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Motinos prašymas Dievo 
buvo išgirstas Raimondas Guobis

Piligriminės kelionės subrandino kunigystei - vos šventinimus 
gavęs, nuo tėviškės kalvų Alantos vingiuotu keliu eidamas pasiekė 
kunigystę ir, nusileidęs į Šventosios slėnį, dvasininko kelią pradė-
jo aukščiausioje šalyje Anykščių Šv. Mato bažnyčioje...  

Vos antruosius tarnystės metus įpusėjęs Anykščių vikaras Rai-
mundas Zimka kunigo kelią rinkosi ilgokai, vis abejojo, svarstė, 
kol juo pasuko, o nūnai džiaugiasi, kad gali tarnauti Dievui ir 
žmonėms.

Pamaldžioje aplinkoje – nuo 
mažumės

Pašaukimo užuomazgos radosi 
šeimoje, mat ypatingo pamaldu-
mo motina nuo pat mažens savo 
berniukus vesdavosi į bažnyčią. 
Iš pradžių du vyresnieji broliai, 
po to ir Raimundas patarnaudavo 
bažnyčioje. Tikėjimą pažinti, juo 
gyventi teko ir trims jaunesniems 
broliams. Juk augo unikalioje, net 
šešis berniukas auginančioje šei-
moje, net tėvų maldos nepagelbė-

jo, kad  gimtų nors viena mergaitė 
- motinai užvadėlė, nors didžios 
paguodos teikė ir bernaičiai. Ta-
čiau kitas motinos prašymas Dievo 
buvo išgirstas – vienas iš sūnų tapo 
kunigu.

Smagu būdavo tuos kelis kilome-
trus su broliais ir bičiuliais anksty-
vais sekmadienio rytmečiais, ypač 
žiemą, spaudžiant šaltukui, per 
girgždantį sniegą vos praaušus nu-
bėgti iki miestelio, į bažnyčią. 

Kunigas Raimundas Zimka procesijoje Alantoje, didįjį pasirin-
kimą brandinusioje tėviškės bažnyčioje.

Moko vaikus, kuria muziką ir dvarą
Anykštėnams muzikos mokytojams - Irenai ir Baliui Meldaikiams - karantinas suteikė galimybių dau-

giau laiko skirti muzikai ir ... dvarui.
Rugsėjo mėnesį privačią muzikos studiją įkūrusi I.Meldaikienė idealiai pataikė į laikmečio dvasią. 

Nurimus pirmajai koronaviruso bangai, mokiniai grįžo į klases, bet I.Meldaikienė nusprendė tęsti darbą 
nuotoliniu būdu. Anykščių meno mokykla I.Meldaikienei sąlygų dirbti nuoliniu būdu nesuteikė, todėl 
mokytoja pasitraukė iš mokyklos ir  įkūrė savo „IM studiją“, o B.Meldaikis kuria muziką filmams. 

Vidmantas ŠMiGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt
Studiją įkūrė ... mokiniai

„IM studiją“ I.Meldaikienė  sako 
įkūrusi mokinių tėvų ir pačių mo-
kinių iniciatyva.  „Galvojau, kada 
gi aš pradėsiu šio žingsnio gailėtis, 
bet niekaip nepradedu... Turiu savo 
lūkesčių, dirbu tai, kas man atrodo 
vertinga“, - šypsojosi Irutė.  Beje, 
IM galima šifruoti dvejopai - Ire-
nos Meldaikienės studija arba - 
Irenos muzikos studija. Tačiau pati 
mokytoja dėstė, kad  registruoda-
ma pavadinimą ji žaisti žodžiais 
nebandė: įrašė savo vardą ir pavar-
dę, o trumpinį išsiversti kiekvienas 
gali kaip nori.

I.Meldaikienė muzikos moko 
ir vieną Airijoje gyvenančią mer-
gaitę, bet mokinių branduolys 
- anykštėnai, kurie ir praėjusiais 
mokslo metais lankė jos muzikos 
pamokas.

Irena ir Balys Meldaikiai kartu jau 35-erius metus. 

Maisto prekių pristatymas į namus
Užsakymai priimami telefonu: +370 687 53091

El. paštu : vadybininkai@jarajums.lt
Adresas: Vilniaus g. 3, Anykščiai

Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Vienu metu no-
rime statyti pilį, 
o kitu - ant pi-
liakalnio žolės 
nebėra kam nu-
pjauti...

Korona 
Anykščiuose: 
šypsokitės - 
rytoj bus 
blogiau

Anykščiams 
siūloma 
plėtoti religinį 
turizmą

Pamaldos. Šv.Mišios Anykščių  
Šv.Mato bažnyčioje per šventes 
vyks tokia tvarka: Šv. Kūčių dieną 
gruodžio 24 d.: 8 ir 21 val,  Šv. Ka-
lėdų dieną - gruodžio 25 d.: 8 ir 11 
val., II Šv. Kalėdų dieną- gruodžio 
26 d.: 11 val., gruodžio 27 d., se-
kmadienį: 9 ir 11 val. Per Kūčias  
- 21 val. ir pirmąją Kalėdų dieną  
-11 val. Šv.Mišios bus transliuoja-
mos feisbuko paskyroje „Anykščių 
parapija”.

Akcija. Nacionalinis savanorių 
pagalbos koordinavimo centras 
„Stiprūs kartu“ ir Lietuvos savival-
dybių asociacija gruodžio 23-iąją 
kviečia žmones simboliškai nuo 
19 iki 20 val. užgesinti šventines 
puošmenas, išjungti kalėdinių 
eglučių šviesas ir pagerbti tiesiogi-
nes ir netiesiogines „COVID-19“ 
aukas „Tylos ir solidarumo valan-
da“. Savivaldybė pranešė, kad prie 
akcijos jungiasi ir Anykščiai.

Susitikimas. Anykščių rajono 
savivaldybė šią savaitę rengia nuo-
tolinius kalėdinius susitikimus. Pir-
masis kalėdinis susitikimas vyko 
šį pirmadienį. Jame savivaldybės 
vadovai bendravo su savivaldy-
bės įstaigų ir bendrovių vadovais. 
Šiandien virtualus kalėdinis susiti-
kimas vyks su administracijos sky-
rių vedėjais ir seniūnais. 

Muzika. Dienos šviesą išvydo 
kavarskiečio kompozitoriaus ir 
dainų autoriaus Vytauto Šiaučiū-
no kūrinys apie Kavarską. „Labai 
seniai sukūriau dainą Kavarskui, 
bet vis kažko abejojau. Dabar atėjo 
metas...“ - dainą pristatė muzikan-
tas. Kūrinio galima pasiklausyti 
naujienų portale anyksta.lt.

Kontrolė. Anykščių priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos  pareigūnai 
pranešė, kad griežtai kontroliuos  
prekybą pirotechnikos priemonė-
mis. Pareigūnai tikrina pirotech-
nikos priemonių prekybos vietas, 
taip pat galimas šių priemonių 
neteisėtos prekybos ir naudojimo 
vietas.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis gruodžio 31- ą dieną. 
Pirmoji 2021- ųjų metų „Anykšta“ 
Jus pasieks sausio 5 dieną.
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spektras

Mielieji anykštėnai,
artinasi gražiausios metų šventės – Šv. Kalėdos. Deja, dėl karantino šventės bus kitokios. Dauguma 

mūsų Kūčių vakarienę valgysime vieni, be vaikų ir anūkų.
Užkratui toliau plintant Lietuvoje ir Anykščių rajone, dar kartą prašau visų Jūsų likti namuose, nes vi-

rusas labai klastingas. Dalis užsikrėtusių žmonių nejaučia jokių simptomų ir, patys to nežinodami, platina 
ligą. Todėl kito būdo sustabdyti infekciją nėra – jokių socialinių kontaktų ir, tikėtina, liksite sveiki.

Primenu, kad Anykščiuose yra keliasdešimt savanorių, pasiruošusių jums padėti. Pritrūkę vaistų ar 
kitų prekių skambinkite Dominykui (tel. mob. 8 606 911 44) arba Šarūnui (tel. mob. 8 610 40 224).

Mielieji,
tegul išaušęs Šv. Kalėdų rytas dovanoja Jums ramybę, viltį ir džiaugsmą, primena, kokia didelė dova-

na yra pats gyvenimas! Būkite sveiki, saugokite vieni kitus! Su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis!

sigutis Obelevičius, 
Anykščių rajono savivaldybės meras

Kontrolė. Jungtinėje Karalystė-
je aptikta nauja, labiau užkrečiama 
koronaviruso atmaina nėra nekon-
troliuojama ir gali būti suvaldyta 
naudojant jau esamas priemones, 
pirmadienį pareiškė Pasaulio svei-
katos organizacija. „Kai kuriomis 
prasmėmis tai reiškia, kad turime 
daugiau dirbti“, – spaudos konfe-
rencijoje sakė PSO ekstremaliųjų 
situacijų vadovas Michaelas Ry-
anas. – Net jei virusas tapo šiek 
tiek labiau plintantis, jis gali būti 
sustabdytas.“ „Taigi, ši padėtis ta 
prasme nėra nekontroliuojama. 
Tačiau jos negalima palikti likimo 
valiai“, – pridūrė jis. JK sveikatos 
apsaugos sekretorius Mattas Han-
cockas kiek anksčiau pareiškė, 
kad nauja koronaviruso atmaina 
„nekontroliuojama“, o britų parei-
gūnai sakė, kad jos užkrečiamu-
mas gali būti iki 70 proc. didesnis 
negu iki šiol plitusių įprastesnių 
atmainų.

Paskola. Rusijos premjeras 
Michailas Mišustinas pasirašė 
vyriausybės nutarimą dėl 1 mlrd. 
JAV dolerių vertės paskolos Bal-
tarusijai suteikimo, pranešė Rusi-
jos vyriausybės spaudos tarnyba. 
Skelbiama, jog pusė šios sumos 
skolininkei bus išmokėta iki šių 
metų pabaigos, kita dalis – kitą-
met. Skolinama Rusijos rubliais. 
Ši paskola yra Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino prieš tris mė-
nesius pažadėtos 1,5 mlrd. JAV 
dolerių vertės finansinės pagalbos 
Baltarusijai dalis. Rusijos finansų 
ministerija skelbė, jog šį finansi-
nės paramos paketą sudarys dvi 
dalys – 1 mlrd. dolerių lygiomis 
dalimis šiemet ir kitąmet išmokės 
tiesiogiai Rusija savo nacionaline 
valiuta, o 0,5 mlrd. dolerių JAV 
valiuta Baltarusija gaus iš Ru-
sijos kontroliuojamo Eurazijos 
plėtros banko (EAPB). Šis finan-
sinės paramos paketas teikiamas 
su sąlyga, kad Minskas padengs 
330 mln. dolerių skolą koncernui 
„Gazprom“ už gautas gamtines 
dujas. Baltarusija šią EAPB pa-
skolą gavo spalio viduryje.

Etika. Prezidentūros atstovai 
stebisi svarstymais Seime, kad 
galimų nacionalinio transliuotojo 
LRT pažeidimų ateityje nebega-
lėtų vertinti Visuomenės informa-
vimo etikos komisija. Prezidento 
Gitano Nausėdos patarėja kultūros 
klausimais Jolanta Karpavičie-
nė sako, kad etikos reguliavimo 
klausimai turi būti išsamiai aptarti 
žiniasklaidos bendruomenės vi-
duje ir su visuomene, o LRT turi 
būti taikomi aukšti etikos reikala-
vimai. Jos teigimu, siūlomi pakei-
timai dėl LRT priežiūros įtraukti 
paskutiniame etape, nors įstaty-
mo pataisos rengiamos visai kitu 
tikslu, siekiant perkelti ES teisės 
nuostatas į Lietuvos nacionalinę 
teisę. Seimo Kultūros komitetas šį 
mėnesį pritarė Lietuvos nacionali-
nio radijo ir televizijos prašymui, 
kad galimų LRT etikos pažeidi-
mų ateityje nebegalėtų vertinti 
Visuomenės informavimo etikos 
komisija. LRT teigia, kad tokio ti-
krinimo reikėtų atsisakyti, nes bus 
steigiamas atskiras LRT etikos 
kontrolierius, o Etikos komisijo-
je dirba komercinės žiniasklaidos 
deleguoti atstovai. Kritikai sako, 
kad LRT nėra pagrindo išskirti 
kitų žiniasklaidos priemonių at-
žvilgiu, o pataisos gali sudaryti 
sąlygas LRT nepaisyti visuome-
nės informavimo etikos standartų 
ir visuomeninės priežiūros.

Anykščiams siūloma plėtoti religinį turizmą
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius gavo Švento Jokū-

bo kelio savivaldybių asociacijos prezidento Ryčio Mykolo Rač-
kausko kvietimą įsijungti į asociaciją ir Anykščių rajone plėtoti 
religinį turizmą.

Tegiama, kad  dalyvavimas šios 
asociacijos veikloje savivaldybei 
suteiktų naujų galimybių dalyvauti 
tarptautinio turizmo – kultūrinio, 
religinio tinklų veiklose, taip pat 
pasinaudoti ES finansinėmis lėšo-
mis, skirtomis Europos kultūros 

kelių plėtrai ir informacijos apie 
juos sklaidai, tarptautinio turizmo 
skatinimui, kultūros ir gamtinio 
paveldo išsaugojimui. 

Švento Jokūbo kelio savivaldy-
bių asociacijos iniciatyva nusta-
tyta, kad Lietuvos teritoriją kerta 

keturi tarptautiniai Šv. Jokūbo 
keliai – Žemaitijos/Karaliaučiaus, 
Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, o vi-
sas Šv. apaštalo Jokūbo šventoves, 
kurių Lietuvoje turime vienuolika, 
jungia Lietuvos vidaus kelias – Šv. 
Jokūbo žiedas.  

Anykščių rajono savivaldybė yra 
viena iš keturių dešimčių Lietuvos 
savivaldybių, per kurių teritoriją 
eina Šv. Jokūbo kelio atkarpos. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu  Anykščių Šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčia įtrauk-
ta į  Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą 
objektų sąrašą. 

Anykščių rajono savivaldybė 
pažymi, kad religinis, piligriminis 
turizmas tampa prioritetine turiz-
mo kryptimi nacionaliniu mastu. 

Sprendimą, ar Anykščių rajono 
savivaldybei tapti Švento Jokū-
bo kelio savivaldybių asociacijos 
nare, šį mėnesį priims Anykščių 
rajono taryba.

-ANYKŠTA

Išleistas naujas „Aukštaitiškas formatas“
Skaitytojus pasiekė naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris. Žurnalo „veidas“ - iš Du-

setų (Zarasų raj.) kilęs skulptorius Mykolas Sauka. Menininką žurnalui kalbino Austėja Šmigels-
kaitė („Kai tik tapsiu perfekcionistu skulptūroje - man galas“).

Žurnalistas Vidmantas Šmigelskas 
„Aukštaitiškame formate“ nagrinėja 
nekilnojamojo turto kainas Utenos 
regiono savivaldybėse („Butų ir 
namų kainos baigia susilyginti“).

Paryžiuje gyvenusi anykštėnė Si-
mona Stražinskaitė „Aukštaitiškam 
formatui“ pateikė publikaciją apie 
tai, kaip karantiną išgyvena prancū-
zai („La vie à la française karantino 
metu“).

„Dėl šimtmečio radinio buvusiam 
tremtiniui teko teisintis“ - žurnalisto 
Roberto Aleksiejūno pasakojimas 
apie netikėtai Anykščių bažnyčios 
šventoriuje atkastą varpą. Tą pačią 
temą žurnale nagrinėja ir profeso-

rius Libertas Klimka („Laiškas iš 
praeities: prabyla atkastas Anykščių 
varpas“).

„Levutė ir jos „Drakono džiun-
glės“ - žurnalistės Jolantos Matke-
vičienės tekstas apie skulptūrų parko 
Kuktiškėse (Utenos raj.) kūrėją Le-
vutę Grigaitę - Meškauskienę.

Žurnale yra ir išsamus interviu 
su Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos direktoriumi Vladu Pus-
vaškiu („Profesinės mokyklos mo-
kiniu tapo ir profesorius“), Skaistės 
Vasiliauskaitės - Dančenkovienės 
pasakojimas apie kino menininkus 
Kristiną Sereikaitę ir Liną Mikutą 
(„Žymūs dokumentinio kino kūrėjai 

gyventi pasirinko Anykščius“) ir dar 
visas pluoštas čia neišvardytų publi-
kacijų.

„Aukštaitišką formatą“ galima 
įsigyti visuose Utenos regiono pre-
kybos taškuose. Taip pat žurnalą 
galima rasti ir visose Panevėžio 
bei Ukmergės „Iki“ parduotuvėse. 
„Aukštaitišku formatu“ prekiauja ir 
didžioji dalis Lietuvos rajonų centri-
nių paštų bei „Narvesen“ prekybos 
kioskai (Vilniuje - J.Lelevelio g. 2, 
Gynėjų g. 1, Gedimino pr.19, Sodų 
g. 24, Geležinkelio g. 16, Sodų g. 
2, Konstitucijos pr. 7a; Kaune - Ka-
raliaus Mindaugo pr. 49, Vytauto 
pr. 24; Panevėžyje - Savanorių a.5; 

Šiauliuose - Aido g. 8, Tilžės 109; 
Klaipėdoje - Taikos pr.61, Taikos 
pr. 101; Palangoje - Vytauto g. 86, 
Visagine - Taikos g. 80a). Žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“ prenume-
ruojamas visoje Lietuvoje.

-ANYKŠTA

Mickūnuose atnaujintas koplytstulpis
Debeikių seniūnijos Mickūnų kaime baigtas restauruoti ko-

plytstulpis su Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra.

Už Anykščių rajono savivaldy-
bės lėšas restauratorius ekspertas 
Alfonsas Šiaulys parengė koplyts-
tulpio restauravimo - konserva-
vimo programą, o vėliau kartu su 
tautodailininku Robertu Matiuku 
atliko ir restauravimo - konserva-
vimo darbus. Koplytstulpio restau-
ravimui buvo skirti 4 tūkst. Eur.

Restauracijos metu buvo atkurti 
neišlikę koplytstulpio fragmentai, 
išdrožti pagal išlikusias analogijas 
kompoziciniai elementai, koplyts-

tulpio mediena sutvirtinta, atkurta 
buvusi polichrominė danga. Ko-
plytstulpio stiebas pakeltas nuo 
žemės paviršiaus ant metalinių 
strypų, kad mediena neturėtų tie-
sioginio sąlyčio su žeme ir nedrėk-
tų. Atlikus darbus, koplytstulpis 
atgavo autentišką vaizdą.

Mickūnų kaime stovintis meis-
tro Vincento Perevičiaus sukurtas  
koplytstulpis su Kristaus, nešan-
čio kryžių, skulptūra yra apie 4 m 
aukščio. Jis pagamintas iš medžio, 

stiklo ir geležies 1907 metais. 
Koplytstulpio koplytėlė įstiklinta 
vėliau, 1969 metais, restauravus 
koplytstulpį. Šis koplytstulpis yra 
vietinės reikšmės dailės pamin-
klas. Prieš keletą metų Mickūnuo-
se buvo pastatyti ženklai, kur šis 
koplytstulpis yra, todėl jo dažnai 
užsuka apžiūrėti Anykščių rajono 
lankytojai.

Baigti koplytstulpio konserva-
vimo-restauravimo darbai įvertinti 
Kultūros paveldo departamento Res-
tauravimo tarybos posėdyje. Konsta-
tuota, kad jie atlikti  tinkamai.

