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Žmonės - lyg ežero žuvys, nieko 
nenorinčios žinoti apie vandenį Lina DAPKIENĖ 

Anykštėnas Bronius Ša-
blevičius – istorikas, biolo-
gas, literatas, gamtininkas 
publicistas, biomedicinos 
mokslų daktaras, gamtos fo-
tografas. 

Du aukštojo mokslo diplo-
mai, mokslinė disertacija, 40 
metų biologo darbo stažas 
Aukštaitijos nacionaliniame 
parke, keliasdešimt leidi-
nių apie retuosius augalus, 
paukščius, žvėris, drugius 
sfinksus, vabalus, amfibijas 
ir roplius išskiria B. Šablevi-
čių iš kitų gamtininkų. 

Bronius Šablevičius dar 
rašo prozą, poeziją, kurią 
iliustruoja savo darytomis 
nuotraukomis. 

Retųjų augalų tyrinėjimai - viena iš biologo dr. Broniaus Šablevičiaus veiklų. Laukinėms orchidė-
joms mokslininkas sako jaučiantis nenugalimą trauką. O šis radinys - augalas albinosas. Cepha-
lanthera longifolia – kardalapis garbenis.

Poliklinika ir ligoninė – ant reformų slenksčio
Jei Anykščių rajono savivaldybė suskubtų įsijungti į svei-

katos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos planą, ji galėtų ti-
kėtis gauti dalį iš 800 mln. Eur, kuriuos Sveikatos apsaugos 
ministerija yra numačiusi reformai.

Anykščių savivaldybei tokiu atveju tektų sujungti Anykš-
čių ligoninę ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros cen-
trą į vieną įstaigą, o Anykščių ligoninė liktų be chirurgijos, 
vaikų stacionaro ir visavertės reanimacijos paslaugų.

Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos planą, pagal  kurį ma-
žesnės rajono ligoninės  taip pat raginamos uždaryti dalį 
skyrių, teikti  tik dienos stacionaro paslaugas, o pačios 
jungtis prie didesnių  ligoninių.

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Koronavirusas. Šią savaitę 
protrūkiai užfiksuoti Anykščių 
kultūros centre, A. Baranaus-
ko pagrindinėje mokyklo-
je, vaikų lopšelyje-darželyje 
„Spindulėlis“. Nuo lapkričio 
19 iki lapkričio 25 dienos 
Anykščių rajone  fiksuoti 59 
nauji susirgimo atvejai, 52 as-
menys pasveiko. 1 asmuo, sir-
gęs COVID-19 liga, mirė, jis 
priklausė 80–85 metų amžiaus 
grupei.

Netektis. Trečiadienį po 
sunkios ligos mirė iš Anykš-
čių rajono Jokūbavos kaimo 
(Kavarsko sen.) kilęs buvęs 
Seimo narys, pedagogas, vi-
suomenės veikėjas Vytenis 
Albertas Zabukas (1940- 
2021). Jis  parlamente dirbo 
1996–2000 metais, priklausė 
Tėvynės sąjungos frakcijai. 

Šviesoforai. Reaguodama 
į gyventojų  nusiskundimus 
Anykščių savivaldybės Sau-
gaus eismo komisija nusprendė 
artimiausiu metu pakoreguo-
ti eismo reguliavimo sistemą. 
Nutarta, kad naktį, tai yra nuo 
22:00 val. iki 06:00 val., švie-
soforai bus perjungiami į mirk-
sinčios geltonos šviesos režimą 
A. Vienuolio–Gegužės gatvių 
sankryžoje ir A. Baranausko 
a.–Valančiaus g. sankryžoje. 

Krepšinis. Šį savaitga-
lį Anykščiuose, „Nykščio 
namų“ sporto salėje, vyksta 
Europos mergaičių krepšinio 
lygos U-18 turnyras. Turnyre 
dalyvauja jaunosios krepši-
ninkės  iš Latvijos, Baltaru-
sijos, Ukrainos, Švedijos bei 
Slovakijos. A ir B grupėse 
kovoja po keturias komandas.
Turnyro nugalėtojos paaiškės 
sekmadienį.

Sujungus Anykščių ligoninę ir Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centrą, būtų steigiamas naujas juridinis darinys - Anykš-
čių bendruomenės sveikatos centras.

