-
tis” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Besikeičianti planeta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 
keliai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 

21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “NBA Action”. 
22:30 NBA rungtynės. 
Dalaso “Mavericks” – 
Toronto “Raptors”.
01:00 “Edvardas 
Žirkliarankis” N-7 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Mano vieta. 
09.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 „Pagrindinis įtariama-
sis. Tenison“ N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ Gražina 
Pigagaitė. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. Konstantinas 
Kiveris - Lilas. 
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Miuncheno kriminali-
nė policija 36 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas 
N-7
12:00 Beatos virtuvė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo moky-
kla. 
16:45 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Tikrasis genijus N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.).

06:40 Pramuštgalviai 
08:15 Rango 
10:25 Haris Poteris ir 
Išminties akmuo N-7. 

13:30 Žvaigždžių dulkės N-7. 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
16:30 Paskutinis tėvų išban-
dymas. Mažieji Fokeriai N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 DGM: Didysis gerulis 
milžinas N-7. 
21:50 Sąjungininkai N14. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.  
22:30 Sąjungininkai N14. 
00:15 Kaip išgyventi Kalėdas 
N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Žuvėliokai” 
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “La Maistas”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Nuo likimo nepabėg-
si” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyveni-
mas” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Pi gyvenimas” N-7

00:30 “Transporteris” N-7

06:15 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:10 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:25 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:25 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:25 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:25 “Nusikaltimų tyrėjai” 
(k) N-7. 
12:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Jūrų pėstininkai” N-7. 
20:30 “Galiu rytoj” N-7. 
21:00 Jupiterė. Pabudimas 
N-7. 
23:30 Baltųjų rūmų šturmas 
(k) N14. 
02:00 “Narkotikų prekeiviai” 
(k) N14. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” (k) 
10:20 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Antinas Gudruolis” 

14:20 “Muča Luča” N-7. 
14:45 “Mirtis rojuje” (k) N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Keršto gėlės” 
18:50 “Paskolinta meilė” 
19:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
21:00 “”Velvet” kolekcija” 
N14. 
23:15 “Gyvenimo daina” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiaze tik merginos. 
(kart.).
07:15 Kūrybingumo moky-
kla. 
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
13:05 Savaitė. 
14:00 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:50 Eduardo Balsio gala 
koncertas. (kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 

16:15 Smurfai 
16:45 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
17:05 Ieškok manęs 
Paryžiuje 2 
18:00 Kultūros diena.
18:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
19:00 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 
19:25 Mes tikime „Amazon“ 
20:20 Kūrybingumo moky-
kla. 
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Bilė. N-7.
23:15 Neužmiršti. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Mikė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saldainiukas” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Mikė” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Meilė – tai...” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Paskutinį kartą 
Vegase” N-7
23:10 “Padaras” S
01:15 “Pėdsakai” N-7

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu 4/17. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Pavojingi jausmai” 
12.10 TV parduotuvė.
12.25 Mano vieta. 
13.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
14.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos komiko va-
karas. N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Lietuvos komiko va-
karas. N-7
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Kryptys LT. 
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuvos komiko va-
karas. N-7
02.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 St i l ius.  (kart . ) .
07:00 Klausimėl is. 
07:20 Didysis Bethoveno 
šuol is 
09:05 Turbo 
10:45 Put lučiai  i r  lauki-
niai .  Žavūs gyvūnų jau-
nikl ia i 
12:20 Ugnis i r  paguoda. 
Dokumentinis f i lmas, 
skir tas Lietuvos jėzui tų 
metams. 
13:20 Kaip pr is i jaukint i 
s l ib iną 2 
15:05 Koncertas. Gyt is 
Paškevičius. Laiko trauki-
niai  2011 m.
17:25 Loter i ja „Keno 
Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Klauski te daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai . 
20:25 Loter i ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
20:59 Loter i ja „Jėga“.
21:00 Bernel ių šv.  Mišios 
iš Vi ln iaus arkikatedros. 
22:30 Kalėdų nakt ies šv. 
Mišios iš Vat ikano. 
00:30 Kalėdinis atsisvei-
kinimas N-7. (kart . ) .

06:25 Pramuštgalviai 
Paryžiuje 
07:55 Ti l tas į  Terabi t i ją 
09:45 Legendos susivie-

ni ja 
11:35 Haris Poter is i r  pa-
slapčių kambarys N-7. 
14:45 Spaidervikų kroni-
kos N-7. 
16:35 Turtuol is Ričis 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai .
19:30 Valanda su Rūta. 
Kūčios. 
21:30 Ir  v is i  jų vyrai .  N14. 
23:50 Kaip pavogt i  žmo-
ną. N-7. 
01:50 Paskut inis tėvų 
išbandymas. Mažiej i 
Fokeriai  (k)  N-7. 

06:20 “Televi t r ina”. 
06:35 “Pasaka apie pa-
grobtą nimfą”
07:45 “Vienas namuose 
3” N-7 (kart . )
09:45 “Mažasis Kalėdų 
senel io padėjėjas” 
11:25 “Meškiukas 
Padingtonas 2” 
13:30 “Sniego karal ienė 
2” N-7
15:00 “Trys r iešutėl ia i 
Pelenei”
16:45 “Snieguolė i r  septy-
ni nykštukai” 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai” . 
19:30 “Kūčių vakarienė su 
kunigu Ričardu Doveika”.
22:00 Lino Adomaičio 
švent inis koncertas 
“Vandenynai” .
23:55 “Graži  moter is”  N-7
02:10 “Pi  gyvenimas” N-7 
(kart . )

06:35 “Laukinė karalystė” 
(k) 
07:40 “Diena laukinėje 
gamtoje” (k) 
08:40 Uraganas. Vėjo 
odisėja 
10:15 Riter io žvaigždė 
N-7. 
13:00 36-asis Pasaul inis 
rytojaus cirkas 
14:50 Žiedų valdovas. 
Žiedo brol i ja N-7. 
18:30 Mumija N-7. 
21:00 Azart in iai  žaidimai 
N14. 
23:05 Jupiterė. 
Pabudimas (k) N-7. 
01:25 Uraganas. Vėjo 
odisėja (k) 

06:35 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
07:50 “Neklausk mei lės 
vardo” 
08:50 “Mei lės sparnai” 
09:50 “Akloj i ”  (k) 
10:20 “Akloj i ” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis i r  Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Ant inas Gudruol is” 
14:15 “Muča Luča” N-7. 
14:40 “Mir t is rojuje” (k) 
N-7. 
15:50 “Svaragini .  Amžina 
draugystė” N-7. 
16:50 “Būk su manim” 
N-7. 
18:20 “Keršto gėlės” 

19:10 Vieną Kūčių vakarą 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Pradingusi 
Pyloje N14. 
23:05 “Gyvenimo daina” 
N-7. 
00:55 “Senojo Ti l to pa-
s lapt is” 

 PLIUS

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Daiktų istor i jos. 
07:00 Kultūros diena 
(kart . ) .
07:25 Kaip Paul inė 
Kalėdas gelbėjo 
07:40 Drakoniukas 
Kokosas 1 (kart . ) .
07:55 Smurfai  (kart . ) .
08:20 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 4 (kart . ) .
08:45 Šokl iukė i r  Kalėdų 
eglutė. 
09:10 Karalai tės 
Garbanėlės i r  Antanėl io 
Burokėl io nuotykiai . 
10:10 Sesuo Ni jolė. 
11:05 Dovydas pr ieš 
Gal i jotą. 
12:00 Maža išpažint is. 
13:20 Nakt is Manhatane. 
Česlovas Gabal is i r  ins-
t rument inis ansambl is 
„Vi ln iaus divert ismentas“.
14:25 Kalėdinis atsisvei-
kinimas N-7. 
15:50 Kaip Paul inė 
Kalėdas gelbėjo  
16:05 Drakoniukas 
Kokosas 1 
16:15 Smurfai 
16:30 Šokl iukė i r  Kalėdų 
eglutė.  (kart . ) .

17:00 Kūčių pamaldos 
Vi ln iaus evangel ikų l iute-
ronų bažnyčioje. 
18:15 Tikėj imo r i te-
r is.  Vyskupas Jonas 
Kauneckas. 
18:55 Kalėdinis koncertas 
„Kūdikėl io sapnas“. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Koncertuoja 
Salvadoras Sobral is.
22:25 Koncertas 
„Mažesniej i  brol ia i  – su 
žmonėmis i r  dėl  žmonių“. 
Brol ių pranciškonų atsikū-
r imo Lietuvoje 30-mečiui .
24:00 Kalėdų pr is iminimai 
N-7. 
01:30 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televi t r ina”. 
06:30 “CSI kr iminal istai” 
(kart . )  N-7
07:30 “Kobra 11” (kart . ) 
N-7
08:30 “Mikė” (kart . )  N-7
09:00 “Praeit ies žvalgas”. 
(kart . )  N-7
09:30 “Topmodel iai” 
(kart . )  N-7
10:30 “Simpsonai”  N-7
11:30 “Saldainiukas” 
(kart . )  N-7
12:30 “Vedęs i r  tur i  vaikų” 
(kart . )  N-7
13:30 “Mikė” N-7
14:30 “Televi t r ina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kr iminal istai” 
N-7
17:00 “Saša i r  Tania” N-7
18:00 “Vedęs i r  tur i  vaikų” 
N-7

19:00 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Terry Crewsas 
gelbst i  Kalėdas” 
21:00 “Nesunaikinamiej i ” 
N-14
23:00 “Rouzvudas” 
23:55 “Svieto lygintojai” 
N-7
00:50 “Aukščiausia pava-
ra” N-7

06.30 Kryptys LT. 
07.00 TV parduotuvė.
07.15 Vyrų šešėlyje 
08.30 Viralas. N-7.
09.30 Lietuvos metų mo-
ter is 2019. Lietuvos metų 
moters r inkimai.
10.30 „Pone prezidente” 
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
15.30 Lietuva t iesiogiai . 
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuoty-
kiai .  Agros lobiai“  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuoty-
kiai .  Agros lobiai“  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Lietuva t iesiogiai . 
21.00 Gyvenimas. 
22.00 Lietuva t iesiogiai . 
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuoty-
kiai .  Agros lobiai“  N-7.
02.00 „Pone prezidente” 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:20 Kalėdinis Bethoveno 
nuotykis 
08:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo 
09:05 Lujis, Luka ir sniego 
mašina 
10:25 Gyvūnų Kalėdos 
11:20 38-asis tarptautinis 
festivalis „Rytojaus cirkas“ 
12:55 Urbi et Orbi. 
Tiesioginė transliacija iš 
Vatikano.
13:30 Kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu.
13:50 WDSF Pasaulio 
sportinių standartinių šo-
kių čempionatas Vilniuje. 
Dalyvauja E. Sodeika ir I. 
Žukauskaitė-Sodeikienė 
bei V. Lacitis ir V. 
Golodneva-Lacitienė.
16:00 Kalėdos su Erica 
Jennings. Groja Valstybinis 
simfoninis orkestras, dir. 
Gintaras RInkevičius.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? TV 
žaidimas. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos. 
Kalėdos 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Irena Starošaitė 
„Spalvotas gyvenimas“. 

23:00 Bridžitos Džouns 
dienoraštis N-14. 
00:35 Kalėdos Rivjeroje 
N-7. 