-ANYKŠTA
Šis koplytstulpis yra vietinės 
reikšmės dailės paminklas.

temidės svarstyklės
Smurtas. Gruodžio 18 dieną  apie 

13.00 val. Skiemonyse, namuose, 
neblaivus (nustatytas 2,39 prom. 
girtumas) vyras (g. 1985 m.) smur-
tavo prieš kitą vyriškį (g. 1974 m.). 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Gruodžio 18 dieną  
apie 13.30 val. Svėdasų seniūnijo-
je, namuose, moteris (g. 2000 m.) 

smurtavo prieš kitą moteriškę (g. 
1972 m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Muštynės. Gruodžio 20 dieną 
apie 14.20 val. Debeikių seniūnijos 
Aknystų kaime, namuose, neblaivus 
(nustatytas 2,93 prom. girtumas) 
vyras (g. 1985 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (nustatytas 3,68 prom. 
girtumas) moterį (g. 1994 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. 

Avarija. Gruodžio 19 dieną, 
šeštadienį, apie 00.03 val. Skie-
monių seniūnijos Beržinės kaime 
mergina (g. 2002 m.), vairuodama 
VOLVO V60, nepraleido  pagrin-
diniu Kaunas - Utena - Zarasai 
- Daugpilis keliu važiavusio au-
tomobilio PEUGEOT BOXER 
su priekaba, vairuojamo blaivaus 
Latvijos Respublikos piliečio (g. 
1997 m.) ir susidūrė. Įvykio metu 
nukentėjo PEUGEOT keleivis, 

Latvijos Respublikos pilietis (g. 
1972 m.). Vyrui suteikus medici-
ninę pagalbą, išleistas gydytis am-
bulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Mirtis. Gruodžio 19 dieną  apie 
11.25 val. Kavarsko seniūnijos 
Svirnų II kaime rastas vyro (g. 
1958 m.) kūnas be išoriškai ma-
tomų smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.
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savaitės citatos

Pro lapus prabėgo šaltas vėjas,
Pro viršūnę, kur šešėlį meta...
Kas prabėgs greičiau neg šaltas vėjas?
Mūsų metai, mūsų metai...

B.Brazdžionis

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais 
darbais. Jų padarei daug ir gerų. Ir kiek širdies šilumos ati-
davei kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta...
Linkim, te skubantys metai atneša džiaugsmą, gerumą, 

ramybę, namų šilumą ir viltį. Sveikatos ir ilgo gyvenimo, 
Dievo palaimos!

Janiną MATIJOŠIENĘ, gyvenančią Raguvėlėje, 
garbingo 90-ies metų jubiliejaus proga sveikina sesuo 
Bronė su šeima

„Švaros prekių“ veikla - 
legali

„Anykštos“ redakcija sulaukė 
skaitytojų, kurie klausė, ar „Šva-
ros prekių“ darbas karantino metu 
yra legalus, skambučių. Žurnalis-
tui atvykus į parduotuvę, parda-
vėja rodė leidimus bei demons-
travo prekių asortimentą. „Švaros 
prekės“ prekiauja ne tik buitine 
chemija, bet ir kava, šokoladais, 
įvairiais maisto papildais, šunų ir 
kačių ėdalu. O ta parduotuvės da-
lis, kurioje sudėta buitinė chemi-
ja, yra užtverta stop juosta. Tiesa, 
ir už stop juostos esančių prekių 
galima nusipirkti, tačiau ... tik iš 
anksto užsisakius.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Jonas Cicė-
nas „Anykštai“ sakė, jog policija 
nesulaukė skundų dėl „Švaros 
prekių“ veiklos. „Jeigu turi leidi-
mus – vadinasi, gali tęsti veiklą“, 
- tvirtino komisaras.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis tikino, kad „Šva-
ros prekių“ veikla yra teisėta. „Jie 
ir anksčiau prekiavo ne tik „che-
mija“ - tikino rajono vicemeras. 
Pasak D.Žiogelio savivaldybė ne-
išduoda kažkokių  specifinių leidi-
mų parduotuvėms vykdyti veiklą 
karantino metu ir šios prekybos 
nekontroliuoja. 

„Švaros prekės“ Lietuvoje valdo 
22 parduotuves. Internete parduo-
tuvių tinklas prisistato kaip buiti-

Vidmantas ŠMiGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Sugriežtinus karantiną, ne maisto prekėmis prekiaujančios parduotuvės privalėjo nutraukti vei-
klą. Tačiau Anykščiuose veikianti tinklinė parduotuvė „Švaros prekės“ tęsia darbą. Parduotuvės 
pavadinimas suponuoja mintį, jog vargu ar tai maisto prekių parduotuvė.

Tinklinės parduotuvės „Švaros prekės“ tęsia darbą visoje Lietuvoje.  

nės chemijos parduotuvių tinklas. 
Įsigaliojus griežtesniems karanti-
no reikalavimas šalyje, uždrausta 
kontaktinę prekybą vykdyti vi-
soms parduotuvėms, išskyrus tas, 
kurios prekiauja maisto prekėmis, 
maistu gyvūnams,  optikos ir orto-
pedijos prekėmis.

Po sugriežtintų karantino reika-
lavimų Lietuvoje kilo skandalas 
dėl „Senukų“ ir „Depo“ prekybos 
centrų, kurie turi maisto skyrius, 
veiklos tęsimo. 

„Maisto prekių prekyba ar 
smulkių, ar stambių verslininkų, 
ji visa neribojama. Smulkieji pre-
kybininkai,  prekiaujantys maistu, 
ir toliau gali prekiauti. Problema 
galbūt dėl tų smulkiųjų verslinin-
kų, kurie prekiauja ne maistu. Jei 
kažkas iš tų didelių prekybininkų 
bando apeiti ribojimus atsidarę 
„čipsų“ skyrių, akivaizdu, kad jų 
elgesys nėra tai, kas buvo nuta-
rimo tikslas. Jei toks elgesys ti-
krai yra, kalbėsimės su prekybos 
įmonių asociacija, kad ši praktika 
būtų nedelsiant nutraukta, o jei 
nebus nutraukta, bus pakeistas 
nutarimas“, – prieš savaitę por-
talui „Delfi“ situaciją komentavo 
Vyriausybės vadovė Ingrida Ši-
monytė. 

Anykščių „Senukus“ pagal 
franšizę valdo Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvas. Anykščių 

„Senukai“ sugriežtinus karantiną 
prekybos salę uždarė, vyksta tik 
prekyba iš sandėlio. 

Užsidarė ir mažos ne maisto 
prekių parduotuvės, gėlių salonai. 
Žinia, šokolado ar net bandelių 
prekystalį galėjo įsirengti ir pra-
moninių prekių parduotuvė „Jara  
jums“ ar gėlių salonas „Gėlių lan-
ka“ ir tęsti veiklą. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Jonas 
Cicėnas teigia, kad skundų 
dėl „Švaros prekių“ veiklos 
nėra sulaukęs.

Ar į Anykščius 
reikėtų grąžinti 
spaudos 
kioską?

Aidas BAŠKYS:

- Manau, geriau ne spaudos ki-
oską grąžinti, o žmoniškas patalpas 
tokiai veiklai vykdyti, juk ten dir-
bančiajam kur kas maloniau būti, o 
ne stiklo dėžutėje. Jau XXI a.

Tiesiog JOLITA:

- Taip, nes kitą kartą į prekybos 
centrą eini vien dėl laikraščio.

Aldona ŽVIRBLIENĖ:

- Reikalingas spaudos kioskas 
nors vienas Anykščių miesto cen-
tre.

Laimutė VINIKAITĖ:

- Spaudos kioską į Anykščius 
grąžinti reikia būtinai.

Tuo į piliakalnį nutiestu 
žvyrkeliu?

Dr.Tomas BARANAUSKAS, 
istorikas – apie Šeimyniškėlių 
piliakalnio sutvarkymą ir prie-
žiūrą: 

„Norint - su Kernave galima ir 
palenktyniauti“.

Mortos Tursės mėnuliai 
įtaigūs

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, muziejininkas: 

„Žmonės veržiasi į Anykščius 
aplankyti „kosmoso”. Aplanko, 
pabūna kelias minutes. Ir giriasi - 
va, buvome kosmose.”

Surenkime spalvingą 
karnavalą!

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie nešienaujamą dešinįjį 
Šventosios upės kranto taką: 

„Kai žmonės mato, kas dedasi 
už tvoros – tai sarmata. Gyvename 
lyg kokioje Brazilijoje”.

Anykščių ligoninės statytojai 
buvo įžvalgūs

Dalis VAIGINAS, laikinasis 
Anykščių ligoninės direktorius: 

„Pacientai pasakoja, kad Santa-
ros klinikose pacientai jau guli ko-
ridoriuose, o pas mus, pabelskim 
į medį, kol kas viskas yra proto 
ribose“.

Kavos tirščiai - taip pat gera 
valymo priemonė

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie parduo-
tuvę „Švaros prekės”: 

„Jie ir anksčiau prekiavo ne tik 
„chemija”.

Čia dėl to, kad netupėtų turis-
tai tarp nepjautų bruzgynų?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Šeimyniškėlių piliakalnio prie-
žiūrą: 

„A.Baranausko ir A.Vienuolio-
Žukausko mem. muziejaus di-
rektoriui pavesta išsiaiškinti dėl 
vandentiekio bei nuotekų tinklų 
privedimo prie esamo bokšto gali-
mybių ir jų finansinių kaštų.”

O jei mokytojas 
multiinstrumentalistas?

Irena MELDAIKIENĖ, muzi-
kos pedagogė: 

„Muzikoje dažnai būna, kad 
pirmiausia mokinys pasirenka mo-
kytoją ir pagal mokytoją renkasi ir 
instrumentą, ir mokymosi vietą.”

Be „stebėtojo” nieko nebus…

Rimvydas GRIAUZDĖ, 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
vargoninkas:

„Atstumų žmonės bažnyčioje 
laikosi, sudėti „STOP“ lapeliai.”
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rievės

Jolanta vOZbŪTAiTĖ

Kokie keisti buvo šie 2020 
metai – lyg iš fantastinio filmo... 
Keistokos, matyt, bus ir gražiau-
sios žiemos (o gal ir apskritai 
gražiausios) šventės. Nejaukus, 
nestabilus metas. bet gera nau-
jiena yra ta, kad Kalėdos vis vien 
ateis. Tyli naktis, šventa naktis, 
garsiosios giesmės žodžiais 
apibūdinama, nepaisydama mūsų 
vargų (ar džiaugsmų) savo pla-
čiais sparnais apgaubs asketiškoj 
Advento tyloj nuščiuvusius lau-
kus ir laukiančius miestus – taip, 
kaip apgaubdavo prieš daugelį 
šimtmečių. Šviesa vėl įveiks tam-

są ir, gimus Atpirkėjui, niūriame 
žiemos rūke sušvis vilties šviesa. 
Šiais metais mums jos ir vėl labai 
reikia. 

Ak, tas Šv. Kalėdų jausmas, 
kai net didžiausias cinikas nors 
bent kiek tampa romantiku... 
Kai žiemiškam sode akimirksnį 
pasivaidena, kad matai prabočių 
šešėlius, kai sniego girgždesys ar 
medžių siluetai naktyje grąžina 
tave į vaikystę ir atskraidina 
iš metų tolių chrestomatinius 
mandarinų, cinamono ir eglių 
šakų kvapus. Jei kalbėtume šiuo-
laikiškai, Kalėdos yra lyg kokia 
mikroschema po oda, pagal kurią 
kažkas aukštybėse nuskaito mūsų 
genetinį kodą, vertybes ir tiesiog 
leidžia iš dangaus nusileisti šven-
tės stebuklui, leidžia prasidėti  
kaskart tokiai pačiai, bet ir visai 
kitokiai misterijai. Tie, kurie 
prisimena sovietmetį, juk žino: 
ji gali įvykti net ir paslapčia, to 
jokia valdžia neįstengs uždrausti. 
Tikėjimas ir žmogaus širdis nepa-
valdūs jokiai diktatūrai. Kaip 
kažkas sakė: „Jei tik esi gyvas 
– Kalėdos ateina net ir į karo 
apkasus“. 

... „Ar žinai, kodėl klastinga-
jam Grinčui nepavyksta nušvilpti 
mūsų Kalėdų?.. – ironiškai 
klausia draugas. – Nes jos nebe-

atpažįstamos! Jų nebeįmanoma 
identifikuoti…” Jo sarkazmą 
suprantu. ir prisimenu i. ilfo 
ir J. Petrovo citatą: „Kalėdos 
Amerikoje – tai didelė ir šviesi 
komercijos šventė, nieko bendra 
su religija neturinti. Tai grandi-
ozinis šlamšto išpardavimas, ir, 
kad ir kaip nemylėdami Dievo, 
mes niekaip negalime jo apkal-
tinti dalyvavimu šiame tamsia-
me reikale“ (iš „vienaaukštė 
Amerika“-aut.past.). ironija 
lieka ironija, bet nepaneigsi, 
kad šita citata tinka nebe vien 
amerikonams -  tinka ir mums. 
Gal, skirdami tiek daug dėmesio 
materijai, jaučiamės apgaulingai 
saugesni? Gal tikra atrodo tik 
tai, ką gali paliesti, pačiupinėti? 
bičiulė veidaknygėj rašo: „Gal-
voju, anksčiau Kalėdos buvo 
žmogui, dabar - rinkos ekono-
mikai. Nėra kitos tokios antie-
kologiškos šventės...“  Tai tiesa. 
Tačiau ir pirkti galima įvairiai. 
Pernai viename vilniaus prekyb-
centryje stebėjau, kaip mergaitė, 
įsigijusi mandarinų, čia pat kelis 
jų ištiesė nepažįstamai močiutei 
ir pasveikino su Šv. Kalėdomis... 
Nenori, kad pasaulis virstų 
dar didesniu šiukšlynu, nusėtu 
beverčių ir bevardžių plastmasės 
gabalų, skambiai vadintų kalėdi-

nėmis dovanėlėmis? Galvok, ką 
perki. ir išmok dalytis...

...„O aš noriu pabėgti nuo 
Kalėdų... – girdėjau, skundėsi 
moteriškė.  - Noriu užmigti, at-
sibusti – ir kad jų nebebūtų. Šita 
šventė man prilygsta katastro-
fai!“ bet ar tikrai norisi pabėgti 
būtent nuo Kalėdų? Gal tik nuo 
pirkinių maratono? Gal nuo 
vienatvės? Gal nuo ašarų? Gal 
nuo lūžtančio stalo, kurį tau vie-
nai dėl visų reikės padengti, gal 
nuo kai kurių artimųjų egoizmo? 
Žinoma, kad Kalėdos nėra vien 
„linksma“ šventė. Nes jos – kaip 
gyvenimas, kaip tu pats - visi 
tavo džiaugsmai ir rūpesčiai, 
tavo nesutarimai ir bepinigystė, 
o gal materialinis perteklius,  
tavo dvasinis skurdas, o gal 
ypatinga tavo dvasios šviesa. 
Jos - tavo artimųjų meilės, o gal 
tavo vienatvės koncentracija. Per 
šitas šventes lyg ežero eketė prieš 
akis atsiveria visų mūsų gyveni-
mai – daug ryškiau ir aiškiau nei 
paprastą dieną. 

...Prisimenu į praeitį nugrimz-
dusių tolimų Kūčių stalą ir bur-
tus prie jo. Tada ištraukiau labai 
trumpą šiaudą, simbolizuojantį 
likusius gyvenimo metus. „Trauk 
kitą“, - liepė mama. Traukiau. 
Nepadėjo – tais metais vos nenu-

skendau upėj. Mistika... bet gal 
tikrai tos dienos, kaunantis švie-
sai ir tamsai, yra ypatingos. Kaip 
norėtųsi visiems, susėsiantiems 
prie Šv.Kūčių stalo, palinkėti išsi-
traukti pačius ilgiausius šiaude-
lius. ir kad aplenktų nelaimės ir 
ligos. Kad pagaliau baigtųsi ka-
ras su „kovidu“, interesų karas, 
egoizmo ir altruizmo, įsitikinimų 
karas... Žmonijai, kaip ir prieš 
daugelį amžių, tebereikia taikos. 
Tiesą sakant, mums labiausiai ir 
reikia paliaubų – tokių amžinų, 
permanentinių, niekada nesi-
baigiančių Kalėdų... Šv. Motina 
Teresė, gerai mus pažindama, 
taip ir sakė: Šv. Kalėdos nėra 
vien konkretus metų laikas. 
Kristaus gimimas švenčiamas 
kaskart, laikantis jo įsakymų: 
„Kiekvienąkart, kai nusišypsai 
savo broliui ir ištiesi jam ranką, 
ateina Kalėdos. Kiekvieną kartą, 
kai nutyli, kad išgirstum kitus, 
kai atsisakai taisyklių, kurios, 
kaip geležinis lankas, suspaudžia 
žmones vienatvėje, kai dovanoji 
vilties žiburėlį nusivylusiems, 
kai nuolankiai pripažįsti, kokios 
niekingos tavo galimybės ir koks 
didelis tavo silpnumas, kaskart, 
kai leidi, kad Dievas pamiltų 
kitus per tave, - kiekvieną kartą 
ateina Kalėdos.“

Vienu metu norime statyti pilį, o kitu - ant 
piliakalnio žolės nebėra kam nupjauti... Robertas AleKsieJŪNAs

robertas.a@anyksta.lt

Susirūpinimo raštą dėl apleisto Šeimyniškėlių piliakalnio Anykščių rajono savivaldybei nusiuntę 
Lietuvos istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr.Gintautas Zabiela ir 
Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės skyriaus jaunesnysis mokslo dar-
buotojas dr.Tomas Baranauskas sulaukė Anykščių rajono  mero Sigučio Obelevičiaus atsakymo. 
Savivaldybės vadovas mokslininkams pažadėjo, kad „bendromis pastangomis Šeimyniškėlių arche-
ologinis kompleksas bus tinkamai prižiūrimas”.

Pažadėjo paieškoti paramos 
šaltinių iš šalies

Mokslininkams atsiųstame 
Anykščių rajono savivaldybės atsa-
kyme dėl Šeimyniškėlių piliakalnio 
priežiūros rašoma:

„2020 m. gruodžio 7 d. įvyko 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų bei atsakingų specialistų 
nuotolinis pasitarimas su Anykš-
čių regioninio parko direkcijos, 
A.Baranausko ir A. Vienuolio- Žu-
kausko mem. muziejaus atstovais 

dėl Šeimyniškėlių piliakalnio kom-
plekso tvarkymo ir priežiūros atei-
nančiais metais bei tolimesnės šio 
komplekso vystymo ir pritaikymo 
perspektyvos. Pasitarimo tikslas 
— aptarti ir nusistatyti gaires uni-
kalaus archeologinio komplekso 
priežiūrai ir perspektyvinei plėtrai. 
Pasitarimo metu buvo pasidalinta 
nuomonėmis dėl galimybių finan-
suoti Šeimyniškėlių piliakalnio 
komplekso priežiūros ir tvarkybos 
darbus. Anykščių regioninio parko 
direktorius K. Šerepka pagrindi-

ne priežastimi, trukdančia vykdyti 
piliakalnio priežiūros darbus (t.y. 
šienavimą, menkaverčių krūmų kir-
timą, laiptų remontą), įvardijo lėšų 
trūkumą. Kadangi Anykščių rajono 
savivaldybės biudžete taip pat nėra 
papildomų lėšų, kurias būtų gali-
ma skirti kultūros paveldo objekto, 
esančio Regioninio parko teritori-
joje, priežiūrai, todėl buvo nutarta 
dėl papildomo finansavimo šaltinių 
kreiptis į Saugomų teritorijų tarny-
bą prie Aplinkos ministerijos.