Rajono tarybos 
nariams neįtiko 
Kalėdų senelis

Diskusija apie 
„užmiškėjusius“ 
Anykščius

Choreografė 
Jūratė Uselienė: 
„Šokti gali visi!“

Kęstučio Tubio 
byloje dar vienos 
pertraukos nebus
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spektras

temidės svarstyklės

Pensijos. Prezidentas Gitanas 
Nausėda pasirašė senatvės pen-
sijų didinimą nuo 2022 metų 
sausio numatančias įstatymo pa-
taisas. Vidutinė senatvės pensija 
nuo 2022 metų sausio didės 51 
euru iki 465 eurų, o su būtinuoju 
stažu – 48 eurais iki 489 eurų. 
Pensijoms kitąmet numatoma 
skirti iš viso 4,251 mlrd. eurų – 
11,9 proc. daugiau nei šiemet.  
Dabar Lietuvoje yra apie 600 
tūkst. pensininkų.

Didėjimas. Neapmokestina-
mųjų pajamų dydis (NPD) nuo 
kitų metų didės 60 eurų ir sieks 
460 eurų. Gyventojams, gaunan-
tiems minimalų mėnesio atlygi-
nimą papildomai liks 15 eurų, 
Dėl NPD didinimo iki 460 eurų 
papildomą naudą pajustų apie 
73 proc. visų dirbančiųjų arba 
1 mln. šalies gyventojų. Neįga-
liesiems bei riboto darbingumo 
žmonėms NPD didinti nuo 645 
iki 740 arba nuo 600 iki 690 
eurų, priklausomai nuo neįgalu-
mo ar darbingumo lygio.

Algos. Seimas padidino švieti-
mo darbuotojų pareiginės algos 
koeficientus ir nustatė didesnį 
jos bazinį dydį, tai leis kitąmet 
jų darbo užmokestį padidinti ne 
mažiau kaip dešimtadaliu. Mo-
kytojų, švietimo pagalbos speci-
alistų pareiginė alga nuo sausio 
1-osios išaugs 10 proc., auklė-
tojų, koncertmeisterių, akom-
paniatorių – vidutiniškai 11,5 
proc., mokyklų vadovaujančių 
darbuotojų – 19,7 procento. Be 
to, kitų metų biudžeto projekte 
planuojama papildomų lėšų ap-
mokėti už didesnį veiklos sudė-
tingumą ar darbo krūvį.

Kvietimas. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija kviečia teikti 
paraiškas projektų finansavimui 
iš Sporto rėmimo fondo. Į šias 
lėšas gali pretenduoti projektai, 
skirti veikloms, skatinančioms 
fizinio aktyvumo plėtrą, taip 
pat sporto inventoriui ir įrangai 
įsigyti, organizuoti sporto rengi-
nius, bei kvalifikacijai tobulinti 
ir sporto informacijos sklaidai. 
Be kita ko, į finansavimą gali 
pretenduoti projektai, skirti 
esamų sporto paskirties pastatų 
arba sporto paskirties inžineri-
nių statinių plėtrai, priežiūrai ir 
remontui.

Atmaina. Mokslininkas Gytis 
Dudas ragina pasisaugoti Pietų 
Afrikos Respublikoje aptiktos 
koronaviruso atmainos. Pasak 
Vyriausybės ekspertų tarybos 
nario, reikėtų griežtinti atvyks-
tančiųjų į Lietuvą kontrolę, kol 
mokslas ir institucijos stinga in-
formacijos apie naują COVID-
19 variantą. Iki šiol nauja atmai-
na Lietuvoje nenustatyta.

-BNS

Rajono tarybos nariams neįtiko Kalėdų senelis
Lapkričio 25 dieną, ketvirtadienį, vykusiame 33-iajame 

Anykščių rajono tarybos posėdyje dalis anykštėnų išrinktų-
jų netikėtai pažėrė kritikos Anykščiuose, Istorijų dvarelyje 
įkurtoje Kalėdų rezidencijoje, jau trečius metus reziduo-
siančiam Kalėdų seneliui.