06:20 Pramuštgalviai iš-
kylauja 
07:55 Drakono užkeikimas 
09:40 Medžioklės sezonas 
atidarytas 
11:25 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys N-7. 
14:10 Kaukė N-7. 
16:15 Asteriksas ir 
Obeliksas prieš Cezarį 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Fantastiniai gyvūnai 
ir kur juos rasti N-7. 
22:10 Tėtukas namie N14. 
00:05 Kūčių naktis S. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:00 “Troliai Mumiai ir 
žiemos pasaka” 
08:40 “Šiaurės ašigalis. 
Pasiruošimas Kalėdoms” 
10:20 “Vakaro pasakojimai” 
N-7
12:10 “43-iasis Monte 
Karlo tarptautinis cirko 
festivalis” 
14:45 “Pono Poperio pin-
gvinai” N-7
16:25 “Sniego šunys” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Pito drakonas” N-7
21:30 “Melagiai”. N-14

22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 “Melagiai”. N-14
23:05 “Blogos mamos ir jų 
Kalėdos” N-14
01:10 “Graži moteris” N-7 
(kart.)

06:45 “Gyvūnijos stebuklai” 
07:50 36-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas (k) 
09:40 Šiaurinių elnių šei-
myna 
10:50 Namų areštas 
13:00 37-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas 
15:00 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės N-7. 
18:30 Mumijos sugrįžimas 
N-7. 
21:00 Tobulos Kalėdos 
N-7. 
23:10 Azartiniai žaidimai 
(k) N14. 
01:10 Riterio žvaigždė (k) 
N-7. 

06:35 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” (k) 
10:20 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Ogis ir tarakonai” 
14:00 Vieną Kūčių vakarą 
(k) N-7. 
15:50 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
16:50 “Būk su manim” N-7. 

18:20 “Keršto gėlės” 
19:10 Karūna Kalėdoms 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys Ruano vie-
nuolyno bažnyčioje N14. 
23:00 “Gyvenimo daina” 
N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslap-
tis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kalėdinis koncertas 
„Kūdikėlio sapnas“. (kart.).
07:35 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:50 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
08:05 Smurfai (kart.).
08:20 Eglutė ant stogo N-7. 
09:45 Vaiva. Gyvenimas už 
lango. 
10:35 Laimė būti kartu. 
11:30 Velnio nuota-
ka. Muzikinis filmas 
Kazio Borutos apysakos 
„Baltaragio malūnas“ mo-
tyvais. 
12:45 Monika Linkytė ir 
„London Community Gospel 
Choir“.
14:25 Kalėdų daina N-7. 
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 
16:15 Smurfai 
16:30 Kalėdinis ledo festiva-
lis N-7. (kart.).
18:00 Teatras. 
Dokumentinių laidų ciklas 
apie teatrą. Venecijos 
bienalės „Auksinio liūto“ 
nugalėtojos ir jų opera-

performansas „Saulė ir jūra 
(Marina)“.
18:55 Kalėdinis koncertas 
„Tyli naktis“.
19:35 Apie medų ir žmones 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Stiklapūtė N-7. 
22:30 2 naktys iki ryto N-14. 
24:00 Kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Mikė” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saldainiukas” (kart.) 
G
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Mikė” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Terry Crewsas gelbs-
ti Kalėdas” 
21:00 “Glostyk Bobiką”. 
N-14
21:30 “Nesunaikinami 2” 
N-14
23:15 “Rouzvudas” 
00:10 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
08.00 Nauja diena. 
08.30 Nauja diena.Rubrika. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
11.00 „Prokurorai” N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente” 
12.50 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
14.00 Nauja diena. 
14.30 Nauja diena.Rubrika. 
15.00 „Prokurorai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio cen-
tre. 
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente” 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika “Verslo ge-
nas”.
23.30 Delfi dėmesio cen-
tre. 
00.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. G.Kilčiauskienė. 
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
07:00 Klausimėlis. l t .
07:20 Bethoveno lobis 
09:05 Pakalikai 
10:40 Šokliukė ir Kalėdų 
eglutė. 
11:05 Gamtos cirkininkai
12:00 Kalėdų šv. Mišios 
iš Kauno Prisikėlimo ba-
zil ikos. 
13:25 Kelionės namo. 
14:30 Močiute, Guten 
Tag!. 
16:00 Šventinis sveikini-
mų koncertas.
17:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Kūdikis Kalėdoms 
N-7. 
20:05 Klausimėlis. (kart.).
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loteri ja „Jėga“.
21:00 Dviračio žinios. 
Nacionaliniai humoro 
asociacijos apdovanojimai 
H.A.H.A 2019.
22:30 Bridžitos Džouns 
dienoraštis. Ties proto riba 
00:15 Koncertas. Gytis 
Paškevičius. Laiko trauki-
niai. 2011 m. (kart.).

06:10 Tur tuo l is  Rič is  (k) 

08:05 Vol isas i r 
Gromi tas.  K išk io lak io 
prakeiksmas 
09:45 Medžiok lės sezo -
nas at idarytas 2! 
11:15 Har is  Poter is  i r 
ugnies taurė N-7. 
14:15 Jau atvaž iavom? 
16:10 Aster iksas i r 
Obel iksas.  Mis i ja 
K leopatra N-7. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.
19:27 Ora i .
19:30 Valer ianas i r  tūks -
tanč io p lanetų miestas 
N-7. 
22:15 Tėtukas namie 2 
N14. 
00:15 Blogasis  Santa 2 
N14

06:10  “Te lev i t r ina” . 
06 :25  “Keršy to jų  koman -
da”  N-7
06:55  “Sn iego  kara l ienė 
2 ”  N-7  (kar t . )
08 :20  “Ka lėd in ia i  ma i -
na i ” 
10 :25  “Ka lėdų  karš t l igė 
2”  N-7
12:10  “Trys  mušk ie t in in -
ka i ”  N-7
14:20  “Ka imynas  šn ipas” 
N-7
16:05  “Pa l i k t i  sn iegynuo -
se”  N-7
18:30  “TV3 ž in ios ” . 
19 :22  “TV3 spor tas ” . 
19 :27  “TV3 ora i ” . 
19 :30  “Ledo ša l i s ” 
21 :20  “Led in is  karš t i s ” 
21 :30  “O la fo  nuo tyk ia i 
ledo  ša ly je ” 

21 :55  “Moterys  me luo ja 
ger iau .  Rober tė l i s ” .  N-7
23:45  “Ma iš t inga  s ie la ” 
N-7
01:50  “Me lag ia i ” .  N-14 
(kar t . )

06:25 37-as is  Pasaul in is 
ry to jaus c i rkas (k) 
08:25 “Ger iaus ias žmo -
gaus draugas” 
10:25 Paskut in is  ve iksmo 
f i lmų hero jus N-7. 
12:55 Elekt ra N-7. 
14:50 Ž iedų va ldovas. 
Kara l iaus sugr įž imas 
N-7. 
18:50 Mumi ja .  Drakono 
imperator iaus kapas N-7. 
21:00 Terminator ius. 
Genesys N14. 
23:25 Tobulos Kalėdos 
(k)  N-7. 
01:30 Namų areštas (k) 

06:35 “Tėvas Mot ie jus” 
N-7. 
07:50 “Neklausk mei lės 
vardo” 
08:50 “Mei lės sparnai ” 
09:50 “Ak lo j i ”  (k) 
10:20 “Ak lo j i ” 
12:00 “Bjaurus is  anč iu -
kas Niu jorke”  N-7. 
13:00 “Z ig is  i r  Ryk lys” 
13:20 “Keis ta še imynėlė” 
13:50 “Ogis  i r  tarakonai ” 
14:00 Karūna Kalėdoms 
(k)  N-7. 
15:50 “Svaragin i .  Amžina 
draugystė”  N-7. 

16:50 “Būk su manim” 
N-7. 
18:20 “Keršto gėlės” 
19:10 Kalėdų melodi ja 
N-7. 
21:00 Kasandra. 
Juodasis  va letas N14. 
22:50 “Gyvenimo daina” 
N-7. 
00:45 “Senojo Ti l to  pa -
s lapt is” 

 PLIUS

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Ka lėd in i s  konce r -
t as  „Ty l i  nak t i s “  ( ka r t . ) .
06 :45  T i kė j imo  r i t e -
r i s .  Vyskupas  Jonas 
Kauneckas .  ( ka r t . ) .
07 :25  Moks lo  s r i uba . 
( ka r t . ) .
07 :55  Ka ip  Pau l i nė 
Ka lėdas  ge lbė jo 
08 :10  D rakon iukas 
Kokosas  1  ( ka r t . ) .
08 :25  Smur fa i  ( ka r t . ) .
08 :40  Rasos  l aše l i a i 
10 :40  Mano  Ka lėdų  sva -
j onė  N -7 . 
12 :05  R iešu tų  duona . 
Va idyb in i s  f i lmas  paga l 
t o  pa t i es  pavad in imo 
Sau l i aus  Ša l t en io  apy -
saką . 
13 :15  Sub t i l u -Z .  Nau jo 
a lbumo  „P lay  L i f e “  p r i -
s ta t ymo  konce r tas .
14 :25  Pas i va i kšč io j ima i 
su  šun im is  N -7 . 
15 :50  Ka ip  Pau l i nė 
Ka lėdas  ge lbė jo 
16 :05  D rakon iukas 
Kokosas  1 
16 :15  Smur fa i 

16 :30  Merūnas 
V i t u l sk i s .  Pasau l i o  k l a -
s i kos  h i t a i .
17 :45  V ienos  f i l ha rmo -
n i j os  o rkes t ro  spec ia lus 
konce r tas  i š  Makao .
19 :25  K ino  i s to r i j a . 
Dev in tas i s  deš im tme t i s 
20 :10  Ka lėd in i s  i n te r v i u 
su  V i l n i aus  a rk i vyskupu 
G in ta ru  Grušu .
20 :30  Pano rama 
20 :52  Spo r tas .  O ra i 
21 :00  Operos  va iduok l i s 
N -7 . 
23 :20  Pas i va i kšč io j ima i 
su  šun im is  N -7 .  ( ka r t . ) .
00 :45  Daba r  pasau l y j e . 