Svarstant parengto Šeimyniškėlių 

komplekso tvarkybos darbų projek-
to galimybes, buvo nuspręsta sekti 
teikiamus pranešimus dėl projekto 
finansavimo galimybių, tiek iš ES 
lėšų, tiek iš Valstybinių programų, 
ir tik atsiradus galimybei, teikti 
tvarkybos darbų projektą finansavi-
mui gauti. Pasitarimo metu taip pat 
buvo aptartos ir Šeimyniškėlių pi-
liakalnio komplekso infrastruktūros 
įrengimo bei Šeimyniškėlių kom-
plekso teritorijoje esančių žemės 
sklypų įsigijimo galimybės.

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko mem. muziejaus direktoriui 
pavesta išsiaiškinti dėl vandentie-
kio bei nuotekų tinklų privedimo 
prie esamo bokšto galimybių ir jų 
finansinių kaštų. Šeimyniškėlių pi-
liakalnio privažiavimo kelias ir jo 
aikštelė įtraukti į Anykščių rajono 
savivaldybės prioritetinių kelių 
ir gatvių sąrašą. Anykščių rajono 
savivaldybė šiuo metu neturi lėšų 
išpirkti iš sodininkų bendrijos savi-
ninkų  žemės sklypų, esančių kom-
plekso teritorijoje, tačiau ateityje 
vystant ir plečiant muziejaus istori-
nio edukacinio centro veiklas tokia 
ambicija išlieka.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame 
Jums už pateiktas pastabas ir vilia-
mės, jog bendromis pastangomis 
Šeimyniškėlių archeologinis kom-
pleksas bus tinkamai prižiūrimas, o 
profesionaliai pritaikytos priemonės 
leis maksimaliai atskleisti unikalaus 
Šeimyniškėlių komplekso vertingą-
sias savybes“, - rašoma Anykščių 
rajono mero S.Obelevičiaus atsa-
kyme.

Savivaldybės atsakymas 
nekonkretus

Gavęs Anykščių rajono savival-
dybės atsakymą, Lietuvos istorijos 
instituto Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės skyriaus jaunesnysis 
mokslo darbuotojas dr.T. Baranaus-

kas konstatavo, kad atsakyme „nie-
ko labai konkretaus neparašyta”.

„Galbūt padarys, ką ketina. Matau, 
kad kažkoks judėjimas yra”, - vylėsi 
dr. A.Baranauskas.

Įvertinęs tai, ką „Anykšta” užfik-
savo nuvykusi ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio, dr. A.Baranauskas sakė 
panašų vaizdą matęs ir šiemet per 
Mindaugines.

„Gerai, kad šventė vyko, nors 
piliakalnio viršų nušienavo. Su-
prantu, visą  piliakalnį nušienauti 
yra nemažai darbo”, - kalbėjo dr. 
T.Baranauskas.

Daugelį Lietuvos piliakalnių 
aplankęs dr. T.Baranauskas sakė 
pastebėjęs, kad jų yra visokių – ir 
gražiai prižiūrimų, ir visiškai ne-
prižiūrimų.

„Bet supraskite, ne kiekvienas 
piliakalnis yra vienodai lankomas. 
Mes turime šalia Šeimyniškėlių 
piliakalnio rekonstruotą muziejų, 
vyksta edukacinės veiklos, tai yra 
labai lankoma vieta, visai kitas sta-
tusas nei eilinio piliakalnio”, - sakė 
dr. T.Baranauskas.

Niekuo nenusileidžia Kernavės 
piliakalniams

Į Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų replikas, kad mokslininkai 
šalia Anykščių nori matyti „antrą-
ją Kernavę”, dr. T.Baranauskas 
atsakė: „Tiesą sakant, čia labai 
panašus lygis ir yra. Ir pagal savo 
dydį, ir pagal savo žinomumą. 
Kernavėje nėra pilies rekonstruk-
cijos, ten yra kiti dalykai, bet tai 
labai palyginami dalykai. Norint 
- su Kernave galima ir palenkty-
niauti. Gyvosios archeologijos 
dienos šiuo metu yra labai popu-
liarios ir rengiamos ne vienoje 
vietoje. Šeimyniškėlių piliakalnis 
yra tam labai puiki erdvė.”

Į apleistą Šiemyniškėlių pilakalnį dėmesį atkreipė mokslininkai.
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Moko vaikus, kuria muziką ir dvarą

(Atkelta iš 1 psl.)

„Mokinių skaičius nesikeičia. 
Koks buvo mokslo metų pradžio-
je - toks ir yra. Paprastai vidury 
mokslo metų mokiniai mokytojų 
nekeičia,  ir aš nesidarau reklamos, 
neturiu tikslo siekti masiškumo. 
Tegul muzikos mokykla masiš-
kumu užsiima. O man nebereikia 
verstis per galvą, kažką įrodinė-
ti ar dviratį išradinėti “, - kalbėjo 
I.Meldaikienė.

Garsiausios Anykščių pianis-
tės - Paulina Dūmanaitė, Goda 
Indriūnaitė, Milda Daunoraitė yra 
buvusios Irutės mokinės. Bet, pa-
sak mokytojos, didžiausias meda-
lis - ne talentų atradimas, o meilės 
muzikai įskiepijimas. „Turiu tokių 
mokinių, kurie, parvažiavę pas tė-
vus, pirmiausia, vos numetę krep-
šius, sėda prie pianino“, -  pasako-
jo mokytoja.

Pasak I.Meldaikienės, esminis 
principas, galiojantis ne tik muzi-
koje - mokinys pats turi susirasti 
mokytoją. Ne mokytojas ir ne mo-
kinio tėvai. „Muzikoje dažnai būna, 
kad pirmiausia mokinys pasirenka 
mokytoją ir pagal mokytoją ren-
kasi ir instrumentą, ir mokymosi 
vietą. Mokinys turi norėti imti, jei 
tokio noro, poreikio nebus - nieko 
tu jam vertingo per jėgą neįbruk-

si“, - požiūrį dėstė mokytoja. Pa-
sak jos, konkursai, diplomai nėra 
esminis tikslas, dėl kurio ji dirba. 
„Stengiuosi, kad vaikui, dirban-
čiam su manimi, būtų gera, kad jis, 
prabėgus laikui, sakytų: tie metai, 
kai lankiau muzikos pamokas man 
buvo patys geriausi“, - bene esminį 
tikslą atskleidė mokytoja.

Irutė - žmogus, kuris nejučia 
pašnekovą priverčia šypsotis. Pats 
perkračiau savo atmintį ir neatsi-
menu, jog ką nors iš savo mokyto-
jų būčiau vadinęs vardu. Irutę buvę 
mokiniai ne šiaip vardu, o dar ir 
mažybine jo forma vadina. 

I.Meldaikienė aiškino, kad jos 
pedagoginėje karjeroje ypač svar-
bus buvo sutuoktinio vaidmuo. 
Muzikos pedagogas ir kompozito-

rius B.Meldaikis Irutę ir palaikė, ir 
ragino, ir patarimų negailėjo. 

Beje, I.Meldaikienė aštuntajame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
pati yra buvusi B.Meldaikio moki-
nė, kai lankė Anykščių vaikų mu-
zikos mokyklos fortepijono klasę.  

Anykštėno muzika pristato 
Kuršių neriją

B.Meldaikis rašo muzikines 
improvizacijas. Kūryba jis ypač 
mėgsta užsiimti šeimai priklausan-
čiame Pelyšų dvare. Prieš keletą 
metų anykštėnas kartu su dailinin-
ku Virginijumi Kašinsku pristatė 
„Kosmogonijos“ projektą. Garsus 
dailininkas paveikslus tapė klau-
sydamasis Balio muzikos. Ir žiū-
rovams paveikslai pristatyti tame 
pačiame muzikos fone, kaip ir 
bendras dailininko ir kompozito-
riaus projektas. 

B.Meldaikio muzikos diskas at-

sitiktinai pakliuvo į rankas režisie-
riui Arvydui Barysui. Anykštėno 
kūriniai jam pasirodė labai tinkan-
tys dokumentiniam filmui „Kuršių 
nerija“, tad jis paskambino muzi-
kos autoriui atsiklausti, ar galįs jo 
kūrinius naudoti. Rudenį šis filmas 
buvo pristatytas visuomenei. 

Filmas „Kuršių nerija“  atsklei-
džia Kuršių nerijos grožį, parodo 
ją, kaip patrauklią kultūrinio ir 
sportinio poilsio erdvę.

A.Barysas yra sukūręs filmų ci-
klą „Žymiausi pasaulio lietuviai“, 
vienas iš šio ciklo filmų - apie 
anykštėną profesorių Algirdą An-
taną Avižienį.

Po atsitiktinio bendro režisie-
riaus ir kompozitoriaus projekto 
menininkai sutarė dėl bendradar-
biavimo, galbūt jau netrukus bus 
sukurtas A.Baryso filmas, kuriam 
muziką rašys B.Meldaikis. 

A.Barysas yra sukūręs per šimtą 
įvairaus žanro filmų. 

Dvare nėra blizgučių, bet daug 
muzikos

Jau trisdešimt metų Meldaikiai 
šeimininkauja Pelyšų dvare, esan-
čiame Andrioniškio seniūnijoje. 

I.Meldaikienė kilusi iš dvarinin-
kų ir 1990-aisiais atgavo naciona-
lizuotą dvarą. Apie  1880-uosius 
pastatytuose mūriniuose dvaro 
rūmuose tarybiniais metais veikė 
valdiškos įstaigos - kolūkio kon-
tora, biblioteka, girininkija. Nuo 
visiško dvaro suniokojimo tokie 
„nuomininkai“ pastatą apsaugojo, 
tačiau, aišku, autentikos neliko.  

Visas vasaras Meldaikiai dabar 
leidžia Irutės meiliai mažybina-
mame „dvarelyje“. Kiekvienais 
metais vyresnieji Meldaikiai ir 

jų vienturtis sūnus Julius kažką 
dvarelyje remontuoja, atkuria. Šią 
vasarą dvarelis aptvertas tvora. 
„Mano pirmasis projektas“ - kalbė-
dama apie tvorą, šypsojosi Irutė.

Dvare, kaip ir dera dvarui, va-
saromis būna daug muzikos. Atos-
togas Pelyšose noriai leisdavo 
I.Meldaikienės mokiniai, kaip tik 
dvare muzikos improvizacijas ra-
šyti pradėjo ir B.Meldaikis.  

„Nežinojau, nesuvokiau... Tėvai, 
grįžę iš Sibiro, gyveno labai var-
ganai. Nesigirdavo nei kilme, nei 
apie praeitį kalbėjo“, - paklausta, ar 
vaikystėje žinojo esanti dvarininkų 
palikuonė, sakė I.Meldaikienė.

Irutė dėstė, kad po to, kai šeimai 
buvo sugrąžintas dvaras, ji ilgokai 
jį „jaukinosi“. „Pati jį specialiai 
dažiau tam, kad susidraugaučiau. 
Dabar tai yra mano šeimos namas“, 
-  pasakojo muzikos mokytoja.

„Šiemet buvo dvaro metai. Pa-
lyginti su pernykščiais  ar užper-
nykščiais metais,  daug laiko jame 
praleidome, labai daug padarėme. 
Tiesa, dabar dėl eismo ribojimo 
vengiame į dvarą važiuoti“, -  kal-
bėjo I.Meldaikienė.  

Meldaikių dvare nėra blizgančių 
sietynų ir gipso lipdinių. Dvaro re-
konstrukcija kainuotų didelius pi-
nigus, kita vertus, Meldaikių kiči-
niai blizgučiai nežavi. „Užtai turiu 
mokyklinį suolą, kuriame sėdėjo 
mano mama. Dvare buvo moky-
kla, mama joje mokėsi“, - vieną iš 
svarbesnių istorinių vertybių įvar-
dijo I.Meldaikienė. 

Beje, dvarininkų savo rūmuose 
įkurta pradžios mokykla tame pa-
čiame pastate veikė dar kelis de-
šimtmečius po to, kai rūmai buvo 
nacionalizuoti, o patys mecenatai 
atsidūrė Sibire. 

Balys Meldaikis - kompozitorius, rašantis muzikines improviza-
cijas.

Šalia dvarelio. Šeimai nacionalizuotas turtas grįžo prieš 30 metų.

Balys - buvęs Irenos muzikos mokytojas. Dabar jis ir patarėjas, 
palaikytojas, tvirtas užnugaris.

34-erių Julius Meldaikis yra fizikas. Šalia jo - išdykaujanti 
mama.
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SITUACIJA

Dr.T.Baranauskas pastebėjo, kad 
priežiūros trūksta ir kitiems Anykš-
čių rajone stūksantiems piliakal-
niams.

„Šalia Kavarsko esantis Mari-
jampolio piliakalnis yra visiškai 
apaugęs. Senokai jį mačiau, tačiau 
nemanau, kad ten kas nors pasi-
keitė. Jį sunku ne tik pamatyti, bet  
ir privažiuoti. Tas pats Palatavio 
piliakalnis. Ten irgi yra ką daryti 
– įvažiavimas ten sudėtingas pa-
kankamai”, - pastebėtas problemas 
vardijo mokslininkas.

Beje, „Anykšta“ praėjusį šešta-
dienį (Rytis KULBOKAS, ,,Ant 
piliakalnio karūnavo karalių - da-
bar piliakalnį ,,karūnuoja“ išma-
tos”, - ,,Anykšta” 2020-12-19) rašė 
apie Palatavio piliakalnio būklę. 
Didžiausia problema ant Palatavio 
piliakalnio - pavojingi lankytojams 
laiptai, kurių niekas nesutvarko.

Problemą išspręstų karaliaus 
palikuoniai…

A.Baranausko ir A.Vienuolio – 
Žukausko memorialinio muziejaus 
kuratorius Tautvydas Kontrimavi-
čius pastebėjo, kad dėmesys Šeimy-
niškėlių piliakalniui pradėtas rodyti 
ne sezono metu. Pasiteiravus, kodėl 
to dėmesio jam trūko sezono metu, 
pašnekovas dėstė: „Tiesiai šviesiai 
galima pasakyti – jei teritorija turi 
labai apibrėžtą ir aiškų savo šeimi-
ninką, tai tas šeimininkas vienaip 
ar kitaip ja rūpinasi. Kai nėra aiš-
kiai apibrėžta, kas šeimininkauja 
visame Šeimyniškėlių piliakalnio 
komplekse, tai tas rūpestis ir būna 
toks – kažkas nuo savo pusės kaž-
ką padarys, galvodamas, kad jis ne 
vienas, tai ir bus kaip tame posaky-
je  -„Kai kelios auklės, vaikas be 
nosies”.

Pastebėjus, kad galbūt jei ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio stovė-
tų medinė pilis, o joje gyventų 
Valdovas, tuomet dėl piliakalnio 
priežiūros problemų nekiltų, T. 
Kontrimavičius kalbėjo: „Jei nuo-
savybė būtų sugrąžinta karaliaus 
Mindaugo palikuonims, tada gal 
šeimininkas galų gale būtų verčia-
mas tvarkytis. Dabar nežinia, kie-
no ten turtas. Savivaldybės, vals-
tybės, Saugomų teritorijų tarnybos 
ar kieno? Ta dviprasmybė kartais ir 
sukelia keistų problemų”.

Turistams labiau rūpi 
pramogos

Muziejininkas T.Kontrimavičius 
sakė, jei kalbant „pakylėtai”, tai 
kur pirštu besi, ten yra prestižinė 
Anykščių vieta.

„ Ir kuri ta prestižinė vieta yra 
svarbesnė už kitas? Ar Puntuko 
prieigos ne prestižinės? Anykščių 
miesto centrinė vieta - ne prestiži-
nė? Piliakalnis reprezentuoja vieną 
istorijos tarpsnį, dvarvietė – kitą. 
Mes tą istoriją sluoksniuojame. 
Anykščiai per savo kompleksišku-
mą praranda savo akcentus ir nebe-
galime visko vienodai akcentuoti. 
Suprantu ir valdžios atstovus – ir  
viena vieta lankoma, ir kita svarbi 
bei matoma. Kaip jas tarpusavyje 
išdėliosi?” - klausė pašnekovas.

Muziejininkas T.Kontrimavičius 
prisipažino, kad jam širdį skauda 
dėl to, kad senieji klasikiniai objek-
tai yra mažiau svarbūs ir matomi 
nei kažkurie nauji ir greitai prapuo-
lantys objektai.

„Pavyzdžiui, įvairūs pramogi-
niai objektai. Žmonės veržiasi į 
Anykščius aplankyti „kosmoso”. 
Aplanko, pabūna kelias minutes. 
Ir giriasi: va, buvome kosmose. O 
paklausi: „Ar Antano Baranausko 
klėtelę matėte?” „ O tai kur, kas čia 
per tokia?” - klausia žmonės. Kita 
vertus, žmogus kažkur važiuoda-
mas nori ne mokytis, ne susikaupęs 
dalyvauti „kultūrinėse pamaldose” 
- jis nori pailsėti. O poilsis asoci-
juojasi su pramogomis”, - dėstė 
T.Kontrimavičius.

Žmones traukia sutvarkytos 
vietos

Pramogauti galima ir ant Šei-
myniškėlių piliakalnio. Juk ant jo 
gali bėgioti vaikai, ilsėtis senjorai, 
tačiau jei jis apaugęs žolėmis, o 
užkopti ant piliakalnio sulūžusiais 
laiptais kebloka? Lankytojai, pama-
tę tokį vaizdą, greičiausiai apsisuka 
ir keliauja toliau.

„Be abejo, jie ieško tokios vie-
tos, kuri yra daugiau sutvarkyta,  
turi daugiau gyvasties. Bet mes 
maloniai kviečiame į papilį – ten 
žolei nebūna kada užželti. Mūsų 
papilio kompleksas jau tapo 2020 
metais tarp muziejinių objektų tre-
čiuoju  pagal lankomumą”, - sakė 
T.Kontrimavičius.

Komentuoti negali, bet 
domėsis

Įvertinti, kaip Šeimyniškėlių 
piliakalnis yra prižiūrimas, papra-
šėme ir Kultūros paveldo departa-
mento Utenos skyriaus vedėją Arū-
ną Giraitį.

„Nieko negirdėjau, nieko neži-
nau. Negaliu komentuoti”, - išgir-
dęs klausimą, atsakė paveldosaugi-
ninkas A.Giraitis. 

Pasiteiravus, kada paskutinį kartą 
lankėsi ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio, A.Giraitis sakė, kad  „neseniai, 
bet ne tame esmė”.

„Nekomentuosiu, negaliu nieko 
komentuoti”, - kažkodėl nekalbus 
buvo Utenos skyriaus vedėjas, ir 
nors ,,Anykšta” klausė jo, kaip 
Anykščių krašto žmogaus, nuomo-
nės, A.Giraitis kažkodėl siūlė šia 
tema kalbėtis ne su juo, o su spau-
dos atstove.

Kultūros paveldo departamento 
Utenos skyriaus vedėjas A.Giraitis 
dėkojo „Anykštai” už informaciją, 
kad Šeimyniškėlių piliakalnio prie-
žiūra susirūpino mokslininkai, ir 
žadėjo šia tema pasidomėti.

Stebina kraštutinumai

Apie Šeimyniškėlių piliakalnio 
priežiūrą nuomonės „Anykšta” taip 
pat teiravosi rašytojo Rimanto Va-
nago. „Šeimyniškėlių piliakalnis 
yra istorijos dalis. Tai  reikšminga 
vieta daugeliu požiūrių, siejama su 
karaliumi Mindaugu. Užmiršti jos, 
leisti užaugti žolėmis ar krūmais 
negalima, gink Dieve.Tai yra absur-
das”, - sakė R.Vanagas.

Rašytojas prisiminė, kaip prieš 
keletą metų nušalintojo Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio inici-
atyva ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
buvo padarytas „politinis šou”.

„Mokslininkai buvo sukviesti, 
politikai. Politinis sprendimas ir 
šou dėl medinės pilies statybų buvo 
didingas, tačiau kas išėjo? Pššš…
Apmaudu, kad tokie kraštutinu-
mai – čia norime statyti pilį, o čia 
nebėra kam ant piliakalnio žolės 
nupjauti. Ką tai rodo? “ - stebėjosi 
R.Vanagas.

Gyvename lyg Brazilijoje…

Pašnekovas prisiminė, kaip šiemet 
lankė Ignalinos rajono piliakalnius.

Vienu metu norime statyti pilį, o kitu - ant 
piliakalnio žolės nebėra kam nupjauti...

„Jie ten tikrai prižiūrėti. Ignalina 
neturi tiek daug kultūrinių objektų, 
tai gal jie labiau gamtą prižiūri. Par-
kai prižiūrėti, už kiekvieno kalniuko 
- ežeriukai, juose gulbės plaukioja. 
Ir žolė nupjauta. Baravykai auga 
miesto teritorijoje”, - prisiminimais 
iš kelionės po Utenos regioną dali-
josi R.Vanagas.

Rašytojas svarstė, kad Anykščiai 
galbūt per daug „pasinešė” į didin-
gus dalykus. Medinės pilies staty-
bos, Lajų takas…

„O kasdieniniams dalykams gal 
jau pinigų nebelieka. Dešiniajame 
Šventosios upės take nuo tvoros 
iki upės teritorija tapo džiunglėmis. 
Niekas ten negali praeiti, brūzgy-
nai. Nežinau, kas ten pradės veistis. 
Miesto teritorija. Pinigų tvoroms 
atsiranda milijonai, o nupjauti žo-
lei – neatsiranda. Kai žmonės mato, 
kas dedasi už tvoros – tai sarmata. 
Gyvename lyg kokioje Brazilijoje”, 
- stebėjosi R.Vanagas.

spektras

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius mokslinin-
kams pažadėjo ieškoti lėšų 
Šeimyniškėlių piliakalnio 
priežiūrai.

Istorikas dr.Tomas Bara-
nauskas mano, kad Šei-
myniškėlių piliakalnį būtų 
galima išnaudoti gyvosios 
archeologijos renginiams.

Muziejininko Tautvydo Kon-
trimavičiaus nuomone, turis-
tus Anykščiuose labiau do-
mina pramogos, o ne senieji 
klasikiniai lankytini objektai.

Rašytojas Rimantas Vanagas 
pastebėjo, kad Anykščiai „pa-
sinešė” į pernelyg didingus 
dalykus, todėl paprastiems 
dalykams pritrūko pinigų.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Zosę MIŠKINIENę, mirus vy-
rui Alvydui Miškiniui.

O. A. Šernai

Alvydui TALEIŠIUI

Nepaguodžiamo liūdesio va-
landą, mirus mylimai mamai, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

 Kavarsko medžiotojų 
būrelis

Vakcina. Premjerė Ingrida Šimo-
nytė sako negalinti pasakyti, nei kiek 
tiksliai dozių vakcinos nuo korona-
viruso Lietuva gaus su pirmąja siun-
ta šią savaitę, nei kokiu grafiku bei 
kiekiais vakcina bus tiekiama toliau 
– žinios keičiasi keliskart per dieną. 
„Šią savaitę bus (vakcina pristatyta), 
o toliau viskas, gaila, bet keičiasi 
kaip kare. Žinios keičiasi kiekvieną 
dieną, todėl aš galiu pasakyt tik tiek, 
kad tam, kas bus šią savaitę, pilnai 
pasiruošta, o toliau didelių komen-
tarų negaliu pateikti“, – antradienį 
žurnalistams Seime sakė I. Šimony-
tė. Anot jos, vakcinavimo pradžiai 
„pilnai pasiruošta“, o žinios, kada 
ateis kitos vakcinos siuntos, kokie 
bus kiekiai, pristatymo dinamika, 
„tie skaičiai keičiasi ne dienom, o 
valandom“. Europos Komisija pir-
madienį suteikė oficialų leidimą pla-
tinti Europos Sąjungoje bendrovių 
„BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurtą vak-
ciną nuo pandeminio koronaviruso, 
Europos vaistų agentūros rekomen-
davus atlikti šį žingsnį. Leidimas 
platinti vakciną atveria galimybę 
pradėti pirmuosius skiepijimus visa-
me 27 šalių bloke iškart po Kalėdų.

Nafta. Norvegijos Aukščiausia-
sis Teismas po istorinės kovos dėl 
šalies įsipareigojimų klimatui an-
tradienį atmetė aplinkosaugininkų 
organizacijų skundą, kuriuo siekta 
sustabdyti naftos telkinių žvalgy-
mą Arktyje. Teismas 11 balsų prieš 
keturis atmetė dviejų organizacijų 
– „Greenpeace“ ir „Young Friends 
of the Earth Norway“ – argumentą, 
kad 10 naftos žvalgymo Barenco 
jūroje licencijų 2016 metais buvo 
išduotos pažeidžiant konstituciją. 
Remdamosi Paryžiaus susitarimu, 
kuriuo siekiama apriboti pasaulinį 
šiltėjimą mažiau nei dviem Celsijaus 
laipsniais, palyginus su temperatūra 
iki pramonės revoliucijos, organiza-
cijos teigė, kad šiomis licencijomis 
buvo pažeistas 112-asis Norvegijos 
konstitucijos straipsnis dėl visų tei-
sės į sveiką aplinką. Aplinkosaugi-
ninkų skundus anksčiau atmetė dvi 
kitos instancijos, o paskutines viltis 
sudaužė Aukščiausiasis Teismas, 
savo verdiktą paskelbęs vaizdo kon-
ferencijos metu. Teismas priėjo prie 
išvados, kad leidimai žvalgyti naf-
tos telkinius neprieštarauja Europos 
žmogaus teisių konvencijai – iš da-
lies todėl, kad nekelia „realios ir tie-
sioginės grėsmės“ gyvybei ir fizinei 
neliečiamybei.

Izoliacija. Seimo opozicijos at-
stovai apkaltino Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininką konservatorių 
Lauryną Kasčiūną pažeidus saviizo-
liacijos reikalavimus po kontakto su 
koronavirusu sergančiu žmogumi ir 
į Seimą iškvietė policiją. „Iškviečiau 
policiją dėl galimai daromo pažei-
dimo. Kokį mes rodome pavyzdį 
visiems, kai Seime leidžiame pažei-
dinėti saviizoliaciją“, – antradienį 
Seime žurnalistams sakė „valstietis“ 
parlamentaras Dainius Gaižauskas. 
Antradienį Seime balsuojant dėl kitų 
metų biudžeto priėmimo L. Kasčiū-
nas dirbo iš vertėjų kabinos plenari-
nių posėdžių salėje. Jis tvirtino tokiu 
būdu norintis apsaugoti kolegas, nes 
galėjo turėti kontaktą su COVID-19 
užsikrėtusiu asmeniu. Seimo narys 
L. Kasčiūnas BNS sakė iš Naciona-
linės visuomenės sveikatos centro 
negavęs nurodymo izoliuotis dėl 
kontakto su COVID-19 užsikrėtusiu 
Seimo darbuotoju, tačiau savo inici-
atyva Seime stengiasi atsitraukti nuo 
kolegų. 

-bNs
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. 
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Gyvūnų Kalėdos.
13:50 Mis Marpl N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Su Kalėdom, po 
velnių.
17:10 Dainuoju Lietuvą. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Mokslo apdovanoji-
mų „Lietuvos šviesa“ pri-
statymas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Langas į valdžią. 
22:00 El Padre Medico. 
23:45 Tėvai vieni namuo-
se. N-7.
01:15 Kartą per 
KalėdasN-7. (kart.).

06:00 Stivenas Visata.

06:45 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:10 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
07:35 Medžioklės sezonas 
atidarytas.
09:05 Piratai! 
10:50 Haris Poteris ir 
ugnies taurė N-7. 
13:50 Saulės cirkas. 
15:35 Keistuolis Deivas 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Žmogus-Voras. N-7
22:10 Mergų balius N14. 
00:15 Traukinių žymėjimas 
2 S. 
02:30 Rocketman (k) N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Vėžl iukai  nindzės  
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Ledynmetis. 
Mamuto Kalėdos.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata. l t .
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaul is pagal 
moter is.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žal io j i  byla.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žal io j i  byla.
12:30 Šviesios istor i jos.
12:55 Net ikra vienuolė  
N-7.
15:05 Ir  velnias dėvi 
Prada N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ir  velnias dėvi 
Prada N-7.

17:25 Bravo! N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Klo(u)nas  N-7.
22:00 Kalnas tarp mūsų 
N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Kalnas tarp mūsų 
N-14.
00:20 Dingusi  šeima  
N-14.
02:10 Melagiai   N-14 
(kart . ) .

06:30 Gal iūnų varžybos 
Lietuva – Latvi ja (k). 
07:30 Prič iupom!(k).
08:00 Varom!(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Balt i jos komandinis 
gal iūnų čempionatas. 
09:50 Arabi jo je su 
Levisonu Vudu.
11:00 Auksinės mandra-
goros 2019. 
13:10 Prancūzi jos magi-
jos čempionatas 2019.
15:10 Aukštas blondinas 
juodu batu N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Juventus - 
Žalgir is. 
19:30 Skorpionų karal ius 
N-7. 
21:20 Jekater ina Didžioj i  
N14..
22:30 Dakaras 2021. 
23:00 Visi  pasaul io pini-
gai N14. 
01:30 Devyni jardai  (k) 
N14. 

06 :20  Ak lo j i  ( k ) .

07 :50  Anthon is 
Bourda inas  -7 . 
08 :45  Dak ta ras  Ozas 
N-7 . 
09 :40  Tėvas  Mot ie jus 
N-7 . 
11 :00  Dže imio  i r  Dž imio 
ku l inar inės  dv ikovos .
12 :00  Va ikys tės  langas . 
12 :30  Anthon is 
Bourda inas  N-7 . 
13 :30  Sve ik in ima i . 
15 :45  Š i rde le  mano N-7 . 
17 :45  Baudž iaun inkė 
N-7 . 
18 :40  Dž inas . 
Nepaž in to j i  I ta l i j a  (k ) .
19 :10  Švent in ia i  nora i .
21 :00  Skausmas i r  š lovė 
N14. 
23 :15  Užbur tas  ra tas 
N14. 
01 :15  Nus ika l t imo v ie ta  - 
Hamburgas  (k )  N-14 . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im garo ! 
(kar t . ) .
07 :30  La isvė  i r  kū ryba . 
(kar t . ) .
07 :45  Kr ikšč ion io  žod is . 
08 :00  Ke l ias . 
08 :30 .  Menora . 
09 :00  TV žurna las . 
09 :55  P i rmą kar tą 
(kar t . ) .
10 :00  A tsp indž ia i . 
10 :30  L i te ra tū ros  pėd -
sekys . .
11 :00  S top  juos ta . 
11 :30  7  Kauno d ienos . 
12 :00  Moks lo  s r iuba . 
12 :30  Ka lėdų  p lanuoto -
j aN-7 .  (kar t . ) .

13 :55  K laus imė l i s . l t .
14 :20  Ka ip  i šge lbė t i 
Ka lėdas? (kar t . ) .
16 :00  XVI I  va ikų  i r  jau -
n imo muz ikos  fes t i va l i s 
„Mes –  Pasau l i s “ . 
17 :15  K laus imė l i s . 
17 :30  Ku l tū r inga i  su 
Nomeda. 
18 :30  S tambiu  p lanu . 
19 :25  P i rmą kar tą 
(kar t . ) .
19 :30  Ž iemoj imas  su 
opera .  Juokdar io  t rage -
d i ja . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  G iuseppe Verd i . 
Opera  „R igo le tas“ .
23 :05  Šok io  spek tak l i s 
„Faus tas“  (kar t . ) .
00 :45  E l  Padre  Med ico 
(kar t . ) .

06 :00  Jukono vy ra i  
(kar t . )  N-7 .
06 :55  A tš iaur io j i  A l iaska  
N-7 .
09 :00  Gyvūnų man i ja .
09 :30  Vienam ga le  ka -
b lys .
10 :00  Prae i t ies  žva lgas  
N-7 .
10 :30  D idž io j i  m ig rac i ja  
(kar t . )  N-7 .
11 :30  Vien iš i  tėva i   N-7 .
13 :00  D idž io j i  m ig rac i ja 
.  N-7 .
14 :00  Iš l i k imas   N-7 .
15 :00  Pragaro  ke l ias  
N-7 .
16 :00  Jukono vy ra i   N-7 .
17 :00  Sandė l ių  kara i  
N-7 .
18 :00  Vienas   N-7 .

19 :00  Ža id imų ža id imas 
su  E l len   N-7 .
20 :00  Kobra  11  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Supernova  N-14 .
23 :45  X  Fak to r ius .

06 .59  P rog rama .
07 .00  L ie tuvos  m ies ta i . 
08 .00  Van tos  l apas  
N -7 .
08 .30  Ka imo  akademi ja .  
09 .00  L IDA 
MEŠKAITYTĖ. 
09 .30  Skon io  re i ka las . 
10 .00  K repš in io  pasau -
l y j e  su  V.Mač iu l i u . 
10 .30  Gre i t i s . 
11 .00  L ie tuvos  ženk la i 
p r i e  Lap tevų  j ū ros . 
11 .30  Mūsų  gyvūna i . 
12 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
14 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Spo r tas .
16 .30  „24 /7 “ . 
17 .30  Nau ja  d iena . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Mūsų  gyvūna i . 
19 .00  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  La i kyk i t ės  t en  su 
And r i um i  Tap inu   N -7 .
21 .30  „24 /7 “ . 
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas   N -7 .

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita 
(kart.).
13:00 Beatos virtuvė  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? .
18:30 Klauskite daktaro. .
19:30 Daiktų istorijos. .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Komanda   N-14. 
24:00 Alpių detektyvai   N-7.   
(kart.).
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos (kart.).

06:25 Tomo ir Džerio pasa-
kos  (k).
06:50 Piratai! Nevykėlių 
kompanija (k).
08:30 Tomas ir Džeris. .
10:05 Kung Fu Panda.
11:50 Haris Poteris ir 
Fenikso brolija  N-7..
14:35 Didžiosios motušės 

namai N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Žaidimas su ugnimi 
N-7. 
21:25 Tėtukas namie 2  N14. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Tėtukas namie 2  N14. 
23:25 Mergų balius (k) N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija .
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Gero vakaro šou  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto..
12:22 Gražuolė Lialia  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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Moterys meluoja ge-
riau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Plėšikai. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Plėšikai  N-14.
00:10 Kaulai  N-14.

01:10 Kalėjimo bėgliai  N-14.
02:10 Kobra 11  N-7.
03:15 Moderni šeima. N-7.
03:50 Kaulai . (kart.) N-14.
04:40 Legendinės meilės.. 
N-7.
05:35 Gyvenimo išdaigos  
N-7.

07:25 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:50 Žiurkių medžiotojas 
(k) N-7. 
09:50 Pėdsakas (k) N-7..
10:50 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7..
11:50 CSI. MajamisN-7. 
12:50 Mano virtuvė geriau-
sia.
15:00 Žiurkių medžiotojas 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
18:30 Betsafe-LKL čempio-
nato rungtynės. 
21:00 Stalingradas N14. 
23:35 Skorpionų karalius (k) 
N-7. 
01:15 Visi pasaulio pinigai 
(k) N14. 
03:25 CSI. Majamis” (4) (k) 
N-7. 

07:15 Daktaras Ozas  N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloji.
11:20 Kalėdų dovana (k).
13:10 Mentalistas  N-7. 
14:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
15:00 Kalėdos. Metas grįžti 

namo (k).
16:45 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
17:45 Mano vienintelė  N-7. 
19:15 Kalėdos vos ne šuniui 
ant uodegos   N-7. 
21:00 Aloha N-7. 
23:00 Paskolinta meilė.
00:50 Našlaitės  N-7. 
02:25 Skausmas ir šlovė (k) 
N14. 
04:15 Daktaras Ozas  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus (kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 Dainuoju Lietuvą. 
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis (, 
kart.).
12:55 Laisvė ir kūryba 
(kart.).
13:10 Kelias į namus (kart.).
13:35 Mokslo apdovanojimų 
„Lietuvos šviesa“ pristaty-
mas (kart.).
14:30 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.

18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Pirmą kartą. 
18:55 EHF rankinio pusfina-
lis. Barselonos „Barcelona“ 
– Paryžiaus „Paris Saint-
Germain“. 
20:40 Laisvė ir kūryba. 
20:55 Į sveikatą! (kart.).
21:25 EHF rankinio pus-
finalis. Kylio „THW Kiel“ 
– Vesprėmo „Telekom 
Veszprém HC“. 
23:10 Dainuoju Lietuvą 
(kart.).
23:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Šok su žvaigžde – 
Kalėdos (kart.).
02:10 „Ten Walls“ koncertas 
„Simfonija“ (kart.).
03:55 Klausimėlis.lt (kart.).
04:10 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).

06:30 Išlikimas  (kart.) N-7.
07:30 Pragaro kelias  (kart.) 
N-7.
08:30 Vieniši tėvai  (kart.) 
N-7.
09:00 Autopilotas. (kart.).
09:30 Vieniši tėvai  N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  

N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti . 
N-7.
21:00 16 kvartalų  N-14. 
23:00 Pjūklas 4  S.
00:55 Gero vakaro šou  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
08.00 „24/7“.  
09.00 Mūsų gyvūnai.  
09.30 Partizanų keliais  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laikykitės ten.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Reali mistika  N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-
tektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
20:40 Sportas. Orai.
20:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Berlyno „ALBA“ – 
Kauno „Žalgiris“. 
23:00 Laukinis rajonas 
N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7.
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai 
(kart.).

06:20 Tomo ir Džerio pasa-
kos (k).
06:45 Kung Fu Panda (k).
08:20 Tomas ir Džeris 

Marse.
09:45 Madagaskaras.
11:30 Haris Poteris ir neti-
kras princas  N-7. 
14:30 Didžiosios motušės 
namai 2   N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. A 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Karatė vaikis N-7. 
22:30 Būk kietas  N14. 
00:15 Tėtukas namie 2 (k) 
N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios 
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Palikti Aliaskoje 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Palikti Aliaskoje 
N-14.
00:10 Kaulai  N-14.
01:15 Kalėjimo bėgliai . 
N-14.
02:10 24 valandos  N-14.
03:10 Moderni šeima N-7.
03:40 Kaulai  (kart.) N-14.
04:40 Legendinės meilės  
N-7.
05:35 Gyvenimo išdaigos  
N-7.

06:35 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Žiurkių medžiotojas 
(k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:30 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:30 Diena laukinėje gam-
toje. (k). 
12:30 CSI. MajamisN-7. 
13:25 Mano virtuvė geriau-
sia.
15:00 Žiurkių medžiotojas  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7. 
20:30 Varom! 
21:00 Elijaus knyga N14. 
23:20 Stalingradas (k) N14. 
01:45 FortitudasN14. 
02:35 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:15 Daktaras Ozas  N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:45 Akloji.

12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Klasikiniai kepiniai. 
15:00 Kalėdos vos ne šu-
niui ant uodegos (k) N-7..
16:45 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
17:45 Mano vienintelė  N-7. 
19:15 Kalėdos Dolivude.
21:00 Aš gyvas  N14. 
22:35 Paskolinta meilė.
00:35 Našlaitės  N-7. 
02:20 Aloha (k) N-7. 
04:00 Daktaras Ozas  (k).