06:15 “Telev i t r ina” . 
06:30 “CSI  kr iminal is ta i ” 
(kar t . )  N-7
07:30 “Kobra 11”  (kar t . ) 
N-7
08:30 “Mikė”  (kar t . )  N-7
09:00 “Gyvūnų mani ja” . 
(kar t . )
09:30 “Topmodel ia i ”  N-7
10:30 “Simpsonai ”  N-7
11:30 “Saldain iukas” 
(kar t . )  G
12:30 “Vedęs i r  tur i  va i -
kų”  (kar t . )  N-7
13:30 “Mikė”  N-7
14:30 “Telev i t r ina” . 
15:00 “Kobra 11”  N-7
16:00 “CSI  kr iminal is ta i ” 
N-7
17:00 “Saša i r  Tania”  N-7
18:00 “Vedęs i r  tur i  va i -
kų”  N-7
19:00 “Saldain iukas”  N-7
20:00 “Terry  Crewsas 
gelbst i  Kalėdas” 

21:00 “Glostyk Bobiką” . 
N-14
21:30 “Nesunaik inami  3” 
N-14
23:45 “Rouzvudas” 
00:40 “Sv ieto lyg in to ja i ” 
N-7

 

06.30  Vantos  lapas .  N-7 .
07 .00  TV parduotuvė .
07 .15  Vyrų  šešė ly je 
08 .30  Gyven imas. 
10 .30  „Pone prez iden te” 
12 .10  TV parduotuvė .
12 .25  „Pone prez iden te” 
15 .30  L ie tuva  t ies iog ia i . 
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  „Šer loko  Ho lmso i r 
dak ta ro  Vatsono nuoty -
k ia i .  Dv ideš imtas is  am -
ž ius  p ras ideda“  N-7 .
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  „Šer loko  Ho lmso i r 
dak ta ro  Vatsono nuoty -
k ia i .  Dv ideš imtas is  am -
ž ius  p ras ideda“  N-7 .
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  L ie tuva  t ies iog ia i . 
21 .00  Skyrybos . 
22 .00  L ie tuva  t ies iog ia i . 
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  „Šer loko  Ho lmso i r 
dak ta ro  Vatsono nuoty -
k ia i .  Dv ideš imtas is  am -
ž ius  p ras ideda“  N-7 .
00 .30  „Šer loko  Ho lmso i r 
dak ta ro  Vatsono nuoty -
k ia i .  Dv ideš imtas is  am -
ž ius  p ras ideda“  (2 ) . 
02 .00  „Pone prez iden te” 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Miuncheno kriminalinė 
policija 36 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Gyvenimo spalvos. 
Kalėdos (kart.).
13:00 Stilius. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:30 Su Kalėdom, po velnių 
N-7. 
23:55 Ir vis tiek mes mylime 
N-14. 
01:30 Močiute, Guten Tag! 
(kart.).

06:00 Jau atvažiavom? (k) 
07:50 Medžioklės sezonas 
atidarytas 3! 
09:15 Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis 

11:25 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija N-7. 
14:15 Alvinas ir burundukai 3 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
16:40 Kelionė į paslaptingąją 
salą N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Džekas milžinų nugalė-
tojas N-7. 
21:45 Sumažinti žmonės 
N14. 
00:30 Tėtukas namie 2 (k) 
N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Keršytojų komanda” 
N-7
06:55 “Žuvėliokai”
07:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Legendinės legendos”. 
10:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
12:00 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
13:00 “Parduotas gyvenimas” 
N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Vienas namuose 4” 
N-7
21:10 “Robinas Hudas” N-14
23:30 “Daina po dainos” S
01:55 “Blogos mamos ir jų 
Kalėdos” N-14 (kart.) 

06:25 “CSI. Majamis” (k) N-7. 
07:20 “Mano virtuvė geriau-
sia” (k) 
08:40 “Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:35 “Gelbėtojai - 112” (k) 
N-7. 
11:35 “Jūrų pėstininkai” (k) 
N-7. 
12:35 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
13:35 “Mano virtuvė geriau-
sia” 
14:55 “Stoties policija” N-7. 
16:00 “Paskutinis faras” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Gelbėtojai - 112” N-7. 
18:30 “CSI. Majamis” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Nudėti Giunterį N14. 
23:15 Terminatorius. 
Genesys (k) N14. 
01:30 Paskutinis veiksmo 
filmų herojus (k) N-7. 

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
07:50 “Neklausk meilės 
vardo” 
08:50 “Meilės sparnai” 
09:50 “Akloji” 
12:00 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” N-7. 
13:00 “Zigis ir Ryklys” 
13:20 “Keista šeimynėlė” 
13:50 “Antinas Gudruolis” 
14:20 “Ogis ir tarakonai” 
14:30 Kalėdų melodija (k) 
N-7. 

16:10 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:10 “Būk su manim” N-7. 
18:10 “Keršto gėlės” 
19:00 Kaip tik laiku Kalėdoms 
N-7. 
21:00 “Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą” N14. 
23:00 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta” N14. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis”  

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Koncertuoja 
Salvadoras Sobralis (kart.).
07:30 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
07:45 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.).
08:00 Smurfai (kart.).
08:15 Pasaulio lietuvių žinios. 
(kart.).
08:45 Veranda. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. 
Aktualijų programa. (kart.).
13:05 Mūsų miesteliai. 
Panemunėlis. 1 d. (kart.).
14:00 Mes tikime „Amazon“ 
(kart.).
14:55 Kino istorija. Devintasis 
dešimtmetis (kart.).
15:40 Kūrybingumo mokykla.. 
(kart.).
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1 

16:15 Smurfai 
16:30 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4 
16:55 Ieškok manęs 
Paryžiuje 2 
17:45 Kultūros diena.
18:00 „Globalios Lietuvos“ 
apdovanojimai. 
19:35 Olimpinio sidabro 
žingsniai. Antanas Mikėnas. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Europos kinas. 
Fantomų gniaužtuose N-14. 
22:35 Naktės. Muzikinis ritu-
alas tarp realybės ir sapnų. 
Vilniaus m. savivaldybės 
choras „Jauna muzika“ ir 
grupė „Merope“.
23:40 Veranda. (kart.).
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
08:30 “Mikė” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Saldainiukas” (kart.) 
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Mikė” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kobra 11” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Saša ir Tania” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Saldainiukas” N-7
20:00 “Farai”. N-7

21:00 “Glostyk Bobiką”. N-14
21:30 “Žinios”. 
22:25 “Sportas”. 
22:28 “Orai”. 
22:30 “Kraujo tėvas” N-14
00:10 Eurolygos rungtynės. 
Miuncheno “Bayern” – Kauno 
“Žalgiris”.

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Gyvenimas . 
07.30 Kryptys LT. 
08.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente” 
13.00 Kryptys LT. 
13.30 Viralas. N-7.
14.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Moterų daktaras“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Lietuva tiesiogiai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ N-7.
01.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Visi kalba. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 
07:30 Kalėdų šeima Elfų 
šalyje 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Sniegynų vilkė. Žiemos 
pasaka 
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų metropolis 
13:50 Džesika Flečer 10 
N-7.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Simonui Donskovui 
– 70!
22:50 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2
00:25 Su Kalėdom, po vel-
nių N-7. (kart.).

06:55 Medžioklės sezonas 
atidarytas (k) 
08:30 Smurfai 2 
10:45 Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio pusė N-7. 
13:50 Bėgimas džiunglėse 
N-7. 
15:55 Aloha N-7. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kamanė N-7. 
21:50 Karštos gaudynės 
N14. 
23:40 Draugiškas seksas 
N14. 
01:45 Sumažinti žmonės 
(k) N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ančiukų istorijos” 
(kart.) N-7
07:00 “Transformeriai. 
Kibernetinė Visata” 
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ančiukų istorijos” 
N-7
08:30 “Virtuvės istorijos”. 
09:00 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Būk sveikas!”. 
10:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
11:00 “Mano pinigai”. 
11:30 “Olafo nuotykiai ledo 
šalyje” 
11:50 “Mikė Pūkuotukas” 
12:55 “Nevykėlio dienoraš-
tis: Ilga kelionė” N-7
14:30 “Po priedanga” N-7
16:20 “Suaugusiųjų priežiū-
ra” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Uošvių nepasirinksi”. 
N-7
21:00 “Gerumo stebuklas” 
N-7
23:15 “Meilės priesaika” 
N-7

01:20 “Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis”. N-7 
(kart.)

06:25 “Gyvūnijos stebuklai” 
(k) 
07:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7. 
08:30 “Galiu rytoj” (k). N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina.
10:05 “Varom!” N-7.  
10:35 “Geriausias žmogaus 
draugas” (k) 
11:40 “Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu” N-7. 
12:45 “Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos”
13:45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7. 
14:45 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
15:45 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Rytas - Lietkabelis. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 
22:05 Troja N14. 
01:00 Skautai prieš zombius 
N14. 
 

06:20 “Akloji” (k) 
06:50 Kaip tik laiku 
Kalėdoms (k) N-7. 
08:40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:35 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:50 “Akloji” (k) 
12:25 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 

12:55 “Akloji” (k) 
14:30 Sveikatos namai (k). 
N-7. 
15:30 Sveikatos namai tele-
vitrina. N-7. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:45 “Būrėja” (k) 
19:15 Karališkasis Kalėdų 
pokylis N-7. 
21:00 Minčių galia N14. 
22:55 Toks pat kitoks kaip 
aš N14. 
01:10 “Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta” (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Merūnas Vitulskis. 
Pasaulio klasikos hitai 
(kart.).
07:15 Auksinis protas. 
08:30 Unikalios mamos. 
09:00 Vilniečiai. Ada 
Skliutauskaitė. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Koncertas „Mažesnieji 
broliai – su žmonėmis ir dėl 
žmonių“. Brolių pranciškonų 
atsikūrimo Lietuvoje 30-me-
čiui. (kart.).
14:30 Džiuzepė Verdis. 
Opera „Traviata“. 
16:30 Mūšio laukas. 
17:00 Klauskite daktaro 

18:00 Stambiu planu. 
19:00 Kalėdų koncertas 
„Dievas mums gimė“. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Mažoji panelė Marker N-7. 
22:40 Kauno „Hanza dienos 
2019“. Pink Floyd Project 
LT.
00:35 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!”  (kart.) 
N-7
07:30 “Iš peties” (kart.) N-7
08:30 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Autopilotas”. 
10:30 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:00 “Besikeičianti planeta” 
(kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Besikeičianti pla-
neta” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pavojingiausi Indijos 
keliai” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” 
19:00 “Amerikos talentai” 
21:00 “Žinios”. 
21:45 “Sportas”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “NBA čempionai: 
Toronto “Raptors”. 
23:30 “NBA Action”. 
00:00 NBA rungtynės. 

Memfio “Grizzlies” – 
Denverio “Nuggets”.

07.15 TV parduotuvė.
07.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Joana 
Bilevičiūtė-Narutavičienė. 
08.00 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ Joana 
Pavalkytė-Griniuvienė. 
08.30 „Neprijaukinti“ N-7.
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 „Pone prezidente“ 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje 
19.00 „Moterų daktaras“ 
N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.00 Viralas. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.

05 d. - 12.30 val. Kalėdų rezidencijos Anykščiuose užbaigimo proga - AKC 
Troškūnų sk. teatro studijos „MES“ spektaklis visai šeimai pagal D. Biseto pasa-
kas „Stebuklų šaly“ (režisierė Jolanta Pupkienė). Anykščių kultūros centras 
(AKC). Bilieto kaina 3 eurai.

06 d. - 16.00 val. Popietė „Atsisveikinimas su eglute“. AKC Andrioniškio sk.

09 d. - 14.00 val. Popietė - viktorina, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 
AKC Mačionių sk.

12 d. - 13.00 val. Popietė, skirta Laisvės gynėjams atminti „Sausio 13-oji gyva 
atmintyje“. AKC Viešintų sk.Viešintų bendruomenės kieme.

12 d. - 13.00 val. Poetinė popietė „Atmintis gyva, nes liudija“. AKC Kurklių 
sk. Kurklių Šv. Jono bažnyčioje.

13 d. - 11.00 val. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Gyvi mūsų atminty“. AKC   
Kavarsko sk. Kavarsko miesto aikštėje. Memorialinių lentų, skirtų žuvusiems 
partizanams, šventinimas.