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis  (kart.).
07:00 Mija ir aš  (kart.).
07:25 Sardinė kosmose   
(kart.).
07:35 Bitė Maja   (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Susipažink su mano 
pasauliu .(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 . Vilniaus sąsiuvinis. 
(. kart.).
12:40 Kelias. (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus.
(kart.).
14:00 7 Kauno dienos. 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba. 
(kart.).
14:55 Mokslo ir terorizmo 
akistata . kart.).
15:50 . Sardinė kosmose.

16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija..
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Pirmą kartą. 
18:55 EHF rankinio 
Čempionų lyga. Rungtynės 
dėl 3 vietos. 
20:40 Laisvė ir kūryba. 
20:55 Ekologiška (kart.).
21:25 EHF rankinio 
Čempionų lyga. Finalas. 
23:10 Istorijos detektyvai. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 XXVI Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis. 
01:45 Auksinis protas 
(kart.).
03:00 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija . 
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti . N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas . N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  

N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Holograma karaliui  
N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
01:05 Gero vakaro šou . 
N-7.
03:30 Moterų lyga  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 Laikykitės ten.  
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Lietuvos miestai.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija . N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laikykitės ten.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-
tektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai 
(kart.).
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.

06:25 Tomo ir Džerio šou.
06:50 Madagaskaras (k).

08:20 Tomas ir Džeris.
09:55 Didysis šunų pabė-
gimas.
11:40 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos  N-7. 
14:30 Didžiosios motušės 
namai  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Kaip Aladinas žmoną 
gelbėjo N-7. 
21:35 Ponas ir ponia gangs-
teriai   N-7. 
23:40 Vienuolė   S. 
01:25 Būk kietas (k) N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia 
12:22 Gražuolė Lialia  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.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:27 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja ge-
riau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Baudžiamasis būrys 
N-14..
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Baudžiamasis būrys 
. N-14.
00:10 Kaulai. N-14.
01:10 Kalėjimo bėgliai  
N-14.
02:10 24 valandos . N-14.
03:10 Moderni šeima  N-7.
03:40 Auksiniai svogūnai  
N-7.

06:20 Strėlė (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:40 Žiurkių medžiotojas 
(k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:40 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis  N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
15:00 Žiurkių medžiotojas 
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
18:30 Betsafe-LKL čempio-
nato rungtynės. 
21:00 Sniegynų įkaitai N14. 
23:20 Elijaus knyga (k) 
N14. 
01:30 Fortitudas  N14. 
02:20 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:35 Daktaras Ozas N-7. 
08:30 Dvi širdys  N-7. 
10:30 Akloji.

12:00 Mentalistas  N-7. 
12:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
13:50 Kalėdos Dolivude.
15:30 Amžinai tavo N-7. 
19:15 Magiškas amalas..
21:00 Aš gyvas  N14. 
22:50 Paskolinta meilė.
00:45 Našlaitės  N-7. 
02:30 Aš gyvas (k) N14. 
03:50 Daktaras Ozas (k) 
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis (kart.).
07:05 Mija ir aš   (kart.).
07:30 Sardinė kosmose   
(kart.).
07:40 Bitė Maja   (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:50 Į sveikatą! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:40 Atspindžiai (kart.).
13:10 Pasaulio Lietuva 
(kart.).
14:05 Čia – kinas (kart.).
14:30 Vilniečiai. Antanas 
Dilys (kart.).
14:55 Gyvūnų Kalėdos 
(kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji . N-7. 
.
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).

19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Mokslo ir terorizmo 
akistata.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzi-
kos. .
21:33 Premjera. „Rolling 
Stones“. .
23:30 Kelias į namus. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. .
00:40 XXVI Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis.
01:40 Kalėdos su Erica 
Jennings. (kart.).
03:00 Stambiu planu. 
(kart.).
03:55 Dainuoju Lietuvą. 
(kart.).

06:25 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras.
09 :00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti . N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė . N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00Vedęs ir turi vaikų  
N-7.

20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Sensacija . N-14.
00:00 Gelbėtojai  N-7.
01:40 Gero vakaro šou N-7.
03:15 Pašėlęs policininkas 
. N-7.
04:15 Moterų lyga . N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 Laikykitės ten.  
08.00 Netikėtas teisingu-
mas 2018. N-7.
09.00 Vyrų šešėlyje. LIDA 
MEŠKAITYTĖ.  
09.30 Mūsų gyvūnai.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 #NeSpaudai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Reali mistika  N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:40 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas „Draugams“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? .
18:30 Monikos Liu koncertas.
19:45 Naujieji su „Dviračio 
žiniomis“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Metų panorama.
22:00 Naujieji Metai su LRT. .
23:57 LR Prezidento Gitano 
Nausėdos naujametinis svei-
kinimas Lietuvai.
00:02 Naujieji Metai su LRT. .
00:20 Saulius Prūsaitis 
„Namo nereiks pareit!“. 
01:35 U2 koncertas 
„Experience“.
02:50 Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys. .
03:45 Andriaus Mamontovo 
„Elektromechaninis koncer-
tas“.
05:30 Pasivaikščiojimai. .

06:25 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas  (k).
06:50 Tomo ir Džerio šou.
07:15 Didysis šunų pabė-

gimas (k).
08:55 Didysis Tomo ir 
Džerio nuotykis.
10:05 Užburtoji Ela.
11:50 Haris Poteris ir mir-
ties relikvijos  N-7. 
14:20 Titanų susidūrimas    
N-7..
16:25 Krokodilas Dandis   
N-7. 
18:30 Žinios.
19:50 Dakaras 2021. 
19:55 Sportas.Orai. 
20:00 Naujieji su LNK ka-
nalų šeima. N-7. 
00:00 Muzikinė kaukė. 
01:30 Monique ir Justino 
Jaručio muzikinė dvikova.
03:40 Aš Žvaigždė  N-14. 

06:10 Simpsonai  (kart.) 
N-7.
07:10 Sniegas.
09:00 Vienas namuose 4 . 
N-7 (kart.).
10:50 Sniego karalienė 
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Sniego karalienė  
N-7.
12:30 Laiko vingis  N-7.
14:40 Simpsonų filmas  
N-7.
16:15 Briusas Visagalis 
N-7.
17:20 Kenoloto. .
17:22 Briusas Visagalis . 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Spragtukas ir ketu-
rios karalystės N-7.
21:25 Gero vakaro šou. 
Naujųjų belaukiant.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Gero vakaro šou. 
Naujųjų belaukiant.
23:58 Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos naujame-
tis sveikinimas.
23:59 Gero vakaro šou. 
Naujųjų belaukiant.
00:05 Ingos Valinskienės 
naujametis koncertas Aš 
laimINGA.
02:30 Auksiniai svogūnai  
N-7.
05:15 Gyvenimo išdaigos  
N-7.

07:10 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:20 Žiurkių medžiotojas  
(k) N-7. 
09:15 Pėdsakas (k) N-7. 
10:10 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:05 Arabijoje su 
Levisonu Vudu (k).
12:10 36-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.
14:00 Tėtušiai N-7. 
15:50 Galaktikos gelbėto-
jai N-7. 
17:55 Aeroplanas  N-7. 
19:40 San Andreas N-7. 
21:55 Didingiausias filmas 
N14. 
23:25 Bulvarinis skaitalas 
N14.
02:15 Sniegynų įkaitai (k) 
N14. 

07:15 Daktaras Ozas N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloji.
11:50 Mentalistas  N-7. 

12:40 Klasikiniai kepiniai. 
13:10 Šventiniai norai (k).
14:50 Magiškas amalas 
(k)..
16:35 Aklasis pianistas 
N-7. 
19:15 Šventės namie.
21:00 Brokenvudo paslap-
tys  N14. 
22:55 Kalifornijos svajos   
N-7. 
01:15 Naujametinis trauki-
nys   N14. 
02:40 Aš gyvas  (k) N14. 
04:05 Daktaras Ozas (k) 
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos 
pilies džiazo festivalis 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Tėčio reikalaikart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Mokslo ir terorizmo 
akistata (kart.).
15:50 Sardinė kosmose 
16:00 Bitė Maja 
16:15 Mija ir aš.

16:40 Ugnies medžioklė su 
varovais. 
19:00 Holivudas Vienoje. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Miuziklas 
„Žygimanto Augusto ir 
Barboros Radvilaitės le-
genda“. .
23:30 . „Ar Amerika pirty-
je?!“. .
23:57 LR Prezidento 
Gitano Nausėdos naujame-
tinis sveikinimas Lietuvai.
23:59 .„Ar Amerika pirty-
je?!“. .
01:15 . Roko opera „Jūratė 
ir Kastytis“. .
02:40 . Opera „Svynis 
Todas – demonas kirpėjas“ 
N-14.
05:15 Koncertas „Saldžios 
Kalėdos“. 

06:20 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:25 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras  (kart.) 
N-7.
09:00 Praeities žvalgas  
(kart.) N-7.
09:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:00 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.

19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Terminatorius 2  
N-14.
23:45 MTV vaizdo klipų 
apdovanojimai 2019.
02:25 Pjūklas 4  N-7 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 #NeSpaudai.  
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00   Keliautojo dieno-
raštis.  
09.30 Kaimo akademija.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Lietuvos komiko 
vakaras  N-7 
14.00 Moteris ir keturi jos 
vyrai.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Pliusas N-7
22.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 Koncertas 
Tenoriada. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Pieno baras. 
06:15 Ponas Žirnis ir 
Šermanas.
07:45 Kaip prisijaukinti 
slibiną.
09:30 Stebinantis triušių 
pasaulis.
10:25 Kas ir kodėl? 
10:55 Šv. Mišios Pasaulinei 
taikos dienai. 
12:45 Vienos filharmonijos 
orkestro 
15:15 Monique: „Virš van-
dens“ su orkestru.
16:15 Justino Jaručio kon-
certas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? .
18:30 Vartotojų kontrolė. .
19:30 Beatos virtuvė. .
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. .
22:25 Bridžitos Džouns 
dienoraštis N-14. 
01:45 Bridžitos Džouns 
kūdikis N-14. 
03:45 Monikos Liu koncer-
tas (kart.).

07:20 Didysis Tomo ir 
Džerio nuotykis (k).
08:30 Užburtoji Ela (k).
10:20 Alvinas ir burundukai 

4.
12:10 Vėžliukai nindzės  
N-7. 
14:20 Titanų įniršis N-7. 
16:30 Krokodilas Dandis 
2   N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Kongas. Kaukolės 
sala   N-7. 
21:50Tarpžvaigždžių   N-7. 
01:05 Pagirios Las Vegase   
N14. 

06:40 Bakuganas  N-7.
07:10 Ilgo plauko istorija 
07:40 Simpsonų filmas  N-7 
(kart.).
09:15 Sniegas 2..
11:05 Kalėdų karštligė 2 
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Kalėdų karštligė 
2.N-7.
13:00 Ilgai ir laimingai  N-7.
15:30 Narnijos kronikos 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Narnijos kronikos  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Didysis šou meistras 
N-7.
21:40 Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis N-7.
23:35 Kodas 999  N-14.
01:45 Palikti Aliaskoje N-14 
(kart.).
03:40 Briusas Visagalis N-7 
(kart.).

06:35 Tėtušiai (k) N-7. 
08:20 Aeroplanas (k) N-7. 
10:05 Geriausias žmogaus 
draugas.
12:05 37-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.
14:05 Dūris skėčiu N-7. 
16:00 Aeroplanas 2. N-7. 
17:40 Hankokas N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 12 stipriausių  N14. 
00:00 Bulvarinis skaitalas 
(k) N14. 

07:10 Daktaras Ozas  N-7. 
08:00 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Mentalistas  N-7. 
13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Šventės namie (k).
16:10 Pasivažinėjimas 
Ferariu N-7. 
19:00 Maljorkos bylos  N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Purpurinės upės  
N14. 

23:10 Paryžiaus paslaptys 
N14. 
01:00 Našlaitės  N-7. 
02:35 Brokenvudo paslap-
tys  (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 VI menų festivalis 
„Šokio karalienė“. (kart.).
08:30 Mija ir aš (Mia and 
Me). 
08:55 Sardinė kosmose.
09:05 Bitė Maja.
09:20 Turbo.
10:55 Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys (kart.).
11:50 Saulius Prūsaitis 
„Namo nereiks pareit!“ 
(kart.).
13:05 U2 koncertas 
„Experience (kart.).
14:25 Holivudas Vienoje 
(kart.).
15:55 Stebinantis triušių 
pasaulis (kart.).
16:45 Metų panorama 
(kart.).
17:45 Opera „Skrajojantis 
olandas“. 
19:35 Metų „Kultūros die-
na“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Tėvai vieni namuose 
N-7.
22:30 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas „Draugams“.

00:20 „Rolling 
Stones“(kart.).
02:10 Justino Jaručio kon-
certas (kart.).
03:20 Ugnies medžioklė su 
varovais (kart.).
05:40 Dainuoju Lietuvą 
(kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Statybų gidas  (kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos. 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Galaktikos sergėtojai  
N-14.
00:45 Terminatorius 2. N-14 
(kart.).
03:00 Pašėlęs policininkas 
N-7.

05 .29  Programa.
05 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
06 .30  L ie tuva  t ies iog ia i .  
07 .00  Oponenta i .  
08 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .
09 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja   N-7 .
10 .00  Koncer tas 
Tenor iada .  .
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  Moks lo  r i tmu.  .
12 .30  L ie tuvos  komiko 
vakaras .  N-7 .
14 .00  Vasara  ba ig ias i 
ruden į .
16 .00  Repor te r i s .  
16 .20  Spor tas .  Ora i .
16 .30  Mūsų gyvūna i .  
17 .00  „Va i ras “ .
Koncer tas .
18 .00  Repor te r i s .  
18 .20  Spor tas .  Ora i .
18 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
19 .30  L ie tuva  t ies iog ia i .  
20 .00  Repor te r i s .  
20 .20  Spor tas .Ora i . 
20 .30  Jausmai .
22 .30  Repor te r i s . 
In fo rmac inė  pub l i c i s t inė 
la ida .
22 .50  Spor tas .  Ora i .
23 .00  Buš ido  r ingas  
N-7 .
23 .30  L ie tuvos  komiko 
vakaras   N-7 .

Tel.: (8-381) 59458, (8-686) 33036. el.p. reklama@anyksta.lt

„Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“, „Gimtasis Rokiškis“, „Kupiškėnų mintys“, Molėtų „Vilnis“, 
„Mūsų Ignalina“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“ (vilniaus g.29, Anykščiai) priima skelbimus į šiuos laikraščius: 



2020 m. gruodžio 23 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2021 01 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Mokslo sriuba. 
06:30 Išpažinimai. 
07:00 Noelio cirkas 2.
08:30 LMŽ. .
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė  
(kart.).
12:00 Pasaulio dokumen-
t ika. N-7. 
13:50 Laisvė ir kūryba. 
14:00 Frenki Dreik paslap-
tys N-7. 
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 Sti l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 LRT Metų apdova-
nojimai. 
22:35 Kietas faras N-7. 
00:35 „Ar Amerika pirty-
je?!“. 
02:15 Bridžitos Džouns 
dienoraštis (kart.).
03:50 Frenki Dreik paslap-
tys (kart.).

06:30 Stivenas Visata.
07:15 Nuotykių metas.
07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Padūkėlių lenkty-
nės.
08:25 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
08:55 Šaunusis Skūbis-

Dū.
09:25 Saugokis meškinų.
09:55 Mano mama dino-
zaurė.
11:45 Šunų viešbutis.
13:35 Laisvės troškimas   
N-7. 
15:50 Vėl septyniol ikos   
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Arkties komanda.
21:25 Be šansų   N14. 
23:50 Be įsipareigojimų 
N14. 
01:40 Tarp žvaigždžių (k) 
N-7. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Vėžliukai nindzės  
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Grenlandija..
12:20 Kenoloto.
12:22 Grenlandija.
12:35 Kapitonas 
Trumpakelnis  N-7.
14:15 Princas ir aš  N-7.
16:35 Vienas namuose 5.  
N-7.
17:20 Kenoloto”. 2020. 
208 s.
17:22 Vienas namuose 5. 
N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai   N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Gaujų karai  N-14.
22:40 Diena, kai aš sugrį-
šiu  N-14.
00:50 Plėšikai.N-14 (kart.).
02:40 Baudžiamasis būrys  
N-14 (kart.).
04:30 24 valandos. 
Palikimas  N-14.

07:35 Varom!(k) N-7. 
08:05 37-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas (k).
10:05 Kvailiai šėlsta  N-7. 
10:35 Arabijoje su 
Levisonu Vudu.
11:45 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai..
13:50 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:50 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Viljamu Šatneriu  
N-7. 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7. 
17:00 Betsafe-LKL čempio-
nato rungtynės. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Dakaras 2021.
22:30 Skola   N14. 
00:40 Pradink N14. 
02:25 12 stipriausių (k) 
N14. 

06:50 Akloj i   (k).

07:50 Anthonis 
Bourdainas  N-7. 
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus  
N-7. 
11:00 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
12:00 Džinas. Nepažintoj i 
I tal i ja.
13:00 Akloj i   (k).
14:45 Klasikiniai kepiniai..
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Akloj i .
21:00 Kapitonė Marlo  
N14. 
00:50 Paryžiaus paslaptys  
(k) N14. 
02:30 Purpurinės upės  
(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Vilniečiai. Augis 
Gucas. 
08:00 Nepaprastas žmo-
nių ir gyvūnų ryšys.
08:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
09:00 Į sveikatą! ]
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščioj imai. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas..
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų 
dainos. 

16:00 LMŽ. 
16:30 Gamina vaikai. 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Procesai. Meilės 
keliu. 
19:00 Euromaxx. (kart.).
19:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Žmogus, vertas še-
šių mil i jonų N-7. 
22:15 Grupės „Colours of 
Bubbles“ ir Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro kon-
certas. 
23:30 Bridžitos Džouns 
kūdikis (kart.).
01:30 Opera „Svynis 
Todas – demonas kirpė-
jas“ N-14. (kart.).
04:00 Klausimėlis. (kart.).
04:15 Euromaxx (kart.).
04:45 Auksinis protas 
(kart.).

06:00 Jukono vyrai. (kart.) 
N-7.
07:00 Atšiaurioj i  Al iaska  
N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas .
10:30 Didžioj i  migracija 
(kart.) N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
13:00 Didžioj i  migracija  
N-7.
14:00 Išl ikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.

18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas 
su Ellen  N-7.
20:00 Kobra 11  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Lok, stauk arba 
šauk  N-14.
00:00 Galaktikos sergėto-
jai  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas.  
07.20   Vyrų šešėlyje“ 
(10). Sofi ja Vytautaitė.  
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30   Keliautojo dieno-
raštis.  
11.00 Gyvenimas.  
12.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Vyrų šešėly-
je. GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ.  
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
20.00 Žinios. Orai.
20.30 #NeSpaudai.  
21.30 Oponentai.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.

Policijai prieš šventes Anykš-
čiuose blokuojant visus įvažia-
vimo ir išvažiavimo kelius, visi 
visai pamiršo apie dar vieną su-
sisiekimo priemonę mūsų rajone 
- siaurąjį geležinkelį.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ šiuo sudėtingu metu, 
kai visos pajėgos mestos kovai su 
koronaviruso pandemija, įstaigos 
internetinėje svetainėje lyg ir ne-
tiesiogiai siūloma, kaip iš Anykš-
čių patekti į Panevėžį. Maža to, 
skelbimuose netgi kviečiama 
švęsti savo arba įmonės šventes 
ne tik Anykščių rajone, bet ir už 
jo ribų.

Paskambinus į VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurąjį geležinkelį“, atsilie-
pusi ponia aiškino, kad dabar ka-

rantinas ir siaurukas pūškuoti į / iš 
Anykščių į Panevėžį negali.

„Nebent Jūs su vienu namų ūkiu 
užsisakytumėte traukinuką, galbūt 
ir būtų tokia galimybė“, - nedidelę 
viltį paliko Siauruko darbuotoja.

Tiesa, ko gero, supratusi, kad 
telefoninis pokalbis gali būti pro-
vokacija, ponia iš Siauruko paaiš-
kino, kad visgi Siaurukas šiemet 
niekur nejudės, ir kvietė keliauti 
kitais metais.

Išlieka rizika, kad daug pinigų 
turintis šeimos ūkis iš Anykščių 
siaurojo geležinkelio stoties gali 
kirsti savivaldybės ribas policijos 
net nepastebėtas. Tad teatralizuo-
tai Siauruko užpuolikų kompani-
jai laikas į darbą  - juk tokiu laiko-
tarpiu visi keliai turi būti atkirsti!

Būtina blokuoti ir Siauruko bėgius
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Motinos prašymas Dievo buvo išgirstas

(Atkelta iš 1 psl.)

Tiesiog varžydamiesi tarpusa-
vyje mažieji dalydavosi tarnystę: 
verždavosi ne tik paklūpėti, bet 
įnešti knygas, indą su šventintu 
vandeniu, paūgėję  - jau ir paskai-
tyti, skambinti varpeliais. Jautėsi, 
kad vos ne kiekviename ministran-
te klebonas iš pradžių matydavo 
būsimą kunigą. Tik po kurio laiko 
pasimatydavo, kiek toks tikėjimas 
pamatuotas, pažinimas išryškin-
davo tai, kas iš karto nepamatoma 
- ydas ir privalumus, išgrynindavo 
asmenybės polinkius. 

Apie tarnystę, pašaukimą ir 
šventumą

Matyt, kažką jame matė bažny-
čios tėvai. 

Pirmasis kunigas, su kuriuo teko 
bendrauti Alantos bažnyčioje, buvo 
Kazimieras Girnius, kuris įžvelgė, 
kad Raimundas būsiąs tinkamas 

nelengvai tarnystei. Net išvykęs 
iš Alantos, gyvendamas kitose 
parapijose ar leisdamas senatvės 
dienas Joniškėlyje, šis kunigas ne-
paliaujamai meldėsi už Raimundo 
pašaukimą.

 Didelę įtaką darė kunigas Jo-
nas Balčiūnas,  išmintingas, daug 
kentėjęs,  patyręs skaudžių išgyve-
nimų, mat kelerius metus už savo 
įsitikinimus praleido sovietiniuose 
lageriuose. 

Po to klebonavo Algimantas 
Petkūnas ir kun. Sigitas Sudentas, 
kuriam atvykus į Alantą, Raimun-
das  jau buvo brandaus amžiaus. 
Anot Raimundo, idealus kunigas – 
ir ūkininkas, ir dvasininkas – vie-
nodai geras, nors pavyzdingiausi, 
šventumo aureolę pelnę kunigai 
buvo dvasios gaivintojai. Tarkime 
Pijus, kuriam net buvo atsivėru-
sios stigmos, Arso klebonas, kuris 
garsėjo kaip  gebantis išklausyti, 
paguosti, pamokyti. Didi garbė ir 
pajauta, kad kilęs iš to paties kraš-
to, kaip ir palaimintasis ir, žinoma, 
būsimas šventasis, arkivyskupas 
Teofilius Matulionis.

Visi žvelgiame į Šventąjį Tėvą, 
visų žvilgsniai krypsta į Romą, nes 
katalikų bažnyčia paremta brolišku 
sutarimu bei didžiuoju autoritetu, 
jos vadovu Šventajame soste. Da-
bartinis popiežius Pranciškus žavi 
gebėjimu rūpintis kiekvienu, ypač 
tais, kuriems labiausiai reikia Die-
vo paguodos. Jis nori spręsti net ir 
pačiai bažnyčiai nepatogias proble-
mas. Dėl tos jo drąsos kai kuriems 
žurnalistams randasi drąsos visai 
kitaip,  net iškraipant mintį, cituo-
ti pasakytus žodžius. Minėtinas ir 
Pijus X, kuris buvo pasirengęs net 
išdalyti bažnyčios turtus, atsisaky-
ti patogaus gyvenimo, kad tik kuo 
daugiau vargšų būtų pasotinta ir 
paguosta.

Jonas Paulius II pažįstamas ir la-
bai artimas, nes jis buvo dangiškuo-
ju dvasiniu vadovu mokantis semi-
narijoje. Žavėjo tuo, kad buvo didis 
keliautojas, o kelionėse, didžiuose 
piligriminiuose žygiuose subrendo 
ir kun. Raimundo pašaukimas.

Šventkelionių gaiva: 
subrandintas pašaukimas

Pašaukimas brendo, tačiau tuo 
pat metu kildavo daug abejonių, 
svyravimų. Apaštalai,  pamaldūs 
žmonės keliaudavo į šventąsias 
vietas, aukodavo savo kelionių 
vargus Dievui, taip pat tikėdavosi 
naujų, gaivinančių pajautų ir atsa-
kymų į ramybės neduodančius, tie-

siog kamuojančius klausimus. 
Iš Lurdo, stebuklais garsėjančios 

Švč. Mergelės Marijos apsireiški-
mo vietos Prancūzijoje, piligrimų 
keliu patraukė Raimundas 2008 
metų vasarą. Iš šios šventvietės, 
įsikūrusios prie pat sienos su Por-
tugalija, patraukė ilgu keliu iki 
tokios pat stebuklingos mūsų ša-
lies šventovės Šiluvos. Pėsčiomis 
įveikta  visa Prancūzija, po to - 
Belgija, Vokietija, Lenkija ir Kali-
ningrado sritis. 

,,Ten nutiko neįprastas dalykas:  
nepaisant maldininkų noro ir parei-
gos keliauti pėsčiomis,- prisimena  
piligriminę kelionę R.Zimka, - tu-
rėjome sutikti, kad 30 kilometrų 
turėsime važiuoti, nes pasieniečiai 
niekaip nesutiko leisti mums pės-
čiomis pereiti pasienio zoną. To-
kios taisyklės, ir baigta”.

Dalyvavo tame žygyje apie tris-
dešimt piligrimų, ko gero,  visi nu-
ėjo tik po dalelę kelio, o būsimasis 
kunigas Raimundas atkakliai ženg-
damas įveikė visą kelią. Tokios 
kantrybės gali prireikti ir kunigo 
kelyje - tuomet dingtelėjo atskrie-
jusi mintis. 

Vėl į tolimą kelionę R. Zimka iš-
siruošė 2010 metais. Tai buvo žygis 
populiariuoju Santjago de Kompa-
stelo keliu, besidriekiančiu per visą 
Portugaliją - kalnais, vandenyno 
pakrantėmis senovės keliautojų iš-
mintu keliu. Tame žygyje aplankė 
ir Mergelės Marijos apsireiškimo 
vietą Fatimoje. Nustebino pagyve-
nusių žmonių ištvermė - juk kan-
kino karštis, nuovargis, daugeliui 
batai nutrynė kojas iki kraujo...

Trečioji kelionė iš tiesų lėmė pa-
šaukimo išsipildymą. Jau buvo pa-

teikęs prašymą studijuoti seminari-
joje, tačiau galutinio sprendimo, be 
abejonės šešėlio, dar nebuvo... Tas 
lemtingas apsisprendimas atsivėrė 
Kryžių kalne, kai išeinančius į ilgą 
kelią palaimino nuolat besišyp-
santis šventų kelionių entuziastas 
ir organizatorius Šiaulių vysku-
pas Eugenijus Bartulis. Tuomet 
kelias R. Zimką vedė į tolimąją ir 
paslaptingą Medžiugorją, gausiai 
maldininkų lankomą Hercogovi-
nos miestelį, kuriame taip pat buvo 
apsireiškusi Mergelė Marija. 

Daug galėtų kunigas pasakoti, 
daug pamatyta, patirta, jausta - ko 
gero, geriausiai tos kelionės įspū-
džius užrašė sesuo Birutė Žemai-
tytė, kuri apie tas tolimas keliones 
yra išleidusi ne vieną knygą. Ta-
čiau svarbiausia, kad tos kelionės 
buvo aukotos Dievui, meldžiantis, 
dėkojant ir prašant gailestingumo. 
Maldaujant taikos, ramybės, krikš-
čionių vienybės ir gebėjimo  gy-
venti pagal Jėzaus mokymą.

Kunigu tapo ir Žemaitiją 
pažino

Ketino Raimundas tudijuoti 
Kauno seminarijoje, tačiau ten į 
pirmąjį kursą susirinko gal keturi 
klierikai, kurie labai greitai kas kur 
išbyrėjo. Bene vienas pasilikęs, 
nusprendė ieškoti brolijos ir persi-
kėlė į seminariją Telšiuose. 

Toks jau buvo laikas -  pašaukimo 
stoką jautė ne vienas,  o kunigystės 
keliu eiti kvietė net trys seminari-
jos, todėl kursai susirinkdavo labai 
neskaitlingi. Telšiuose  Raimundas 
paniro  į  kunigystės paslaptis, te-
ologiją, bažnyčios istoriją ir dar 

Kunigo Raimundo Zimkos 
stabtelėjimas Šv. Jokūbo 
kelyje.

Nuotr. iš kunigo Raimundo 
ZiMKos albumo.

daugybę gretutinių disciplinų, su-
sipažino su Žemaitija. Daugiausia 
laiko praleisdavo Telšiuose, bet 
teko tarnauti praktikų metu ir Alsė-
džiuose, Varniuose, Sedoje. Pažino 
ir žemaičių charakterio bei tikėji-
mo kietumą. Žemaitis, jei jau ką 
daro, tai tvirtai įsitikinęs  - jei tiki, 
tai neapsimestinai. 

Šeši studijų metai netruko prabėg-
ti, kunigo šventinimus priėmė Pane-
vėžio Kristaus Karaliaus katedroje 
2019 metų liepos 20 – ąją  - tą pačią 
dieną gavo paskyrimo raštą važiuoti 
tarnauti vikaru į Anykščius.

Aukščiausios bažnyčios 
ūksmėje

Vikaras. Darbas su jaunimu. Gal... 
Dar nebuvo laiko pažinti, nesuradęs 
nei ateitininkų, nei skautų, nei jokių 
kitų jaunatviškų sambūrių su šūkiais 
ir pasiryžimu darbuotis Dievui, Tė-
vynei ir artimui savo.  Skaitąs  teo-
logines paskaitas, susijusias su  su 
šeimos gyvenimu, visose Anykščių 
miesto mokyklose ir Viešintose. 

Kunigas Raimundas mąsto, kad 
gal būtų galima suburti, sukviesti 
dvasiniams pokalbiams ar bent jau 
piligriminiams žygiams žmones, 
jaunimą - tegul ir vienai ar dviem 
dienoms - po aplinkines bažnyčias, 
šventvietes, nes tokių vietų čia ti-
krai nestinga.

Deramai įsijungti į pastoracinį 
darbą jis sakosi dar nespėjęs, nes, 
vos kunigystės pusmečiui suėjus, 
užklupo mirtį sėjanti epidemija, 
vienas Šv. Kalėdas atšventęs iš-
kilmingai, o Šv. Velykos buvo ka-
rantine. Štai šios Kalėdos taip pat 
sutampa su ypatingu laiku...

„O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis“. Kol 3,14   

sunku patikėti: tūkstančiams mirštant nuo maro, bado, karo, baž-
nyčios buvo atviros ir pilnos žmonių. Šiemet akimi nematomas prie-
šas - virusas - Jas uždarė, atskirdamas tik Žmogų nuo bažnyčios, bet 
ne Žmogų nuo Tikėjimo. Kūdikėlis Jėzus, gimęs varganose ėdžiose ir 
kasmet gimstantis mūsų širdyse, tampa dar didesniu stebuklu - mūsų 
Tikėjimo ir Džiaugsmo garantu, mūsų Šviesos ir Taurumo viltimi, 
MŪsŲ PeRGAle...

Atleiskime nuoskaudas, pamirškime kasdienius rūpesčius – jie laiki-
ni. Švęskime: malda susijunkime su visais, kurių mes negalime aplan-
kyti, bet jie su Mumis – Širdyse... branginkime ir saugokime Tai, ką 
turime – savo Šeimą, Kiekvieną Artimą, save...

KALĖDOS – STEBUKLŲ METAS... Sveikatos, Laimės, 
ir Vilties Jums, Ramybės ir Šviesos Jūsų Namams...

pagarbiai kan. Stanislovas KRUMPLIAUSKAS

Paštininkai taip pat serga...
Artėjant šventiniam laikotarpiui, vis dažniau sulaukiame 

„Anykštos“ prenumeratorių skundų dėl negautų arba per vėlai 
gautų laikraščių. 

Gruodžio 12-osios, „Anykštos“ 
numerio ir kitų laikraščių laiku ne-
sulaukė Kurklių  ir Kavarsko seniū-
nijų gyventojai. Gruodžio 19-ąją, 
vėl sulaukėme skambučių iš Ka-
varsko dėl negauto laikraščio. Tiesa, 
vėliau  vienas skaitytojas redakciją 
informavo, jog „Anykšta“ jam buvo 
pristatyta, bet apie 16 valandą. 

Situaciją dėl Kurklių „Anykštai“ 
komentavo Lietuvos pašto Anykš-
čių padalinio vadovė Rasa Falkaus-
kienė. Ji sakė, kad susirgo kurklie-
čius aptarnaujanti paštininkė, todėl 
žmonės laiku negavo laikraščio.

Po kurio laiko, pakalbinta apie 

Kavarsko problemą, R. Falkauskie-
nė „Anykštą“ nukreipė į „Lietuvos 
pašto“ komunikacijos skyrių.  

„Lietuvos paštas“ reaguoja į 
gyventojams kylančius klausimus 
apie Covid-19 situaciją Kavarsko 
pašte. Informuojama, kad praėjusį 
penktadienį (gruodžio 11 d.) vie-
nam iš Kavarsko pašto darbuotojų 
buvo nustatytas Covid-19 atvejis. 
Darbuotojas, vos tik pasijutęs blo-
gai, izoliavosi. Iš karto, sužinojus 
apie darbuotojo ligą, buvo kreipta-
si į NVSC. 

Tik sužinojus apie darbuotojui 
nustatytą virusą, šeštadienį, siekiant 

užtikrinti tiek klientų, tiek pašto 
darbuotojų saugumą, laiškininkų 
darbas buvo laikinai sustabdytas. 
Dėl to kelių miestelių gyventojams 
nebuvo pristatytas laikraštis bei 
kita korespondencija ar siuntos. 
„Lietuvos paštas“ atsiprašo dėl pa-
tirtų laikinų nepatogumų – iš karto, 
išsiaiškinus situaciją, laiškininkų 
darbas antradienį vyko jau įprastai, 
aptarnautos visos apylinkės, pašto 
darbas taip pat vyksta įprastai. 

„Turime išskirtinę situaciją – 
pandemiją, dėl kurios tenka keisti 
įprastą pašto darbo ritmą. Virusas 
neaplenkė ir Kavarsko pašto – dėl 
darbuotojui nustatyto Covid-19 
atvejo buvome priversti laikinai 
trumpinti skyriaus darbo laiką. Ta-
čiau operatyviai sureagavus į situa-
ciją, šiuo metu darbas vyksta įpras-
tai. Užtikriname gyventojus, kad 
griežtai laikomės visų Vyriausybės 

numatytų ribojimų ir imamės mak-
simalių saugumo priemonių, taip 
pat dėkojame už supratingumą šiuo 
visiems sudėtingu metu“, – sako 
„Lietuvos pašto“  Tinklo padalinio 
direktorius Jonas Sadauskas. 

„Dėl numatytų griežtesnių ka-
rantino apribojimų šiuo metu Ka-
varsko pašte vienu metu galima ap-
tarnauti mažiau klientų nei įprastai, 
likusių maloniai prašoma palaukti 
už durų. Laiškininkai teikia paslau-
gas laikydamiesi saugaus atstumo, 
t. y. iki slenksčio – laiptinėje arba 
kieme. Šiuo metu siuntos gali vė-
luoti apie 3 dienas, ypač didesnės. 
Artėjant šventėms, pristatymo ter-
minas dar ilgės. Visas svarbiausias 
naujienas, susijusias su Kalėdomis 
bei karantino ribojimais, galima 
rasti specialiame „Lietuvos pašto“  
puslapyje“, - „Anykštai“ atsakymą 
atsiuntė „Lietuvos pašto“ Komu-

nikacijos departamento projektų 
vadovė Monika Pivoraitė. 

Primename, jog „Anykštos“ re-
dakcija neplatina savo leidinių. 
Mes šią paslaugą perkame iš vals-
tybinės įmonės „Lietuvos paštas“, 
kuriai už laikraščių pristatymą 
mokame pinigus. Kitaip tariant, 
„Lietuvos paštui“ mes atiduodame 
dalį pinigų, kuriuos Jūs sumokate 
prenumeruodami „Anykštą“.

Jūs pykstate, laiku negavę lai-
kraščio. Ir turite tam pagrindą. Ki-
lus problemoms dėl „Anykštos“ lai-
kraščio pristatymo, redakcija laukia 
Jūsų skambučių telefonu (8-686) 
33036. Bandykime kartu spręsti 
kylančius nesusipratimus:  prašome 
patikėti, kad mes tikrai siekiame, 
jog į Jūsų namus atkeliautų kiek 
įmanoma šviežesnės žinios, kurios 
spausdinamos „Anykštoje“. 

-ANYKŠTA 



2020 m. gruodžio 23 d.IŠ ARTI

Šventinę nuotaiką kuria miesteliai Monika leONAvičieNĖ

Prieš Kalėdas eglutes miesteliuose papuošė ir Anykščių rajono 
seniūnijos.

Pasak Viešintų seniūno Ramūno Blazarėno, seniūnijos ir mies-
telių bendruomenės stengiasi nepasiduoti niūrioms koronaviruso 
nuotaikoms puošdami miestelių aikštes ir gatves. „Kad ir kaip 
pandemija griauna planus, šventės bus“, - kalbėjo seniūnas.

Naujienų portale anyksta.lt kviečiame skaitytojus pasidžiaugti 
seniūnijų žaliaskarėmis bei balsuoti už  gražiausiai pasipuošusį 
rajono miestelį.

(Nukelta į 13 psl.)

Andrioniškio eglutė. Viešintų eglutė.

Bendruomenės papuošta 
eglutė Leliūnuose.

Kurklių eglutė.
Levaniškių eglutė. Troškūnų eglutė.

Kavarsko eglutė. Skiemonių didžioji eglė. Svėdasų eglė su dekoracijomis.
seniūnijų ir bendruomenių nuotr.
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Mielieji,

išeinantys metai tiesia ranką Naujiesiems. 
Ant delnų – nudirbti darbai, išgyventi jausmai, gėrio 
troškimas ir tikėjimas. 
Tegul Naujieji atneša naujus tikslus, idėjas ir svajones, o
Šv. Kalėdų jauki šviesa tepripildo Jūsų namus santarvės, 
skalsos, laimės ir sveikatos, te širdyse apsigyvena 
Džiaugsmas, viltis, ir Meilė. 

 VšĮ ,,Bruneros“

(Atkelta iš 12 psl.)

,,Anykšta“ kalbėjosi su visų ra-
jono seniūnijų darbuotojais apie 
tai, kaip miesteliai puošiasi di-
džiausioms metų šventėms. 

Koronaviruso pandemija pako-
regavo seniūnijų eglučių įžiebimo 
šventes. Andrioniškyje eglutė su-
švito be bendruomenės susibūri-
mų, tik seniūnijos balkone įžiebta 
Anykščių urėdijos dovanota eglu-
tė, bendruomenė irgi pasipuošė 
savo pastatą. 