13 d. - 12.00 val. Renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti. AKC.

13 d. - 13.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva...“. Vaikų darbų paroda. AKC 
Leliūnų sk.

13 d. - 17.30 val. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Ši žvakutė - tau“. AKC   
Burbiškio sk. Burbiškio bendruomenės kieme.

13 d. - 13.00 val. Tradicinis bėgimas aplink Traupį, skirtas Laisvės gynėjų die-
nai paminėti. AKC Traupio sk.

15 d. - 18.00 val. Kitoks teatras. Spektaklis „Intrigantės“. AKC. Bilieto kaina 12, 
15 eurų.

21 d. - 18.00 val. Domino teatras. Spektaklis „Tobuli melagiai“. AKC. Bilieto 
kaina 12, 15, 18 eurų.

18 d. - 18.00 val. Ruslano Kirilkino koncertas. AKC Troškūnų sk. Bilieto kaina 
5 eurai.

24 d. - 18.00 val. Andriaus Zalieskos ir aktorės Aldonos Vilutytės muzikos ir 
poezijos valanda. AKC Troškūnų sk. Multifunkcinis centras.

30 d. - 18.00val. Muzikos, šokio ir dainos šou „Čigonų karalaitė“. AKC. Bilieto 
kaina 10, 11, 12 eurų.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą

Anykščių KC ir AKC skyrių 2020 m. 
sausio mėnesio renginiai
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Vicemero šeimos šventėms „diriguoja“ Paulina 
(Atkelta iš 1 psl.)

Prieš dvidešimt metų ant 
šventinio stalo lašišos 

nesipuikavo...

D. Žiogelis gimė ir augo dabarti-
niame Kurklių II kaime, baigė Kur-
klių vidurinę mokyklą, o po studijų 
Lietuvos veterinarijos akademijoje, 
kur įgijo veterinarijos gydytojo spe-
cialybę, grįžo į savo gimtuosius na-
mus. Ir žmoną iš kaimynystės par-
sivedė – iš vos už keleto kilometrų 
esančių Šlavėnų.

Atrodo, visai kaimynystėje abu 
augo, tačiau, kai pradedame kalbėtis 
apie šventes, tradicijas, Kūčių stalo 
patiekalus, skirtumų – daugybė.

V. Žiogelienė sako, kad vyras jai 
neleidžiąs pirkti „šližikų“, visuo-
met juos kepanti pati. „Tikriausiai 
vienas iš įsimintiniausių vaizdų  - 
mama kuria duonkepę krosnį ir 
kepa „šližikus“. Pas mus niekas jų 
nevadindavo kūčiukais, tik „šliži-
kais“. Ir mano mamos „šližikai“ ki-
tokie, niekur ir dabar Anykščiuose 
tokių nenupirksi. Jie dideli, minkš-
ti... Prisimenu, kad mama jų iškep-
davo daug, tačiau tikrai yra pasi-
taikę ne vieneri metai, kai jai prieš 
pat Naujuosius metus tekdavę dar 
kartą kepti šių skanėstų, nes mes su 
pusbroliu labai greitai juos suvalgy-
davom... Dabar modernios orkaitės 
atėmė  malonumą matyti besikū-
renančią krosnį, bet viliuosi, kad 
šiemet mamą įkalbėsim vėl užkurti. 
Juk mūsų mažoji Paulina (jaunėlei 
V. ir D. Žiogelių dukrai – ketveri, 
aut.past.) turi pamatyti, kaip močiu-
tė kepa skaniuosius „šližikus“,- kal-
ba Anykščių rajono vicemeras.

Pašnekovas sako, kad jų šeima 
ant Kūčių stalo dedanti tradicinius 
lietuviškus patiekalus. „Kadangi tė-
vai dirbo prekybos bazėje, tai jiems 
pavykdavo gauti deficitinių prekių, 
tačiau yra pasakoję, kad daugelis 
prekių, kurias įprasta buvo dėti ant 
šventinio stalo, parduotuves pa-
siekdavo gerokai po švenčių. Tokiu 
būdu sovietų valdžia bandė kovoti 
su bažnytinėmis šventėmis... Aišku, 
nelūždavo stalai nuo patiekalų gau-
sos, tačiau prisimenu, kaip mano 
senelis, kuriam teko nukentėti ir 
nuo rusų, ir nuo vokiečių, ir nuo 
„stribų“, jau kokiais 1980-1985 me-
tais sakydavo, kad pas mus dabar 
kasdien Velykos“, – prisiminimais 
dalijasi D. Žiogelis.

D. Žiogelio žmona Vaida užaugo 
septynių vaikų šeimoje. „Kūčios, o 
ne Šv. Kalėdos mūsų šeimoje buvo 
pagrindinė šventė. Mums, vaikams, 
per Šv. Kalėdas net liūdna būdavo 
– juk prieš eidami į mokyklą išpa-
kuodavome dovanas, bet jų kartu 
neštis tai negalėjom... Kūčių die-
ną net „spirgėdavom“ mokykloj - 
taip norėdavosi kuo greičiau bėgti 
namo... O lankiau dabartinę Anykš-
čių A. Baranausko pagrindinę mo-
kyklą, tai tuos kelis kilometrus iki 
Šlavėnų vos ne bėgte parbėgdavom. 
Žinojom, kad močiutė kuria krosnį, 
kepa „šližikus“, bandeles. Nebuvo 
įmantrių patiekalų ant mūsų stalo. 
Burokėlių mišrainė, silkė su mor-
komis ir svogūnais, kopūstai, gry-
bai. Močiutė labai laikėsi tradicijų, 
jokiame patiekale negalėjo būti gy-
vulinės kilmės riebalų. Nė vienos 
Kūčios neapsieidavo be ,,ausyčių“ 
su grybais. Šį receptą atsinešiau ir 
į savo šeimą. Pasigaminkit, visai 
nesunku, bet labai skanu. Tiesiog 
reikia džiovintus baravykus ar ki-
tus grybus apvirti, sumalti. Labai 
smulkiai supjaustytus svogūnus 
sumaišyti su grybais ir viską kepinti 
beveik sausoje keptuvėje. O tešlą 
gaminu paprastą – vanduo, miltai, 
druska. Galima daryti didesnius, 
galima mažesnius. Dabar aš jau 
darau didesnius, lėkštutę uždėjus 
išpjaunu apskritimą, įdedu kepintų 
grybų, užlankstau kraštus ir verdu 
aliejuje, kol gražiai pagelsta. Net 
vaikai mano ,,ausytes“ mėgsta“ ,– 
pasakoja V. Žiogelienė.

Vaidos Žiogelienės šeimoje lan-
kydavosi Jėzusėlis

Eglutė Žiogelių šeimoje puošia-
ma Kūčių išvakarėse. „Kai vyres-
nėliai vaikai paaugo, pradėjome 
puošti tik šaką, tačiau mūsų mažoji 
„pakoregavo“ jau nusistovėjusias 
tradicijas. Dabar jau tenka puošti 
eglę. Tiek mano tėvų, tiek Vaidos 
šeimoje eglė buvo puošiama Kūčių 
dieną. Stengiamės ir mes panašiai 
elgtis. Gal ne visai Kūčių dieną 
–   likus porai dienų pasipuošiam 
eglutę, bet tikrai to nedarom gruo-
džio pradžioj. Tik lauke augančias 
eglutes papuošiam anksčiau... Da-
bar eglutę nupirkti yra mano užduo-
tis, nors ir vaikystėje tai buvo vyrų 
„reikalas“. Eidavom kartu su tėčiu į 
mišką parnešti eglės. Tarsi tai būtų 
buvę vakar - prisimenu vaizdą, kaip 

mes su tėčiu nešam eglę ir matom, 
kaip bėga lapė, dantyse vištą įsikan-
dusi... Tėtis dar bandė gąsdinti, bet 
rudoji spruko savo keliais...“ – pa-
sakoja D. Žiogelis.  

„Mes eglę puošdavom prieš sės-
dami prie Kūčių stalo. Grįždavom 
iš pirties, močiutė nešdavo valgius 
ant stalo, o mes, vaikai, puldavom 
puošti eglutės. Tikriausiai tų senų 
žaisliukų dar yra užsilikusių tėvų 
namuose... O,  kokie jie buvo gra-
žūs, kaip mes juos saugodavom, 
nes sudaužę žaisliuką sulaukdavom 
bausmės. Sakydavo, kad tie žais-
liukai iš Kauno... Ir dabar prisime-
nu tas jaudinančias akimirkas, kai 
kiekvieną žaisliuką išvyniodavom 
iš „Kolektyvinio darbo“ laikraščio 
puslapio ir kabindavom ant eglės. 
Puošdavom žaliaskarę ir saldainiais 
– „Raudonąja aguona“ ir „Kauke“. 
Tačiau retai kada tokie „papuoši-
mai“ ilgai išsilaikydavo. Saldainiai 
keliaudavo į burnas, o popierėliuo-
se apsigyvendavo duona arba bul-
vė. Prisimenu, kaip močiutė kviečia 
kaimynę į svečius užeiti, su Kalė-
dom pasisveikinti, saldainiais pasi-
vaišinti, tik, deja, mūsų dėka nebe-
būdavo kuo vaišintis“, – vaikiškas 
išdaigas prisimena V. Žiogelienė. 

Paklausta, kokių dovanų sulauk-
davo iš Kalėdų Senio, pašnekovė 
sako: „Per Kūčias po stalu padėda-
vom pintinę šieno, o ryte atsikėlę 
joje rasdavome dovanų. Kas užrašų 
knygelę, kas parkerį, kas šiaip kokį 
niekutį. Įspūdingiausia dovana, ku-
rią geriausiai prisimenu, - girlianda 
su vandens lelijomis. Ją net į moky-
klą nešiausi, tik niekas man jos ne-
leido įjungti... Mes tikėdavom, kad 
dovanas atneša Jėzusėlis. Tai ange-
liukas geltonais plaukučiais, toks, 
kaip Anykščių bažnyčios paveiks-
luose vaizduojami angelėliai. Ant 
Kūčių stalo mes jam palikdavom 
obuolių, „šližikų“, riešutų, o Šv. 
Kalėdų rytą atsikėlę rasdavom pra-
kąstą obuolį, ant žemės pabirusius 
„šližikus“ ir mažas dovanėles šieno 
krepšyje. Mus aplankydavo Jėzu-
sėlis. Ir laiškus jam rašydavom... 
Kreipdavomės ne „brangus Kalėdų 
Seni, o brangus Jėzusėli...“

V. Žiogelienė pasakoja, kad do-
vanų dažniausiai sulaukdavo tik 
vaikai, tačiau kai tėtis turėdavo 
„laisvų“ pinigų, mamai nupirkdavo 
tai veidrodėlį, tai mažą buteliuką 
kvepaliukų... 

„Kai jau tapo lengviau gyventi, 
kai visi vaikai atsistojome ant kojų, 
per kiekvienas Kalėdas kiekvienam 
artimajam pirkdavom dovanas. Kad 
ir smulkmeną, bet stengdavomės, 
kad nė vienas neliktų pamirštas. Šią 
tradiciją atnešiau ir į Dainiaus šeimą. 
Jie nebuvo įpratę dovanoti dovanas, 
žinoma, išskyrus dovanas vaikams. 
Prisimenu, kai tik susituokėm, pa-
čiais pirmais metais nuvažiavom 
į Utenos turgų ir Dainiaus mamai 
nupirkau pintinę, tėčiui - kojines, 
viską gražiai supakavau, užrišau 
kaspiną ir padovanojau uošviams. 
Man tiesiog norėjosi tai padaryti... 
Jie buvo labai nustebę dėl tokio 
mano poelgio ir... padovanojo man 
400 litų, kad nusipirkčiau triušinius 
kailinius“, – apie naujai įvestas tra-
dicijas pasakoja V. Žiogelienė. 

Kalėdų senelis yra – Žiogeliai 
kieme yra radę jo kepurę

Jau keleri metai, kai Žiogeliai ne-
beperka dovanų kiekvienam namiš-
kiui – išsitraukia lapelį ir dovaną 

Šventinis vaidinimas mokykloje, kur pirmokui Dainiui Žiogeliui 
(trečias iš kairės) teko Nykštuko vaidmuo.

perka konkrečiam asmeniui. Šiemet 
suma, už kurią sutarta pirkti dova-
nas, yra 30 eurų. „Dukrai Karolinai 
jau padovanojau automobilio drau-
dimą“, – prisipažįsta D. Žiogelis. Jis 
dažnai sulaukia žmonos priekaištų: 
„Tiek mūsų tėtis, tiek seneliai labiau 
linkę palepinti vaikus, o aš - ne. Jei-
gu ištraukei ne Karoliną, tai negali 
jai dovanoti dovanos“.

Pas Žiogelius Kalėdų Senis do-
vanas palieka lauke. „Prieš sėsdami 
prie stalo, išnešam į lauką kėdę ir 
nežinau, kas atsitinka, bet pasigirsta 
šunų lojimas ir, nors labai skubam, 
tuomet turim išbėgti į lauką, bet, 
deja, Kalėdų Senelis jau būna pa-
sprukęs, tik dovanų maišas riogso 
ant kėdės. Yra buvę, kad per skubė-
jimą, o gal tiesiog kaip įrodymą, yra 
kieme pametęs kepurę...“ – pasako-
ja D. Žiogelienė.

Paklausti, ar ilgai tikėję Kalėdų 
Seneliu, D. Žiogelis sako: „Gal iki 
kokios antros klasės, o tikėjimą su-
griovė... batai. Vyko mokykloje „ži-
burėlis“, laukėm Kalėdų Senio su 
dovanomis, tačiau, kai pamačiau, 
kokiais batais avėdamas jis atėjo į 
salę, viską supratau. Juk lygiai to-
kius pat turėjo kaimynystėje gyve-
nusi močiutė...“

Tačiau V. Žiogelienė tiksliai ne-
pamena, kada suprato, kas dovanas 
į šieno pilną krepšį sudeda, tačiau 
priduria: „O aš labai ilgai laukda-
vau Jėzusėlio... Juk taip gera tikė-
ti... Smagu laukti, gauti, išpakuoti 
dovanas...“

Kalėdų Seneliu teko pabūti ir D. 
Žiogeliui. Dar dirbdamas Kurklių 
seniūnijoje, lankydavo sunkiau 
gyvenančių šeimų vaikus. Na, o 
smagiausius pokštus krėsdavo D. 
Žiogelio mama: „Kol ji turėjo svei-
katos, Šv. Kalėdų rytą apeidavo 
pusę kaimo... O koks būdavo vaiz-
das – sniegynai, laukai ir staiga pa-
matai ateinantį Kalėdų Senį... Vie-
nais metais mūsų Matas, galvojau, 
ir apalps, išvydęs ateinantį Kalėdų 
Senį... O mes – ir dideli, ir maži 
- dovanų šiaip sau negaudavom: 
reikėdavo tai eilėraštį pasakyti, tai 
dainelę sudainuoti... O močiutė, pa-
sveikinusi, greitai kur nors už kam-
po persirengusi, ir vėl pasirodydavo 
svečiuose jau kaip tikra močiutė“.

Šiais metais Žiogelių mažoji Pau-
lina šiek tiek supyko ant Kalėdų Se-
nelio, nes Anykščiuose dalyvavusi 
eglutės įžiebimo šventėje ir tikėju-
sis bent jau pasisveikinti su Istori-
jų dvarelyje reziduojančiu Kalėdų 
Seneliu, supyko – mat barzdotasis 
dovanų nešėjas mergytei rankos 
„nedavė“.

„Reiks ištaikyt progą ir dar kartą 
Pauliną vežti pasimatyti su Kalėdų 
Seneliu“, – šypsosi D. Žiogelis.

Kaip juokauja V. Žiogelienė, 
mažosios dovanų pageidavimai 
keičiasi kasdien. „Jeigu anksčiau 
vaikai norėdavo lėlės, mašinėlės, 
tai dabartiniai vaikai labai smul-
kiai įvardija, kokia ta lėlė ar mašina 
turi būti. Ir, neduok Dieve, nupirk-
si kitokią lėlę... Bus pasodinta kur 
nors, ir niekas su ja nežais. Seneliai, 
aišku, nori palepinti anūkus, perka 
brangias dovanas – galvoju, gal taip 
kompensuoja tai, ko neturėjo savo 
vaikystėje, jaunystėje... Tačiau šie-
met jau sutarėm, kad visi susidėsim 
pinigėlius ir Paulinai nupirksim vie-
ną dovaną, bet tikrai tai, ko ji nori,“ 
– pasakoja V. Žiogelienė.

Kalėdinė kiškio medžioklė

Žiogelių šeima prie Kūčių stalo 
sėda anksti: „Apie penktą popopiet 
atvažiuoja Dainiaus tėvai, tad netru-
kus ir sėdam prie stalo.  Ir vyrai nori 
kuo greičiau pavalgyti... Nes juk iki 
pietų, tai jau tradicija, Dainius su 
sūnum važiuoja į kalėdinio kiškio 
medžioklę („Tačiau žinant, kiek ne-
daug kiškių šiais laikais likę, būna, 
kad  Kalėdų pietums parsiveži ir 
kitokį žvėrelį: yra buvę, kad laimi-
kį teko doroti ir iki gilios nakties“, 
– priduria D. Žiogelis“), na, o mes, 
trys moterys, ruošiam Kūčių stalą. 
Kelinti metai iš eilės stengiamės, ir 
manau - mums pavyksta nepersi-
valgyti. Maisto gaminam tiek, kad 
būtų tik paragaut, o ne persivalgyt. 
Ir mūsų šeimoje vyrauja tradiciniai 
lietuviški patiekalai, gal tik lašiša 
ant jo dar atsirado. Ant stalo dedam 
lėkštelę mūsų giminės išėjusiems, 
laužiam plotkelę, vaikai sukalba 
maldą ir sėdam vakarieniauti. O po 
vakarienės visa šeima važiuojam į 
Bernelių mišias Anykščių bažny-
čioje“, – pasakoja V. Žiogelienė ir 
priduria, kad nuo vaikystės buvo 
mokoma iki Kūčių visų atsiprašyti, 
visiems atleisti, o  D. Žiogelio šei-
moje buvo nerašyta taisyklė, kurios 
laikomasi ir dabar – iki Šv. Kalėdų 
būtina grąžinti visas skolas. „Net 
mokesčius už gruodį visada sumo-
ku iki Šv. Kalėdų“, – sako D. Žio-
gelis.

Šv. Kalėdų Žiogeliai ypatingai 
nešvenčia – tai labiau laikas, kai 
visa šeima būna namie, ilsisi, už-
siima kas kuo. Tiesa, šiemet, kaip 
juokauja D. Žiogelis, prie šventi-
nio stalo vienu žmogumi gali būti 
daugiau: „Matyt, teks jau šiemet ir 
būsimą žentą pamaitinti...“

Gerbiamasis 
Sergejau Jovaiša,

Bėgantis laikas kiekvieną žmogų apdovanoja kas-
met pasikartojančia, bet kaskart kitokia dovana - 
gimtadieniu. Šių metų dovana jums - ypatinga, pa-
ženklinta gražaus skaičių derinio - 65. 

Teženklina šis skaitmuo jūsų gyvenimo brandą, 
telydi jūsų išmintingus žingsnius, prasmingus dar-
bus ir tedovanoja jums buvimo pilnatvę.

Nuoširdžiai jūsų
,,ANyKŠTOS“ redakcijos žmonės 
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Kalėdų rezidencija populiariausia 
savaitgaliais Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose gruodžio 8 dieną atidarytą Kalėdų rezidenciją jau 
aplankė daugiau nei tūkstantis smalsuolių. Okuličiūtės dvarelyje 
įsikūręs Kalėdų Senelis teigia, kad lankytojų srautai Anykščiuose 
nepalyginamai didesni nei  keletą metų Rokiškyje veikusioje Ka-
lėdų rezidencijoje. Tik kalėdiniame miestelyje, anot prekybinin-
kų, kol kas prekyba vyksta labai vangiai...

O štai  Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė džiaugiasi, kad didžiulio 
dėmesio susilaukusią Šventosios upėje pastatytą kalėdinę eglę per 
palyginti trumpą laiką pavyko sukurti už pakankamai nedidelius 
pinigus.

Prekybininkų nameliai atgyja 
tik savaitgaliais

Nors visoje Paupio gatvėje, kuri 
yra šalia Kalėdų rezidencijos, iš-
rikiuota daugybė baltų namelių, 
kuriuose turėtų vykti prekyba, 
didžioji dalis jų darbo dienomis 
būna uždaryti. Tiek dienos metu, 
tiek ir vakare, jau po 17 val., daž-
niausiai veikia tik vienas - du pre-
kybininkų nameliai. 

Viename iš namelių, kuriame 
prekiauja Anykščių menų inkuba-
torius - menų studija, pakalbinta 
pardavėja, paklausta, kaip seka-
si prekyba, atsakė: ,,Ne kažką“. 
Kitame namelyje prekiaujantis 
anykštėnas prisipažino, kad darbo 
dienomis pavyksta uždirbti vos 
20 Eur, tačiau esą prekyba gero-
kai įsisiūbuoja savaitgaliais. Dar 
viename namelyje prekiaujama 
anykštietiškais suvenyrais. Už šio 
namelio prekystalio dažnai galima 
išvysti Anykščių rajono tarybos 
narę, Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorės pa-
vaduotoją Renatą Gudonienę.

Rokiškėnai prekybininkų name-
lyje siūlo įsigyti duonos bei rūky-
tos mėsos gaminių. Pavyzdžiui, 
UAB ,,Lašų duona“ siūlomas įsi-
gyti 300 gramų maišelis kūčiukų 
kainuoja 1,50 Eur, kelios riekelės 
tamsios duonos - 2 Eur.

Šalia Kalėdų rezidencijos vei-
kia kavinė, tačiau, apsilankę joje 
vidurdienį, čia nesutikome nė 
vieno lankytojo. Kavos puodelis 
čia kainuoja 2 Eur, puodelis karš-
to šokolado - 4 Eur. Taigi, kainos 
tiek kalėdiniame prekybininkų 
miestelyje, tiek ir šalia Kalėdų re-
zidencijos veikiančioje kavinėje 
kiek aukštesnės nei miesto centre 
veikiančiose prekybos bei viešojo 
maitinimo vietose.