Troškūnuose neįvyko planuo-
ta teatralizuota eglutės įžiebimo 
šventė, kurią turėjo ruošti Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų teatro 
studija „Mes“. Pagrindinėje mies-
telio aikštėje papuošta Troškūnų 
girininko Audriaus Kustos dova-
nota eglė. „Anykštai“ pakalbinus 
seniūnijos darbuotoją, sulaukėme 
išsamaus  puošimo proceso aprašy-
mo: Troškūnų eglutę puošė jaunieji 
savanoriai, seniūnas Rimantas Se-
reičikas, Troškūnų bendruomenės 
atstovai ir jų vadovė Jolanta Pup-
kienė. Žaisliukus ir girliandas troš-
kūniečiai pirko už bendruomenės 

projekto„Kalėdų žvaigždė“ lėšas.
Kurklių seniūnijoje yra dvi ka-

lėdinės eglutės – girliandomis ir 
žaisliukais papuošta bendruome-
nės eglutė prie mokyklos bei se-
nosios seniūnijos kieme auganti 
eglė. Šviečiančiomis girliandomis 
papuoštos ir seniūnijos patalpos. 
Kurklių seniūno pavaduoptojas 
Vytautas Peleckas sakė, kad se-
niūnija nepirko naujų papuošimų. 
Girliandos ir žaislai yra seni.

Kavarske  papuošta Nijolės Ja-
keliūnienės iš Kuniškių padovano-
ta šešių metrų eglė. Bendruomenė 
pakabinti papuošimus pasitelkė 
komunalininkus, nes eglės viršuti-
nių šakų be bokštelio neįmanoma 
pasiekti. Kavarsko seniūnė Šarūnė 
Kalibataitė ,,Anykštai“ džiaugėsi, 
kad papuošimus eglutei padovano-
jo Kavarsko bendruomenė.

Skiemonių seniūnas Stasys Ste-
ponėnas sakė, kad Skiemonyse 
eglutė įžiebta taip pat kukliai, be 
žiūrovų. Miestelyje šiemet, po dau-
gelio metų pertraukos, papuošta ne 
karkasinė eglutė, o gyva žalias-
karė, kurią prieš penkerius metus  
padovanojo vietos verslininkas. Ši 

eglutė auga prie bažnyčios. „Eglė 
jau pasiekė tą lygį, kai galima 
puošti“, - juokavo Skiemonių se-
niūnas Stasys Steponėnas. Mies-
telio gyventojai taip pat prisidėjo 
prie šventinės nuotaikos kūrimo 
puošdami gatves.

Traupiečiai niekados nepuošia 
vienos eglės. Šventinė nuotaika jau-
čiama visame miestelyje, nes, kaip 
sakė seniūnė Daiva Tolušytė, „Fa-
cebook“ grupėje buvo organizuota 
miestelėnų iniciatyva papuošti kuo 
daugiau namų: girliandos kabo ant 
seniūnijos pastato, kultūros centro, 
mokyklos. „Miestelis šviečia“, - 
džiaugėsi  seniūnė.

Levaniškių bendruomenė mies-
telį papuošė eglučių parku.

Svėdasuose papuošta didžiulė 
eglė. „Į medį užvariau ūkvedį“,- 
juokavo seniūnas Saulius Rasa-
las. „Kultūros centras sufantazavo 
šviečiantį „asmenukių langą“, bi-
bliotekos darbuotojai ant pastato 
stogo „prisodino eglučių“, - toliau 
dėstė seniūnas. Svėdasų bendruo-
menė atnaujino pernai pagamintą 
metų ženklą. Įėjimą į seniūnijos 
pastatą papuošė nauja 100 m gir-

Šventinę nuotaiką kuria miesteliai
lianda, kurią seniūnui pavyko įsi-
gyti Anykščių parduotuvėje. „Nors 
planų buvo nusipirkti ir girliandų, 
ir naujų žaisliukų, bet nieko rasti 
nepavyko“, - apgailestaaudamas, 
kad Svėdasai atrodo kukliau nei 
norėjosi, kalbėjo seniūnas.

Viešintose eglutės - viena prie 
seniūnijos, kita - prie bendruome-

nės namų. 
O Debeikių seniūnija eglutės 

nusprendė nepuošti. Seniūnas 
Alvydas Simonavičius sakė, kad 
Debeikiuose eglutės puošti nepla-
nuoja. ,,Dėl karantino apribojimų“, 
- aiškino seniūnas.

Leliūnų bendruomenė eglutę pasi-
puošė prie miestelio kultūros centro.

Korona Anykščiuose: šypsokitės - rytoj bus blogiau
Vidmantas ŠMiGELsKAs

vidmantas.s@anyksta.ltRegistruota dar vieno anykštėno mirtis nuo koronaviruso, vis 
labiau liepsnoja Aknystų židinys, koronavirusas įsėlino į  Anykš-
čių rajono ligoninės slaugos skyrių.

Antradienio, gruodžio 22-osios, duomenimis, Anykščių rajone 
koronavirusu sirgo 344 asmenys. Tačiau akivaizdu, jog šiandien 
sergančiųjų skaičius jau bus didesnis.

Statistiką lemia patikros 
punkto darbas

Didžiulis susirgimų koronavi-
rusu šuolis Anykščių rajone buvo 
pirmadienį, gruodžio 21-ąją, kai 
buvo registruoti net 125 nauji su-
sirgimai. Sergančiųjų skaičius ra-
jone jau buvo 362.  Vakar dienos 
duomenimis, rajone sirgo 344 as-
menys. Buvo fiksuoti vos trys nauji 
susirgimai, o iš sergančiųjų sąrašų 
išbraukti pasveikę asmenys.

Tačiau šie skaičiai neturėtų kelti 
optimizmo, nes sergančiųjų kiekį 
lemia mobiliojo koronaviruso pati-
kros punkto darbo laikas ir tyrimų 
atsakymų laukimo trukmė.

Vakar dar nebuvo sulaukta 45 
Aknystos socialinių globos namų 
gyventojų mėginių rezultatų. Kol 
kas didžioji dalis šių namų gyven-
tojų mėginių buvo teigiami. 

Dešimtoji mirtis

Pirmadienį, gruodžio 21-ąją, 
registruotas 10-asis nuo korona-
viruso miręs Anykščių rajono gy-
ventojas.

 Apie mirtį pateikiama informa-
cija yra skurdi - nurodoma, kad mi-
ręs žmogus priklausė 55-60 metų 
amžiaus grupei.

Preliminariais duomenimis, jis iš 
Anykščių ligoninės buvo pervežtas 
į Utenos ligoninę, kurioje ir mirė. 
Mirties priežastimi nurodomas su-
sirgimas Covid 19.

Aknystos dega vis karščiau

Pirmadienį Aknystų socialinės 
globos namuose registruota net 78 
nauji susirgimai : koronavirusu ap-
sikrėtė 2 darbuotojai ir 76 gyven-
tojai. Antradienio duomenimis, su 
šiuo židiniu siejami net 120 susir-

gimų. Vienas žmogus mirė, 4 - pa-
sveiko. Šiuo metu serga 96 globo-
tiniai, 3 darbuotojų šeimų nariai ir 
16 darbuotojų.

Kaip minėjome, 45 Aknystos 
globos namų gyventojų mėginių 
atsakymų  antradienį dar nebuvo 
sulaukta. Priminsime, jog židinys 
yra pačiose Aknystose, kuriose gy-
vena beveik 200 globotinių.  

Pasak Anykščių rajono viceme-
ro, Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vadovo 
Dainiaus Žiogelio, iš 12 Aknystose 
dirbančių slaugytojų į darbą eina 
tik 4, kitos pačios serga arba yra 
izoliacijoje. Taigi, ir medicininę 
pagalbą sergantiems Aknystos glo-
bos namų gyventojams suteikti jau 
yra problemiška.

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Utenos departamento 
Anykščių skyriaus vedėja Danguo-
lė Sudeikienė „Anykštai“ sakė, jog 
Aknystos socialinių globos namų 
gyventojai išskirstyti blokais, 
sveikieji atskirti nuo sergančiųjų, 
darbuotojai naudoja 4-ojo lygio 
apsaugas. 

Tačiau panašu, kad nesusirgusių 
koronavirusu Aknystose vis tiek 
nedaug beliks. 

„Balticsofoje“ vieni sveiksta - 
kiti serga 

Antras pagal dydį koronaviruso 
židinys Anykščiuose - UAB „Bal-
ticsofa“. Antradienio duomenimis, 
su šiuo židiniu siejami net  36 
atvejai. 9 su „Balticsofa“ židiniu 
siejami asmnys yra laikomi pa-
sveikusiais.

UAB „Balticsofa“ Anykščių ce-
cho veikla laikinai buvo nutraukta, 
tačiau įmonės atstovė „Anykštai“ 
sakė, jog kai tik atsiras darbuoto-
jų, galinčių grįžti į darbą, padalinio 

veikla bus atnaujinta.

Serga Troškūnų seneliai

Koronavirusas diagnozuotas 15 
Anykščių rajono ligoninės palai-
komojo gydymo ir slaugos sky-
riaus Troškūnų filialo pacientams. 
5 pirmieji koronavirusu susirgę 
Anykščių ligoninės palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės Troš-
kūnų padalinio pacientai pervežti 
į Anykščių ligoninę. Jie gydomi 
specialiose koronavirusu sergan-
tiems skirtose palatose. Pirmadie-
nio rytą šiose palatose iš viso buvo 
8 pacientai.

Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius Dalis Vaiginas „Anykš-
tai“ sakė, jog susirgimas korona-
virusu nustatytas vienam Troškū-
nuose dirbusiam gydytojui, kiti 
personalo nariai neserga.

 Pačioje Anykščių ligoninėje 
koronavirusu serga keli medikai, 
tačiau, pasak D.Vaigino, pastaruo-
ju metu daugiau grįžtančių į darbą 
nei turinčių izoliuotis.

Ligoninės lovos sparčiai pildosi

D.Vaiginas kalbėjo, jog sparčiai 
pildosi Anykščių ligoninės skyriai, 
teikiantys įprastines paslaugas. Į 
Anykščius pervežami ligoniai iš 
didesnių šalies ligoninių, priima-
mi aplinkinių rajonų gyventojai. 
Šiuo metu Anykščių ligoninėje 
dar yra apie 30 laisvų lovų, tačiau 
D.Vaiginas prognozavo, jog ateity-
je bus tik blogiau. „Padarė ir mus 
„kovidiniais“, nors tokio plano ne-
buvo“, - aiškino Anykščių ligoninės 
vadovas. Tiesa, pasak jo, mūsų li-
goninė pildosi visgi ne „kovidinių“ 
ligonių sąskaita, nes kitos ligoninės 
jų nebepajėgia priimti. „Pacientai 
pasakoja, kad Santaros klinikose 
pacientai jau guli koridoriuose, o 
pas mus, pabelskim į medį, kol kas 
viskas yra proto ribose“, - emocin-
gai kalbėjo D.Vaiginas.

Jis pyko, jog šalies valdžia nesi-
ruošė antrajai koronavirusu bangai. 
„Buvo galima pasiruošti. Molėtų, 
Kupiškio, Zarasų ligoninės turi di-

džiulius nenaudojamus plotus. Net 
ir mūsų ligoninės nenaudojamą 
korpusą per vasarą buvo galima 
rekonstruoti, parengti izoliuotas 
patalpas sergantiems „kovidu“. 
O dabar visos ligoninės gydo ir 
„kovidinius“, ir „nekovidinius“ 
ligonius, viskas suplakta“, - pyko 
D.Vaiginas.

Jis prognozavo, jog kol kas tu-
rime „tik gėlytes“, nes per šventes 
bus daug artimųjų lankymų, šam-
pano ir apsikabinimų. „Kita vertus, 
niekas nežino, kokios bus viruso 
mutacijos“, - kalbėjo gydytojas.

Į Anykščius neįleido 47 
automobilių

Savaitgalį 47 automobiliai ne-
buvo įleisti į Anykščių miestą. 
Penktadienį nuo 13 iki 21 val., 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 9 iki 
21 val. pagrindinius įvažiavimus į 
Anykščių miestą kontroliavo penki 
policijos ekipažai. 

Pareigūnų ekipažai budėjo prie 
įvažiavimo į Anykščius nuo Svė-
dasų, Troškūnų, Kavarsko, Kurklių 
ir Skiemonių pusės.

Policijos ekipažų stovėjimo 
vietos parinktos taip, jog teisės į 
Anykščius įvažiuoti neturintys as-
menys neprasmuktų mažesniais 
jungiamaisiais keliukais, pvz., pro 
naująsias Anykščių kapines.

Tiesa, savo kraštą gerai pažįs-
tantys anykštėnai vis tiek surastų 
būdų, kaip be pareigūnų patikrini-
mo įsmukti į miestą. Tačiau Anykš-
čiuose gyvenantys asmenys šiaip 
ar taip turi teisę įvažiuoti į miestą.

Didžioji dalis vairuotojų, nega-
lėję įrodyti, jog turi teisę įvažiuoti 
į Anykščius, klusniai sukosi ir va-
žiavo iš kur atvažiavę.  Utenos re-
gione tik dviem į miestus neteisėtai 
besiveržusiems vairuotojams buvo 
surašyti administracinės teisės pa-
žeidimų protokolai. Be incidentų 
prie policijos postų apsisukantys 
vairuotojai nebuvo baudžiami.  

Policijos ekipažai eismą vėl 
kontroliuos Kalėdiniu ir naujame-
tiniu laikotarpiu. Priminsime, jog 
vairuotojams leidžiama važiuoti į 

savo gyvenamosios vietos savival-
dybę; į kitą nei savo gyvenamosios 
vietos savivaldybę - dėl artimųjų, 
giminaičių mirties; į darbą (darbo 
reikalais), kai darbo vieta yra kito-
je savivaldybėje; į aptarnaujančius 
tarptautinius keleivių maršrutus 
oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar 
iš jų; dėl sveikatos priežiūros pas-
laugų; dėl kitų objektyviai pagrįstų 
neatidėliotinų priežasčių, kai vyki-
mas į kitą nei savo gyvenamosios 
vietos savivaldybę yra neišvengia-
mai būtinas.

Seimo narę sekė parduotuvėje

Vienu iš dviejų Utenos regione 
įkliuvusių „pažeidėjų“ tapo Seimo 
narė, „valstietė“ Agnė Širinskienė. 
Ignalinos rajono Dūkšto miestelyje 
gyvenanti politikė kirto Ignalinos 
rajono ir Visagino savivaldybės 
„sieną“ ir dėl to susilaukė nema-
lonumų.

 „20 val. 50 min. atsiduriu ant 
Visagino ribos. Nors posto dar-
bo diena jau į pabaigą ir policijos 
postas netrukus bus nuimtas (taip 
ir buvo, kai grįžau atgal), sustabdo 
policininkė. „Gal įleisite bent kuro 
nusipirkti?“ – jai pasirodo pakan-
kamai objektyvia priežastimi. Pas-
kubomis įsipilu kuro (20 val. 55 
min., kaip rodo degalinės kvitas). 
Ir pakeliui stabteliu prie vietinio 
LIDL – jau 21 val. Parduotuvė be-
veik tuščia, tad susimetu būtiniau-
sius produktus ir greitai prie kasų“, 
– savo feisbuko paskyroje parašė 
A. Širinskienė. Kai politikė gavo 
čekį už prekes, prie jos prisistatė 
policija.

„Pasirodo, jų manymu, įsipylu-
si degalų aš jau nebeturėjau teisės 
įsigyti maisto. Todėl „tikrai in-
formuosim savo vadovybę ir Jus 
tikriausiai pakvies į apklausą“. 
Mano bandymas paaiškinti, kad 
turiu nupirkti maisto vyrui, jiems 
pasirodo nepakankamas“, – pikti-
nasi A. Širinskienė.

Politikei surašytas administraci-
nės teisės pažeidimo protokolas. 
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Konkurso „Mis Prancūzija“ vi-

cemis sulaukė antisemitinių įžeidi-
mų lavinos

Prancūzijos prokurorai pirmadie-
nį pradėjo tyrimą dėl antisemitinio 
turinio žinučių lavinos socialiniuose 
tinkluose, užgriuvusios grožio kon-
kurso „Mis Prancūzija“ antrosios 
vietos laimėtoją.

„Mis Provansas“ titulą turinti 21 
metų April Benayoum šeštadienį 
varžėsi dėl „Mis Prancūzija“ ka-
rūnos ir tapo neapykantos žinučių 
taikiniu pasakiusi, kad jos tėvas yra 
kilęs iš Izraelio.

Socialiniuose tinkluose, daugiau-
sia – „Twitter“, pasipylė daugybė 
užgaulių žinučių, tokių kaip „Hitleris 
šią bus pamiršęs“ arba „Nebalsuoki-
te už žydę“. Jas pasmerkė vietos po-
litikai ir draugijos.

Socialinis tinklas „Twitter“ taip 
pat sulaukė kritikos dėl įžeidžiančio 
turinio medžiagos skelbimo.

„Esu giliai šokiruota tokio antise-
mitinio turinio įžeidimų, skirtų „Mis 
Provansas“, antplūdžio, – pareiškė 
vidaus reikalų ministras Geraldas 
Darmaninas. – Mes to nepaliksime 
be atsako. Gėda autoriams“.

Paryžiaus prokurorai pirmadienį 
pranešė, kad atlieka tyrimą dėl „ra-
sistinių įžeidimų“ ir „rasinės neapy-
kantos kurstymo“ žinutėse.

Rusijos pareigūnai paneigė pra-
nešimus apie esą pavojingai suma-
žėjusias TKS oro atsargas

Tarptautinėje kosminėje stotyje 
(TKS) oro atsargos yra pakankamos, 
o padėtis dėl įtariamo nuotėkio nėra 
rimta, šeštadienį pareiškė Rusijos 
kosmoso agentūros „Roskosmos“ 
pilotuojamų skrydžių programų 
vykdomasis direktorius Sergejus 
Krikaliovas.

TKS oro atsargos yra žinomos, – 
naujienų agentūrai „Interfax“ sakė S. 
Krikaliovas. – Mintinai neprisimenu, 
bet jo [oro] ten pakankamai.“

Pareigūnas pridūrė, kad padėties 
orbitinėje stotyje jokiu būdu negali-
ma laikyti rimta.

Penktadienį žiniasklaida citavo 
vieną Rusijos skrydžių valdymo cen-
tro pareigūną, pokalbio su TKS įgula 
tiesioginės transliacijos metu pareiš-
kusį, kad stoties oro atsargos senka 
ir artėja prie susirūpinimą keliančio 
lygio, tęsiantis dujų nuotėkiui, kurio 
vieta iki šiol nėra tiksliai nustatyta.

Per NASA televizijos tiesiogiai 

transliuotą pokalbį Skrydžių val-
dymo centro ekspertas TKS įgulos 
nariams sakė: „Dabar jau praranda-
me apsauginį dujų rezervą ir būsime 
artimiausiu laiku šią problemą imtis 
spręsti.“

Spalio 29 dieną S. Krikaliovas 
sakė, kad TKS Rusijos segmento 
modulyje „Zvezda“ aptiktas korpuso 
įtrūkimas galbūt nėra vienintelė oro 
nuotėkio iš stoties vieta.

„Gali būti, kad ji – ne ten. Kalbė-
jausi su atskridusiais įgulos nariais 
ir kalbėjome, kaip yra su įtrūkimu, 
kurį dabar visi įtaria“, – žurnalistams 
sakė S. Krikaliovas.

Jis pridūrė, kad specialistai te-
beieško kitos galimai nesandarios 
vietos.

Spalio 30-ąją „Roskosmos“ pa-
reiškė, kad žiniasklaidos pareiškimai, 
kad minėtas įtrūkimas atsiradęs dėl 
„išorinio poveikio“, nėra pagrįsti.