Kalėdų senį lanko net senjorai

Darbo dieną, per pietų pertrauką, 
apsilankius Kalėdų rezidencijoje 
-  lankytojų praktiškai nėra. Tik 
viena moteris su maža mergaite 
atskuba aplankyti Kalėdų Senelio. 
Iš kambario, kuriame apsistojęs 
Kalėdų Senelis, girdėti, kaip Kalė-

dų rezidencijos svečiai kalba, kad 
atvykę iš Rokiškio.

Jau ketverius metus iš eilės Ka-
lėdų rezidencijoje dirbantis Kalėdų 
Senelis ,,Anykštai“ pasakojo, kad 
dirbti tenka daug. Jo darbo diena 
prasideda 11 valandą ir, priklauso-
mai nuo savaitės dienos, trunka iki 
7 ar 9 valandos vakaro.

Paklaustas, ar jaučiąs Anykš-
čiuose kažkokių skirtumų, palygin-
ti su tuo, kai teko reziduoti Rokiš-
kio Kalėdų rezidencijoje, Kalėdų 
Senelis sakė, kad Rokiškiui sunku 
lygintis su Anykščiais: ,,Čia labai 
daug atvyksta žmonių savaitgaliais 
iš kitų Lietuvos miestų, Rokiškio 
tiek daug nepasiekdavo. Rokiškyje 
daugiau sulaukdavau lankytojų iš 
Latvijos.Vienu žodžiu, labai ski-
riasi žmonių srautai“.

Kalėdų Senelis pasakojo, kad jo 
aplankyti užsuka net ir senjorų gru-
pės. Pasimatymas su Kalėdų Sene-

liu kainuoja porą eurų: lankytojus 
jis vaišina dviejų rūšių  firminiais 
Kalėdų rezidencijos saldainiais.

Kalėdų Senelis pasakojo, kad iš 
vaikų sulaukia pačių įvairiausių ir 
netikėčiausių klausimų.:,,Vienas 
vaikas paklausė, kodėl sniegas 
limpa. Galvoju, kad vaikams fizi-
kos dėsnius aiškinti netinka, o be 
jų nelabai galėjau ir atsakyti, kodėl 
limpa. Bet jam tai neberūpėjo, nes 
pasipylė kitokių klausimų“.

Kalėdų Senelis sulaukia ir dau-
gybės vaikų laiškų, kuriuos jie 
siunčia iš įvairiausių šalies kam-
pelių, atverdami savo slapčiausius 
norus ir svajones - vieną dieną jam 
paštininkas atnešęs šūsnį laiškų, 
atkeliavusių iš Kauno rajono.

Kalėdų rezidencija Anykščiuo-
se įsikūrė Rokiškio verslo klubo 
(prezidentas Imantas Tarvydis) ir 
Anykščių vadovų klubo (preziden-
tas Dalis Vaiginas) iniciatyva.

Prisidėjo prie dviejų kalėdinių 
eglių puošimo

Visi, atvykstantys į Kalėdų rezi-
denciją, skuba pasigrožėti kalėdine 
egle, ją fotografuoja. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
atskleidė, kad ją papuošti kainavę 
11 tūkst. eurų - tiek sumokėta už 2- 
iejų kilometrų 500 metrų girlian-
das, kurios ant metalinio karkaso 
suformavo kalėdinę eglę.

Įdomu tai, kad  savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja D.Gasiūnienė šiemet prisi-
dėjo prie dviejų miestų kalėdinių 
eglių puošimo. Be Anykščių, ji dar 
rūpinosi ir Panevėžio miesto kalė-
dine egle, nes jos dabinimui buvo 

pradėta ruoštis dar pavasarį, kuo-
met ji  dirbo Panevėžio miesto sa-
vivaldybės vyriausiąja architekte.

,,Taip sukrito reikalai, kad pačiu 
įtempčiausiu laiku teko atvažiuoti 
į Anykščius ir kažkaip pasirūpinti 
visu tuo vizualiniu prieškalėdiniu 
lauku. Tai buvo labai trumpas laiko 
tarpas ir viskas vyko taip greitai, 
kad nebuvo kažkur kitur minčių iš-
barstyti“, - sakė D.Gasiūnienė.

Paklausta, kuri - Anykščių ar Pa-
nevėžio - kalėdinė eglė jai gražes-
nė, D.Gasiūnienė nuo tiesaus atsa-
kymo išsisuko, tik pabrėžė, kad jei 
Panevėžyje kalėdiniam miesto pa-
puošimui buvo ruošiamasi bemaž 
pusmetį, Anykščiuose kalėdinį 
stebuklą reikėjo sukurti labai grei-
tai ir už gerokai mažesnius pinigus 
nei Panevėžyje.

,,Negaliu vieno medžio ištrauk-
ti ir atskirai jį vertinti. Panevėžyje 
daugiau laiko buvo viskam skirta 
apgalvoti, Anykščiuose viskas vyko 
staiga. Bet manau, kad Anykščiuo-
se nė kiek ne prasčiau nei Panevė-
žyje“, - sakė D.Gasiūnienė.

Tikisi, kad Kalėdų rezidencija 
atneš naudos

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro laikinoji direk-
torė Kristina Beinorytė  sakė, kad 
nuo Kalėdų rezidencijos atidarymo 
gruodžio 8 dieną rezidenciją aplan-
kė 1083 lankytojai.

,,Daugiausia lankytojų - net 
265 -  sulaukėme praeitą šešta-
dienį. Vidutiniškai jų per dieną 
apsilanko apie 100 “, - skaičiavo 
K.Beinorytė.

Aplankyti Kalėdų rezidenci-
jos daugiausia atvyksta šeimos 
iš Vilniaus ir Panevežio. Pirmo-
mis dienomis po atidarymo, anot 
K.Beinorytės, daugiausia lankėsi 
anykštėnai.

,,Šeimos atvyksta su vaikais. 
Taip pat registruojasi suaugusių 
grupės iš įvairiausių Lietuvos mies-
tų ir net iš Latvijos. Sulaukiame ir 
vaikų grupių - nuo darželinukų iki 
4 klasės mosleivių. Žmonės ne tik 
lanko Kalėdų rezidenciją, bet ir 
dalyvauja siūlomose edukacinėse 
programose: rašytojos Bronės Bui-
vydaitės muziejuje - „Kalėdaičio 
kepimas”, Siaurojo geležinkelio 
muziejuje - ,,Į Siauruko muziejų 
Kalėdos ateina bėgiais“...

Paklausta, kam  numatoma  pa-
naudoti už Kalėdų rezidencijos 
lankymą surinktas lėšas, laikinoji 
Anykščių turizmo ir verslo informa-
cijos centro direktorė K.Beinorytė 
sakė: ,,Lėšos bus naudojamos re-
zidencijos viešinimo, įrengimo, 
išlaikymo išlaidoms padengti bei 
darbuotojų atlyginimams.“

Beje, Kalėdų eglutę planuojama  
,,užgesinti“ ne mažiau iškilmingai 
nei ji buvo įžiebta. 

Kalėdų rezidencijoje Kalėdų Senelio personažą įkūnijo rokiškė-
nas Linas Pauliukas.

Kalėdų rezidencija Okuličiūtės dvarelyje veiks iki Trijų karalių 
šventės.                                                   Vaido PUPELIO nuotr.

Panevėžio kalėdinės eglės 
puošimui buvo ruošiamasi 
nuo pavasario.

Anykščių kalėdinės eglės 
puošimo koncepcija sugal-
vota per itin trumpą laiką.

Anykščių vyriausioji ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė 
šiemet prisidėjo prie dviejų 
kalėdinių eglių puošimo - 
Panevėžio ir Anykščių.
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- Antanai, ko toks liūdnas šian-
dien, Kalėdos gi!..

- O kuom čia džiaugtis – sunkūs 
laikai atėjo, sunkūs... Kai galvoju, 
kiek žiaurumo, kiek skurdo per ši-
tuos metus pamačiau, tai juokas ne-
beima. Darbdavys mano, „Lietuvos“ 
dienraščio redaktorius, irgi nori, kad 
aš vis naujus feljetonus rašyčiau, 
linksmai apie viską pasakočiau. Ra-
šau, bet juokas neima, kada rūpestis 
širdį graužia. Kalėdiniam 1919 metų 
gruodžio 25-osios laikraščio nume-
ryje irgi mano feljetoną spausdina – 
pavadinau „Interviu“, tarsi politikas 
su korespondentu būtų kalbėjęsis...

Man rodos, reikės rašyti ne apie 
tai, kas dabar darosi, o apie tai, kas 
po šimto metų bus. Vis galvoju – ot, 
kaip tada laimingai žmonės gyvens, 
alkanų ir basų niekas nebematys, 
kraujo kvapo nebeužuos. Jau su-
galvojau, ką atiduosiu „Lietuvos“ 
dienraščio redaktoriui šitą žiemą 
antrosioms Nepriklausomybės su-
kaktuvėms – imsiu ir aprašysiu, kaip 
mūsų krašto žmonės Vasario 16-ąją 
2020 metais švenčia! Tada nereikės, 
pačiam ašarojant, juokus rašinėti, 
galvosiu tik apie žmones, kurie lai-
mingai po šimto metų gyvens, gar-
bingą praeitį minėdami.

- Skaičiau, skaičiau, ką šitą žie-
mą parašei, Antanai. Žinau, kad 
paskui kasmet Vasario 16-ąją po 
šimto metų toliau aprašinėsi. Nu-
stojai šitaip fantazuot, matyt, tik-
tai tada, kai ir pats geriau gyvent 
pradėjai, kai namus Anykščiuos 
ir sau, ir savo vaistinei pasistatei... 
Bet ko gi tau tokios liūdnos šitos 
1919-ųjų Kalėdos?

- Vis vienas ir vienas... Pernai, kai 
parsiradau iš Rusijos į Lietuvą, Ka-
lėdos buvo Anykščiuos – su nauja 
sava valdžia, su atidarymui ruošia-
ma vaistine, su tėvais, sesute Topi-
liute, atrodė, kad gyvenimas kuo to-
liau, tuo daugiau džiaugsmo suteiks. 
Bet kur tau – kad prasidėjo nuo metų 

pradžios, tai taip ir tęsiasi vien juo-
dos dienos.

Pavasarį, kai bolševikai Anykš-
čiuos buvo sugavę ir norėjo kaip 
įkaitą išsivežt, laimingai kudašių 
išnešiau. Galvojau stot į kariuomenę 
savanoriu, bet Ukmergės batalio-
no vadas, už mane tik septyneriais 
metais vyresnis, Jurgis Kubilius ne-
priėmė, sakydamas: „Koks iš tavęs 
kareivis, nei šaudyt, nei keiktis ne-
moki, verčiau jau tu eik rašyt, žmo-
nes šviest, daugiau naudos ir tau, ir 
visai Lietuvai iš to bus“.

- Taigi džiaukis – kad ir negavai 
Savanorio medalio, bet ir mūšy 
su bolševikais nepražuvai, žiūrėk, 
kiek paskui straipsnių, apsakymų, 
romanų prirašei! Gerai padarė 
supratingas karininkas, raštingą 
savanorį verčiau Kaunan į Spau-
dos biurą išsiųsdamas...

- Ar gali mūsų laikais už 500 auk-
sinų algą Kaune, likęs kaip stovi, 
pragyvent? Turėjau sutikt, kai „Lie-
tuvos“ redaktorius pasiūlė mokėti 
dvigubai daugiau, jeigu dirbsiu kaip 
karo korespondentas, po Lietuvą, kur 
karas vis dar vyksta, klajodamas ir iš 
ten savo išgyvenimus rašydamas. 

Ar didelis džiaugsmas į suvar-
gusius žmones žiūrėt, kartu su jais 
mirusius, kare žuvusius laidot, vien 
nevilties skundų klausytis? Kaip 
pradėjau nuo liepos mėnesio, taip 
iki lapkričio kiekvieną dieną – vis su 
naujom bėdom, vis kitur, kiekvieną 
rytą pagalvodamas, ar ir pats vakaro 
sulauksiu, kai aplink – šaudo, spro-
ginėja, šiltinė siaučia...

Per anas Kalėdas dar pagalvojau 
– ot, kaip gaila, kad mano Stasiukas 
liko Maskvoj su Sofija - galėtų kartu 
Anykščiuose su seneliais prie Kalė-
dų stalo sėdėti. Šiemet, kai tik juos 
prisimenu, taip nė kiek ir nesigailiu, 
kad jiedu su motina vis dar Rusijoj, 
kol čia tokie reikalai. Taip ir būnu 
vienas, be savųjų, kaip tikras vie-
nuolis. 

Šimtas metų pirmyn, šimtas metų atgal Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Jokios čia naujienos – Kalėdos visuomet buvo ir bus stebuklų me-
tas! Tik per Kalėdas gyvūnai prabyla, tik per Kalėdas amžini priešai 
susitaiko, tik Kalėdų vakarą galima ryžtis prakalbinti tuos, su ku-
riais kitu metu jau nebepasikalbėtume. Tikriausiai todėl man ir pa-
vyko per Kalėdas gauti ypatingą interviu – pasikalbėti su anykštėnu 
Antanu Žukausku, save ne taip dar seniai pasivadinusį Vienuoliu. 

Jis turėjo laiko pokalbiui, nes tuo metu, 1919 metams baigiantis, 
kaip tik vienui vienas leido  ne itin džiaugsmingas Kalėdas. Lygiai 
prieš šimtą metų jis sėdėjo galvodamas: o kaipgi toji pati jo Lietuva 
atrodys dar po šimto metų, jau mūsų laikais. Sakytum, laukė, kol jį 
kas nors prakalbins...

- Bet pažiūrėk, kiek Lietuvos 
per šituos metus už valdiškus pini-
gus pamatei, už tai dar ir gerą algą 
gaudamas, ir sveikas likęs! Apke-
liavai ir Aukštaitiją, ir Žemaitijos 
pusėj buvai – tiek gimtinės vietų 
dar nebuvai per visus 37 savo gy-
venimo metus pamatęs, vis po Ru-
siją, po Kaukazą blaškydamasis... 
Kai lygiai po šimto metų visus šių 
metų nutikimus į vieną knygą su-
dės, paaiškės, kad šiemet net dvy-
lika didelių reportažų „Lietuvos“ 
dienraštyje paskelbei, o kur dar 
tie privalomi feljetonai...

- Visko buvo – ir džiaugiausi mūsų 
vyrų ištverme, jų didvyriškumu, ir 
piktinausi tais, kurie stengėsi toliau 
nuo karo lauko likti ir sau patogų gy-
venimą kurti. Sąžiningai stengiausi 
pasakoti, kad geram žmogui, kaip 
mano sutiktas karininkas Kazys La-
diga, visur seksis – ar jis kareiviams 
vadovautų, ar pasikinkęs arklį lauką 
artų. O kiek sutikau tokių, kurie nuo 
karo tarnybos išsisuko, šiltą vietą su-
sirado ir net lietuviškai kalbėt užmir-
šo – vis „pa polsku, pan, pa polsku“ 
man šnekėt liepdavo.

Bet žinok, net ir tada, kai važia-
vau per kaimus mėšlinom vežėčiom, 
matydamas sudegintus namus ar al-
kanus vaikus, aš čia pat jau mačiau ir 
naują Lietuvą! 

Ne kartą sutikau mylinčius vie-
nas kitą jaunuolius, laukiančius, 
kada galės kareivio uniformą į 
kasdieninius rūbus pakeisti ir eiti 
pas kleboną su užsakais. Kalbinau 
politiškai susipratusius kaimiečius, 
žinančius, už ką jų vaikai kraują 
lieja, kas ta Lietuvos Respublika, 
kurią bolševikai nuverst ar bermon-
tininkai sužlugdyt bandė. Dėl jų aš 
ir stengiausi kuo gražiau viską ap-
rašyt, kad skaitytų net ir tie, kurie 
šituo sunkiu laiku dvasią praranda, 
ateitim nebetiki.

- Aha, Antanai, štai ir išsidavei, 
kad pats tos dvasios dar neprara-
dęs, pro savo liūdesį visai optimis-
tiškai į Lietuvos ateitį žiūri, visai 
ne apie pražūtį per šitas Kalėdas 
galvoji!..

- Vienas pats tarp kareivių šiais 
kovų metais klajodamas, apie tų pa-
siryžusių kareivėlių vargus, netektis 
ir žygdarbius rašydamas, vis galvo-
jau: kaip svarbu, kad ne tik jie, bet ir 
tie, kas juos į karą išlydėjo ir kas jų 
grįžtančių laukia, tikėjimo ir vilties 

neprarastų. 
Todėl ir rašiau nuo fronto linijos 

dar rugpjūčio pabaigoj: „Atminkite, 
Lietuvos piliečiai, kad dar ne vienas 
priešas kėsinsis į jūsų turtą ir laisvę. 
Atminkit, kiek daug prievarta iš jūsų 
ėmė saviems kareiviams jūsų vergė-
jai okupantai vokiečiai, kiek plėšė 
bolševikai ir kaip mažai jūs dabar 
teduodate savo apgynėjams – savo 
sūnums. Visi jūs esate jiems daug 
skolingi! Taigi nepasigailėkite, pilie-
čiai, vieno kito muštinio savo dobi-
liukams bent tabakui“...

- Tai ko gi tau liūdėti per Kalė-
das: savo misiją garbingai atlikai, 
didvyrių žygius kaip dera įamži-
nai. Kartu ir savo vardą į Lietuvos 
žurnalistikos istoriją įsirašei – po 
šimto metų už tai būsi pagarbiai 
vadinamas pirmuoju Lietuvos 
karo žurnalistu. 

- Sakai, įamžinau... O man at-
rodo, kad tik paliudijau tai, ką pats 
mačiau, ką patyriau, kartu su mūsų 
kareivėliais naktimis šaldamas, 
kartu su pulko vadu pafrontę raitas 
apžiūrinėdamas, kai įsitvėręs arklio 
karčių likimą tiktai Dievui ir savo 
arkliui pavesdavau... Kaip vasarą ir 
rašiau, per plona buvo mano užrašų 
knygelė, kad surašyčiau visus nuo 
Vilniaus iki Salako pasižymėjusius 
kariškius...

Rašysiu toliau. Duodu žodį – ra-
šysiu, kad iš tiesų įamžinčiau tuos 
jų žygdarbius, kad tie, kurie skaitys 

po šimto metų, mano apsakymuose 
surastų ir pažintų tikrus, gyvus žmo-
nes, kurie dabar naują Lietuvą kuria. 
Senų laikraščių žmonės nebeskaitys 
– bet gal paskaitys knygas, kuriose 
bus aprašyta, kas dėjosi visam mūsų 
krašte ir net mūsų žmonių galvose, 
kada reikėjo ir patiems kaip nors iš-
gyventi, ir dar savo valstybę apginti. 

Jau žinau, kaip savo pirmą vaizdelį 
pavadinsiu, – bus „Karžygiai“. Ir au-
kosiu jį tiems, kas jau nebeperskai-
tys, nes galvas paguldė už mus visus, 
kad mes rašytume, skaitytume...

- Rašyk, Antanai, rašyk... O visa 
kita savaime į gera išeis: netrukus 
ir kovos už Lietuvą sėkmingai 
baigsis, ir sūnų iš Maskvos susi-
grąžinsi... Tebūna besibaigiantys 
1919-ieji tavo naujo įkvėpimo 
pradžia.

PS. Iš Biržų krašto kilęs mano 
bendraamžis mokslininkas, se-
nosios spaudos tyrinėtojas Remi-
gijus Misiūnas 2019-aisiais, Ne-
priklausomybės kovų šimtmečio 
metais, išleido A. Vienuolio knygą 
„Iš karo korespondento užrašų“. Į 
ją sudėjo visus A. Vienuolio, kaip 
karo korespondento, 1919-1920 
metų reportažus bei vėliau pa-
rašytus jo apsakymus, įkvėptus 
asmeninių įspūdžių. Knygos suda-
rytojas padarė išvadą, kad būtent 
to laikotarpio karo korespondento 
patirtys užaugino A. Vienuolį kaip 
brandų rašytoją.  

Antanas Vienuolis – jau brandaus amžiaus jaunuolis, karo ko-
respondento kelius praėjęs. Apie 1920 m. 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 

fondų nuotrauka.

Pagrindinis šalies spaudos leidinys visuomenės 
ir politikos dienraštis „Lietuva“ 1919 m. skelbė 
karo korespondento A. Vienuolio rašinius.

A. Vienuolio kūryba, skirta Nepriklausomy-
bės kovoms įamžinti, atskira knyga išleista 
tik po šimto metų.

Padovanok prenumeratą - 
Tave atsimins visus metus!

Užsukę į „Anykštos“ redakci-
ją, laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ galite 
užprenumeruoti savo artimie-
siems. Vien pernai šia šventinės 
dovanos idėja pasinaudojo dau-
giau nei pusšimtis  asmenų.

Padovanok savo artimajam  
„Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ prenumeratą, ir jis Jus 
atsimins visus  2020 - uosius 
metus. 

-ANyKŠTA
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įvairūs

suTAuPYKiTe iKi 350 eur!
uŽsisAKYKiTe DABAr, 

PrADĖKiTe
MOKĖTi vAsArĄ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Buiteka, Traidenis, August, 
Švaistė, Feliksnavis ir kt.)
GAMiNTOJŲ KAiNOMis.

Įrenginių montavimo darbai.

GAliMYBĖ PirKTi 
iŠsiMOKĖTiNAi!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje lietuvoje!

DirBAMe ir sAvAiTGAliAis.
Tel. (8-686) 80106.

Pasaulinio garso komedija „Tobuli melagiai“ jau DOMINO teatre!
Įsibėgėjančiame naujajame 

DOMINO teatro sezone žiūro-
vai sulauks dar vienos, išskirti-
nės premjeros. Jau sausio 21 d. 
Anykščių kultūros centro sceno-
je pasirodys nuotykių komedija 
,,Tobuli melagiai“, sukurta pagal 
visame pasaulyje garsų to paties 
pavadinimo filmą (angl. „Perfect 
strangers“).