Apie naujausią oro nuotėkį iš TKS 
buvo pranešta rugpjūčio 20 dieną. 
Tuomet „Roskosmos“ nurodė, kad 
stoties įgulos nariai laikinai izolia-
vosi Rusijos modulyje „Zvezda“, 
siekiant patikrinti galimus oro slėgio 
pokyčius JAV segmente. Rugpjūčio 
24-ąją „Roskosmos“ vadovas Dmi-
trijus Rogozinas sakė naujienų agen-
tūrai „Interfax“, kad oro nuotėkis ne-
didelis ir vos aptinkamas prietaisais.

Šiuo metu numanoma nuotėkio 
vieta izoliuota laikinomis priemo-
nėmis.

„Roskosmos“ spaudos tarnyba 
sakė, kad aptiktas įtrūkimas yra iki 
4 cm ilgio.

D. Rogozinas šeštadienį žurnalis-
tams sakė, kad papildomų deguonies 
atsargų į TKS planuojama nuskrai-
dinti vasarį. Pasak jo, šiuo metu 
padėtis dėl stoties oro atsargų yra 
valdoma.

„Prireikus galima pasinaudoti 
savo ryšiais su NASA ir dalį krovi-
nio, įskaitant deguonį, pasiųsti ame-
rikiečių krovinine kapsule. Todėl 
dar kartą sakau – nereikia jaudintis, 
viskas normalu, viskas kontroliuoja-
ma“, – kalbėjo jis.

Visgi „Roskosmos“ vadovas pri-
pažino, kad reguliarūs pranešimai 
apie TKS sistemų gedimus yra „ža-
dinantis skambutis“.

„TKS sensta. Moduliai, kurie 
buvo Tarptautinės kosminės stoties 
pagrindas, yra mūsiškiai, rusiški 
moduliai, pagal technologijas – dar 
tarybiniais, mūsų paveldėti iš stoties 
„Mir“, – pabrėžė D. Rogozinas.

Jis atkreipė dėmesį, jog kuriant 

stotį buvo skaičiuota, kad šie modu-
liai veiks apie 15 metų, o šiuo metu 
jie naudojami jau beveik dukart il-
giau.

„Akivaizdu, kad tam tikrose seno-
se konstrukcijose, kurios buvo pa-
leistos dar anuomet [pradedant kurti 
TKS], randasi tam tikrų problemų 
dėl metalo nuovargio. Būtent todėl 
dabar galvojame apie Rusijos nacio-
nalinės stoties kūrimą“, – pridūrė D. 
Rogozinas.

Jis prognozavo, kad TKS dar gali 
būti naudojama iki 2028 metų.

Palestiniečių krikščionys 
ruošiasi švęsti Kalėdas 
Betliejuje, nepaisant įvestų 
apribojimų

Palestinos krikščionys ruošiasi 
švęsti Kalėdas Betliejuje, nepaisant 
užsikrėtimo COVID-19 atvejų skai-
čiaus augimo vakariniame Jordano 
upės krante, pirmadienį pranešė Bri-
tanijos visuomeninis transliuotojas 
BBC. 

Mišios Jėzaus Kristaus Gimimo 
bažnyčioje vyks vidurnaktį, kaip 
įprasta, tačiau tikintieji jose nedaly-
vaus. 

Palestiniečių valdžios pareigū-
nai praėjusią savaitę paskelbė, kad 
dviem savaitėms uždaro beveik vie-
šas įstaigas Vakarų Krante. 

Tris savaites Vakarų Krante ga-
liojantys apribojimai nepadėjo su-
mažinti naujų užsikrėtimo korona-
virusu atvejų skaičiaus augimo, rašo 
dienraštis „Times of Israel“.

„Šiemet Kalėdos bus unikalios, 
nes nėra kalėdinių mugių, aikštė-
je prie Jėzaus Kristaus Gimimo 
bažnyčios nėra kasmet vykstančių 
renginių, todėl mes pasistengsime 
padaryti viską, kas įmanoma, kad su-
kurtume kalėdinę nuotaiką“, – sakė 
vienos gatvėje koncertuojančios bū-
gnininkų grupės narė, neprarandanti 
vilties groti per šventes.

Prieš Kalėdas į Betliejų paprastai 
atvažiuoja tūkstančiai tikinčiųjų ir 
turistų. 

Nuo COVID-19 pandemijos pra-
džios Jeruzalėje koronavirusu užsi-
krėtė daugiau nei 376 tūkst. žmonių, 
daugiau nei 3,1 tūkst. jų mirė.

Rašytojų sąjungos premija – R. 
Kmitai

 Trisdešimtoji Lietuvos rašytojų 
sąjungos premija skirta poetui, pro-
zininkui, literatūrologui Rimantui 
Kmitai už romaną „Remyga“.

Kasmetinė Rašytojų sąjungos pre-
mija skiriama už didelės vertės kū-
rinį, išleistą per pastaruosius dvejus 
metus.

„Remyga“ yra romanas apie jauną 
valstybę, romanas apie eilinį žmogų, 

kuriuo, kaip kad būna talentingose 
knygose, esame mes visi“, – sakė 
vienas iš vertinimo komisijos narių 
rašytojas Mindaugas Nastaravičius. 

R. Kmita yra trijų eilėraščių kny-
gų – „Nekalto prasidėjimo“ (1999), 
„Upės matavimas“ (2002), „Švelniai 
tariant“ (2009), dviejų romanų – „Pi-
etinia kronikas“ (2016), „Remyga“ 
(2020) ir literatūros kritikos „Ištrūki-
mas iš fabriko“ (2009) – autorius. 

Rašytojų sąjungos premijos lau-
reatais yra tapę Antanas A. Jonynas, 
Jurgis Kunčinas, Nijolė Miliauskai-
tė, Romualdas Granauskas, Sigitas 
Geda, Danutė Kalinauskaitė, An-
drius Jakučiūnas, Aidas Marčėnas, 
Sigitas Parulskis, Alvydas Šlepikas 
ir kt.

Pirmiems kitų metų kultūros ir 
meno projektams skirta per 600 
tūkst. eurų

Lietuvos kultūros taryba skyrė fi-
nansavimą pirmiesiems 2021 metų 
kultūros ir meno projektams – iš 
viso 41 iniciatyvai skirta 613 tūkst. 
eurų Kultūros rėmimo fondo lėšų.

Kaip informavo Kultūros taryba, 
finansavimas skirtas dviem tarptau-
tiniams muzikos konkursams su-
rengti 2021–2022 metais: devinta-
jam tarptautiniam M. K. Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkursui 
skirta 140 tūkst. eurų, trečiajam 
tarptautiniam Virgilijaus Noreikos 
dainininkų konkursui – 110 tūkst. 
eurų. 

Finansavimas skirtas ir valstybi-
nės reikšmės renginiams: finansuo-
ta 13 skulptoriaus Antano Mončio ir 
poeto Vytauto Mačernio 100-osioms 
gimimo metinėms skirtų iniciatyvų. 
V. Mačernio renginiuose bus skai-
tomi poeto tekstai „pasitelkiant ir 
muzikinį bei aktorinį pateikimą“, 
A. Mončiui skirti renginiai bus 
orientuoti į edukaciją, kūrėjo pali-
kimo tvarkymą, planuojamos insta-
liacijos. Iš viso šių kūrėjų atminimo 
renginiams įgyvendinti paskirta 110 
tūkst. eurų. 

50 tūkst. eurų teko kitų metų Ma-
žųjų kultūros sostinių projektams. 
2021 metais Lietuvos mažosiomis 
kultūros sostinėmis bus Valkininkai 
(Varėnos r.), Krakės (Kėdainių r.), 
Barstyčiai (Skuodo r.), Klausučiai 
(Vilkaviškio r.), Tiltagaliai (Pane-
vėžio r.), Juodeikiai (Joniškio r.), 
Veliuona (Jurbarko r.), Nevarėnai 
(Telšių r.), Deltuva (Ukmergės r.), 
Vyžuonos (Utenos r.). 

Per 200 tūkst. eurų paskirstyta 
tęstiniams kitų metų mėgėjų meno 
renginiams – pučiamųjų koncer-
tams, spektakliams, vokalinių an-
samblių, chorų, liaudies kapelų, 
liaudiškų šokių ir kitiems projek-
tams.

Didžiojo Beno varpai 
skambės Naujiesiems metams

Didžiojo Beno, kuris jau daugiau 
kaip 150 metų yra viso, kas britiška, 
simbolis, varpai skambės Naujųjų 
metų išvakarėse, šią savaitę pranešė 
Bendruomenių Rūmai.

Tam ruošiantis, bandymai bus 
atliekami jau nuo gruodžio 29-o-
sios.

Garsusis laikrodis, kurio varpo 
dūžiai skamba per televizijos ir ra-
dijo transliacijas, nuo 2017-ųjų yra 
remontuojamas ir šiuo metu naudo-
jamas tik ypatingomis progomis.

Jis skambės gruodžio 31 dieną 
12, 16, 21, 22 ir 23 val., o paskui – 
vidurnaktį, pasitinkant Naujuosius 
metus, ketvirtadienį paskelbė par-
lamentas.

Pareiškime nenurodoma jokia 
ypatinga skambinimo 23 valandą 
prasmė. Tačiau vidurnaktį Briuse-
lio laiku – 23 val. JK (sausio 1-ąją 
1 val. Lietuvos) laiku – Britanija 
paliks Europos Sąjungos bendrąją 
rinką ir muitų sąjungą.

Pranešimą sveikino „Brexitą“ pa-
laikanti žiniasklaida.

„Didysis Benas gaus „Brexitui!“ 
– rašė bulvarinis leidinys „Daily 
Express“.

Praėjusį kartą šis laikrodis mušė 
Paliaubų dieną lapkričio 11-ąją, per 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 
metines.

Naujųjų metų išvakarėse prie 
Didžiojo Beno paprastai susiren-
ka didžiulės minios, netoliese virš 
Temzės upės šaudomi naujametiniai 
fejerverkai. Tačiau šiais metais dėl 
pandemijos patariama Londono cen-
tre nesirinkti, visi renginiai atšaukti.

Ministrui pirmininkui Borisui 
Johnsonui nepavyko pasiekti, kad 
Didysis Benas skambėtų sausio 31 
dienos 23 val., kai Britanija oficialiai 
išstojo iš Europos Sąjungos.

Nuo to laiko Britanija gyvena 
pereinamojo laikotarpio sąlygomis, 
kai vis dar turi taikyti ES taisykles ir 
bando susitarti su bloku dėl būsimų 
santykių.

B. Johnsonas tuomet rėmė su-
telktinio finansavimo idėją siekiant 
apmokėti Didžiojo Beno paleidimą, 
bet Bendruomenių Rūmai dėl kai-
nos atsisakė tą padaryti. Vietoje to 
atgalinis laiko skaičiavimas buvo 
projektuojamas ant Dauningo ga-
tvės 10-uoju numeriu pažymėto vy-
riausybės pastato fasado.

Didžiuoju Benu vadinamas lai-
krodžio varpas, o 96 m aukščio 
bokštas vadinamas Elzbietos bokš-
tu. Parlamento architekto Augustus 
Pugino (Ogasto Pjudžino) supro-
jektuotas neogotikinis bokštas buvo 
užbaigtas 1856 metais.

-bNs

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo artimie-
siems, kaimynams, draugams. Tai puiki kalėdinė dovana.

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ prenumeratą, ir jis Jus atsimins visus  2021 - uosius 
metus. 

Teirautis elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefo-
nais 8 381 594 58 arba 8 686 33036.

-ANYKŠTA

Padovanok prenumeratą - Tave 
atsimins visus metus!
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

parduoda

Vyr. redaktorė

įvairūs

Teleloto. Žaidimas nr. 1289 Žaidimo data: 2020-12-20 Skaičiai: 09 12 63 52 03 48 49 43 39 14 44 34 30 
61 33 35 01 05 11 42 73 53 22 75 62 50 69 24 28 07 56 55 51 68 20 74 67 47 66 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 25 29 04 
41 57 36 60 70 19 16 27 17 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 27327.00€ 1 
Užbraukus įstrižaines 13.50€ 990 Užbraukus eilutę 2.00€ 17429 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 60072  Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 03**440 50 EUR VIADA čekis 0268344 Automobilis Toyota Corolla 0300165 Automobilis TOYOTA RAV4 0274252 
Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 03**382 Belaidės ausinės PHILIPS 05**233 Belaidės ausinės PHILIPS 06**447 Čekis šven-
tiniam stalui 100EUR 04**045 Dormeo užklotas MIRABAI 05**050 Išmanioji apyrankė Xiaomi 05**324 Išmanioji apyrankė Xiaomi 
059*063 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 021*704 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 02**509 Karšto oro gruzdintuvė DELIMANO 
06**407 Kavos aparatas MASTER COFFEE 0457541 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0466433 Laiminga vieta prizas 238 Eur 
0473879 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0473885 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0476828 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0476834 
Laiminga vieta prizas 238 Eur 0490661 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0490667 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0493336 Laiminga 
vieta prizas 238 Eur 0493346 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0493829 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0499665 Laiminga vieta 
prizas 238 Eur 0501355 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0507559 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0507566 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0511618 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0511625 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0515134 Laiminga vieta prizas 238 Eur 
0515137 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0527960 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0534658 Laiminga vieta prizas 238 Eur 014*976 
Pakvietimas į TV studiją 012*518 Pakvietimas į TV studiją 041*609 Pakvietimas į TV studiją 041*797 Planš. komp. Samsung 
TAB A T510 032*999 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0611648 Pretendentas į 100 000 Eur 0310198 Pretendentas į 100 000 
Eur 0198473 Pretendentas į 100 000 Eur 0319254 Pretendentas į 100 000 Eur 0230364 Pretendentas į 100 000 Eur 0608305 
Pretendentas į 100 000 Eur 0434938 Pretendentas į 100 000 Eur 0226242 Pretendentas į 100 000 Eur 043*153 SENUKŲ čekis 
040*452 SENUKŲ čekis 032*744 TC čekis buitinei technikai 052*595 TC čekis buitinei technikai 037*292 Telefonas Samsung 
Galaxy A21s 009*517 Telefonas Samsung Galaxy A21s

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito 
iš karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

Superkame kARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų 

gamybos įmonė, 
plečia savo veiklą ir KVIEčIA 
PRISIjUngTI prie draugiško 

Anykščių kolektyvo 
siuvėjas ir minkštų baldų 

darbuotojus (-as): 
apmušėjus, stalius, 

pakuotojus ir kt.
BRUTO atlyginimas 

736-2500 EUR
Susisiekite: +370 694 74037, 

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos: 

www.balticsofa.com/lt/karjera/

Reikalinga slaugytoja arba slau-
gytojos padėjėja slaugyti senyvo 
amžiaus žmogų kelias valandas 
per dieną.

Tel. (8-694) 12001.

Paslaugos

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.

kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-656) 40439.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 Eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 Eur. 
Pristato. 

Tel. (8-637) 22227.

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

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai). Pristato į namus.

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

kita

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.
 
Amonio salietrą, azofoską, sulfa-

tą. Pristato. Išrašo sąskaitas. 
Tel. (8-605) 49513.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel. (8-656) 24531. 
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PAbijuTAs,

rašė Antonas FELjEToNAs

mėnulis
gruodžio 23 - 28 d. - priešpilnis,
gruodžio 29 - 30 d. - pilnatis.

Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, 
Girstautas, Minvydė, Irma.

Viktorija, Mina, Vilbutas, 
Veliuona.

šiandien

gruodžio 24 d.

vardadieniai

oras

+1

+4

gruodžio 25 d.
Anastazija, Gražvydas, Sanrimė, 
Eugenija, Nastė, Genė.

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.

Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 
skambinkite tel. (8-700) 55400.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„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“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Pagrindinis prenumeratos prizas 
benzopjūklas 

„Husqvarna 135“
Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 

(Šaltupio g. 19, Anykščiai). 
Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos įsteigti prizai – „Gardena“ 

sekatorius, sportinis krepšys, trys kepuraitės.
„Anykštos“ prenumeratoriai gaus 100 eurų vertės Juozo Baltušio kny-

gų „Vietoj dienoraščio“ trijų tomų rinkinį iš UAB „Sinchronizacija“ (A. 
Baranausko a. 4); penkis UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“ 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai) 20 eurų čekius; penkis 10 eurų „Arbatos ma-
gijos“ (kioskas A.Baranausko aikštėje) čekius; penkis 20 eurų parduo-
tuvės „Madinga spinta“ (J.Biliūno g. 1, Anykščiai) čekius; du 15 eurų 
vertės siūlų parduotuvės „9 Gijos“ (A.Baranausko a. 14, Anykščiai) čekius; 
du kvietimus dviem asmenims į Anykščių menų inkubatoriaus (J.Biliūno g. 
53) pramogą „Virtuali realybė” bei 10 kvietimų į baseiną „Bangenis“ dviem 
asmenims; tris 20 eurų parduotuvės „Dovana“ (J.Biliūno g. 4) čekius.

Skelbiama prenumerata 2021-iesiems metams!

„Anykšta“ - 
laiko patikrintas draugas!

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

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam nei 
pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje

Nuostabi balta eglutė
Šviečia kaip iš atvirutės. 
Apšviesta ir išruošta -
vidur miesto papuošta. 

Kur vaikučiai? Kur snieguolės?
Kažin kur visi prapuolė?
Nei orkestrų, nei kalbų - 
Šitai valdžiai rašau  2. 

Mirksi Tubio tik ekranas
Tarsi profkės koks pacanas.
Šventės - eglės įžiebimo -
Net ir Marcė nesužino,

Nors po miestą varinėja
ir naujienas šnipinėja. 
Nebaisi jai nė korona... 
Tegyvens lig švintai Onai. 

Artinas Kalėdų šventė -
Tylumoj teks išgyventi.
Nematyt ant Anykščių 
Jokio džiaugsmo bei nykščių.

Amiliutė paslapčia eina apžiūrėti Anykščių eglės

gruodžio 26 d.
Steponas, Gaudilė, Gindvilė, 
Gaudvilas.

gruodžio 27 d.
Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

gruodžio 28 d.
Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga, 
Kantvilas, Vaidilutė, Ema, 
Kamilė.

gruodžio 29 d.
Tomas, Gentvainas, Gaja, Teofilė.

gruodžio 30 d.
Margarita, Sabinas, Sabina, 
Gražvilas, Dovydas, Irmina.

Viršila klausinėja eilinių:
- Jei karininkui kulka nuplėš vie-

ną ausį, kas jam atsitiks?
- Negirdės viena ausimi, tamsta!
- Teisingai! O jei kita kulka nu-

plėš ir antrą ausį?
- Turbūt išvis negirdės, tamsta!
- Neteisingai! Tada karininkas 

išvis nieko nematys!
- O kodėl?
- Todėl, kad kepurė nusmuks ant 

akių!

***
Užduotis: į baseiną per minutę 

laiko priteka 400 litrų vandens, o 
išteka 402 litrai.

Klausimas: ar baseino lankytojai 
turi sąžinės?

***
Girdėjai? Petras mirė!
- Nuo ko? AIDS?
- Ne.
- Tai gal vėžys?
- Ne, lyg ir nuo gripo.
- Aaa, gripas, tai nieko tokio.

***
- Koks gražus vakaras. Gal užei-

nam pas mane, kavos atsigersim?
- Tai net nežinau kažkaip, kava 

naktį nelabai gal…
- Na, užeinam, prašau, aš jau 

pusė metų kaip kavos negėriau.

***
- Pilieti, ko jūs iš manęs norite?
- Atsiprašau, ponia, aš iš jūsų 

nieko nenoriu.
- Gerai. Tada pereikime prie 

mano pageidavimų.