Spektaklio režisierius Dainius Kazlauskas 
įsitikinęs, kad didelio populiarumo sulaukusi 
istorija kino ekranuose tokio pat susidomė-
jimo sulauks ir teatro scenoje: „Visi turime 
3 gyvenimus: viešą, privatų ir slaptą. Tik 
ar visiems pavyksta jį išsaugoti? Ši istorija 
puikiai žinoma visiems kino gurmanams, 
tačiau tikiu, kad DOMINO teatro scenoje ji 
gali suskambėti naujai, savitai atskleidžiant 
aštriausias modernios visuomenės gyveni-
mo – žaidimo peripetijas“. 

Draugų kompanija prie bendro va-
karienės stalo nusprendžia pažaisti 
rizikingą žaidimą. Jie sudeda visus 
mobiliuosius telefonus ant stalo ir 
sutaria suskambus telefonui įjungti 
garsiakalbį ir leisti vieni kitiems klau-
sytis pokalbių bei kartu skaityti gau-
tas žinutes. Juk jie neturi ko slėpti! 
Bet kiekvienas skambutis ir žinutė 
atskleidžia vis daugiau meistriškai 
slepiamų paslapčių, pažinčių ir intri-
gų. Negi jie visi tokie tobuli melagiai?!

Spalvingus ir realistiškus personažus nau-
jajame spektaklyje kurs Lietuvos žiūrovams 
gerai pažįstami ir talentingi aktoriai: Eimutis 
Kvoščiauskas, Jokūbas Bareikis, Sakalas 
Uždavinys, Emilija Latėnaitė-Beliauskienė, 
Gabrielė Malinauskaitė-Rudzienė, Andrius 
Povilauskas, Julius Žalakevičius. Šiame spek-
taklyje net keturi aktoriai – Miglė Polikevičiūtė, 
Renata Kutinaitė, Tomas Žaibus ir Valentinas 

Krulikovskis – kurs savo pirmuosius vaidme-
nis DOMINO teatre. 

DOMINO teatras kviečia jus pasimėgauti 
meistriška istorija, kuria žavisi milijonai žmo-
nių visame pasaulyje. Filmas „Tobuli melagiai“ 
jau įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip 
dažniausiai adaptuotas filmas kino istorijoje. 
Planuojamos dar 8 filmo versijos, įskaitant ir 
Holivudo pastatymą.  

Bilietus galite įsigyti internetu www.domino-
teatras.lt bei renginio vietoje.

Informuojame, kad 2020.01.03 d. bus vykdomas žemės sklypų kad. 
Nr. 3427/1:186, 3427/1:188, 3427/1:187, esančių Anykščių r. Kališkų 
k.,3427/1:194 esančio Anykščių r. Antakalnių k. ribų paženklinimas. 
Kviečiami žemės sklypų kad. Nr. 3427/1:162 (10:00 val.), 3427/1:147 
(11:30 val.), 3427/1:443 (12:20 val.), 3427/1:173 (10:00 val.), 3427/1:407 
(13:20 val.) savininkai arba suinteresuoti asmenys dalyvauti žemės sklypų 
ribų paženklinime prie ženklinamų žemės sklypų. Kadastrinius matavi-
mus atlieka IĮ „Normeka“. Senamiesčio g. 102, Panevėžys, (8-687)77424, 
e.paštas: mantas.normeka@gmail.com

Projektuojame, 
gaminame įvairios 
paskirties baldus.

Atvežame, sumontuojame.
Tel. (8-624) 00400.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Iškala reides. Lieja pamatus. 
Gamina paminklus.

Tel. (8-648) 81663.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Ruošia da-
žymui. Senjorams nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Anykščiuose valo kaminus, pe-
čius, murija kaminų galvutes ir jas 
skardina, atlieka kitus statybos 
darbus.

Tel. (8-685) 10959.

Mobiliuoju juostiniu gateriu pjau-
na medieną. Galima be trifazio.

Tel. (8-602) 61187.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Pjauna, geni medžius sunkiai 
prieinamose, pavojingose vietose 
su autokeltuvu, atvyksta  į vietą. 

Tel.: (8-686) 73121, 
(8-608) 71208. 

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Tvenkinių kasimas, žemės  lygi-
nimas, griovių valymas, melioraci-
ja, vandentiekio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

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

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

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius

vestuvių, jubiliejų ar kitomis 
progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų. Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai Tel. (8-686) 33036.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie 
butų pirkimą Anykščių mieste

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo 
butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsi-
gijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinio 
būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės 
adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - 
natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų kambarių butai su visais pato-
gumais Anykščių mieste.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga 

pateikti iki 2020 m. sausio 10 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldy-

bės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (pa-
talpinta 2019-12-16) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 
23, Anykščiai, 102 kabinete. 

Užsak.Nr. 1336

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/
gyvenamųjų namų pirkimą Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vaikų globos na-
mus, vykdo butų/gyvenamųjų namų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu 
Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, 
buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, 
el. pašto adresas – natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  butas /namas 
su patogumais Anykščių rajone (smulkesnė informacija pateikiama pridedama Būstų pirkimo 
sąlygų apraše, II skyriuje).

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus 

reikalinga pateikti iki 2020 m. sausio 13 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savi-

valdybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų 
skiltyje (patalpinta 2019-12-17). 

Užsak. Nr. 1336

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.
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Tel.:(8-650) 73427, 
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verŠelius nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir Avis

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

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Įvairų mišką. Moka brangiai.
Tel. (8-602) 08992.

Kirstus, nekirstus lapuočių krū-
mus biokurui Anykščių ir aplinki-
niuose rajonuose.

Tel. (8-677) 20998.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Superkame KArves, 
Bulius ir TelYčiAs 

„KreKeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MiŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Reikalingi: šėrikė (-as) ir mel-
žėja (-as) prižiūrėti 20 karvių. 
Apgyvendina.

Tel. (8-600) 40863.

Daliai KAZLAUSKIENEI, Rūtai PACIŪNIENEI,

Laurai BALSYTEI, Reginai PRANCKEVIČIENEI.

Dėkoju Jums už gydymą ir nuoširdų rūpestį.

Gintaras SAVICKAS

Skubiai - butą Anykščiuose. 
Tel. (8-673) 51558.

Butus, namus, sodybas, žemę, 
mišką. Tinka nenaudojami, su 
skolomis (padeda padengti), pa-
veldėti (sutvarko dokumentus), 
sumoka visus mokesčius notarui. 

Tel. (8-643) 23889.  

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių m. ir gerą sody-
bą Anykščių r. 

Tel. (8-684) 02025. 

2-jų kambarių butą be patogumų 
aštuonių butų plytiniame name 
Kavarske. 

Tel. (8-671) 92942.

Kuras

Nebrangiai - skaldytas malkas. 
Ilgį ir stambumą derina. Pristato. 

Tel. (8-676) 82388.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėmis ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Ūkininkas - įvairias malkas (skal-
dytas arba kaladėmis) turi ir sau-
sų. Veža po 10 erdmetrių. Atveža 
nemokamai. 

Tel. (8-603) 23310.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.75 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Atveža kompostinės žemės, įvai-
raus žvyro po 2,5 t. Supjaustytas 
atraižas, skaldytas malkas, turi 
sausų.

Tel. (8-621) 30354.

Anykščių rajone ūkininkas ieško 
tvarkingo, pareigingo, be žalingų

įpročių darbuotojo darbui su grū-
dų džiovykla ir valoma. Privalumai:

darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuos 

tik 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.



2019 m. gruodžio 21 d.NIEKO RIMTO

oras

+3

+6

anekdotas

mėnulis
Gruodžio 21 - 23 d. - delčia

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

Norgaudė, Girenė, Tomas.
šiandien

gruodžio 22 d.

gruodžio 23 d.
Viktorija, Mina, Vilbutas, 
Veliuona.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Skelbiama prenumerata 
2020-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės ,,Anykštą“ ne trumpes-
niam nei pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje. 

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
80 cm įstrižainės televizorius. 

Prizo steigėjas - parduotuvė ,,TECHasas“ 
(Žiburio g.12, Anykščiai).

Kiti prizai: 
penki MB ,,Anykščių dvaras“ sviestiniai 

šakočiai (Šaltupio g. 26, Anykščiai),  

penki UAB ,,Boresa“ parduotuvės ,,Viskas žvejui“ 20 eurų čekiai 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai),

penki ūkininko Algio Bukausko mėsos gaminių parduotuvės 
20 eurų čekiai (Vilniaus g. 18, Anykščiai), 

dešimt Anykščių baseino „Bangenis“ kvietimų dviem asmenims 
apsilankyti šioje įstaigoje.   

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į ,,Anykštos“ 
redakciją (Vilniaus g. 29, LT29145, Anykščiai).

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! 
,,Anykštoje“ viskas tikra!

Kaimynai rašo skundą merui dėl Amiliutės moralės 
,,Ponas Mere, su Kalėdom!
Linkim, kad nebūtų gėda
jums dėl miesto, dėl žmonių,
Dėl darbų neatliktų...

Mes - geri, dori krikščionys -
Nevilty - mat kalba žmonės,
Amilia kad bus globėja,
Apsiskelbus geradėja!

Mums kirbėjo įtarimas -
Nešvarus tas jos žaidimas:
Kožną vakarą vis svečias,
Ant palangės žiba žvakės...

juk pas ją tiek perėjūnų -
Dažnas svečias ir seniūnas -
Tas Eugenijus (kaip sako,
Iš doros išklydęs tako).

Pro užuolaidos plyšelį
Matė jadzė šį vaizdelį:
Amilia čierkutę stato,
Pila gėrimėlį macnų...
   
Kaip sau norit, geradėjau, -
Tik neskirkit jos globėja!
jonas, jadzė ir kiti, -
Sunerimę ir pikti“.

Vaikinas merginai:
- Ateik vakare - namie nieko ne-

bus.
Mergina atėjo.
Namie nieko nebuvo.

***
- Padavėjau, mes su drauge 

švenčiame bendro gyvenimo 25-
metį. Ką iš alkoholinių gėrimų ga-
lėtumėte pasiūlyti?

- Gal iš pradžių apsispręskite, ko 
norite labiau: švęsti ar užsimiršti?

***
Grįžusi iš paskaitų į bendrabutį 

studentė randa verkiančią draugę.
- Kas atsitiko?
- Nusiunčiau tėvams laišką, kad 

duotų pinigų kompiuteriui nusi-
pirkti.

- Ir jie nedavė?
- Ne, atsiuntė kompiuterį...

***
Santechnikas pabaigė bobutei 

taisyti vandens čiaupą.
- Na, viskas tvarkoj, bobut, iš 

jūsų butelis.
- O tai gal geriau pinigais tau?
- Nea, man pinigais negalima, 

pragersiu...

***
Mažą berniuką atveža į ligoninės 

priimamąjį.
- Na ir kuo tu skundiesi? - klau-

sia gydytojas.
- Aš tai niekuo nesiskundžiu, o 

štai senelis skundžiasi, kad jo lai-
krodį prarijau.

***
Kaimo diskotekoje burkuoja 

dviese:
- Mielasis, pasakyk man tris gra-

žiausius žodžius...
- Audi, Turbo, Quattro?

***
- Jūs vieniša?
- Taip, prieš šešerius metus mane 

paliko vyras.
- O iš kur šie mažyčiai vaike-

liai?
- Vyras retsykiais užsuka manęs 

atsiprašyti.