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Posėdžio metu nuo visuome-
ninio rinkimų komiteto „ „Kęs-
tučio Tubio sąrašas“ Anykščių 
krašto labui“ į Anykščių rajono 
tarybą išrinkta Dangira Nefienė 
domėjosi, kokia šiemet bus Ka-
lėdų rezidencijoje apsistosian-
čio Kalėdų senelio programa.

„Ar kas nors pasižiūrėjote, 
ką Kalėdų senelis darys? Nes 
tai, kas buvo pernai internete, 
tai, iš tiesų, nežinau, ar atlai-
ko bet kokią kritiką. Kadangi 
pati mačiau ir buvau užsakiusi 
anūkams, iš tiesų, nuoširdžiai 
sakau, buvo gaila ir to senelio, 
ir mano anūkų, ir laiko sugaiš-
to. Buvau sakiusi tada vedėjai 
(Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėjai Audro-
nei Pajarskienei, red.pastaba). 
Sakė, pasižiūrėsime, pasikal-
bėsime. Tai gal pasikeitė kas 
nors? Nežinau, ar jūs žinote, ką 
darys tas Kalėdų senelis, nes 
nežinau, ar drįsčiau rekomen-
duoti tai, kas buvo pernai“, - 
kalbėjo D.Nefienė.

Reaguodama į Anykščių ra-
jono tarybos narės išsakytą 
kritiką, Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus patarė-
ja Vaida Jucienė teisinosi, kad 

„tos informacijos“ apie praė-
jusius metus Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus ve-
dėja A.Pajarskienė jai esą ne-
perdavusi, todėl sakė negalinti 
ta tema kažką pakomentuoti. 
Priminsime, kad, iki tapdama 
mero patarėja, V.Jucienė Isto-
rijų dvarelyje  dirbo kultūrinių 
veiklų koordinatore ir organi-
zatore bei su „Anykšta“ ne vie-
ną kartą apžvelgė Kalėdų rezi-
dencijoje vykstančias veiklas.

Anykščių rajono tarybos narė 
D.Nefienė posėdyje visgi neat-
lyžo ir  klausė, ar šiemet Ka-
lėdų senis Kalėdų rezidencijoje 
„ką norės, tą ir darys“.

„Su Kalėdų seneliu yra su-
tarta, kad jis, priėmęs vaikus, 
su jais bendraus apie tai, kokie 
jie buvo visus metus, kokias 
daineles, eilėraštukus buvo 
išmokę, ar buvo geri, klojosi 
lovą, valėsi dantis ir taip to-
liau“, - aiškino mero patarėja 
V.Jucienė.

Anykščių rajono tarybos narė 
D.Nefienė teiravosi, o kas bus, 
jei vaikai su Kalėdų seneliu ne-
kalbės.

„Paprastai bendrauja tėvai, 
jei vaikas yra nekalbus“, - sakė 
mero patarėja V.Jucienė.

Anykščių rajono tarybos 
narė D.Nefienė replikavo, kad 
vaikai bendrauti gali ir namuo-
se su tėvais: „Nebūtina ir pas 
Kalėdų senelį eiti“.

Anykščių rajono tarybos 
narei D.Nefienei antrino ir 
Anykščių rajono tarybos narys 
socialdemokratas Kęstutis Ja-
cunskas.

„Man irgi pernai teko būti 
Kalėdų rezidencijoje. Pritariu 
Dangirai, Kalėdų senelis toks 
galėtų būti iškalbingesnis“, - 
pastebėjo K.Jacunskas.

Kalėdų rezidencijoje Kalėdų 
senelio personažą jau trečius 
metus iš eilės įkūnys rokiškėnas 
Linas Pauliukas. Anykštėnams 
jis pažįstamas iš režisieriaus 
Jono Buziliausko spektaklių, 
kuriuose kartais vaidina.

Kalėdų senelio personažą ku-
riantis rokiškėnas L. Pauliukas, 
reaguodamas į jam išsakytą 
kritiką, feisbuke tik pasijuokė.

„Tikrai reikia jį ten pakeist 
!!! Aš galėčiau gal? Jei tikčiau, 
žinoma. Jie gi ten nieko ne-
veikia. Sėdi, kavą geria, vaikų 
saldainius valgo, ir tiek...“ – 
„Anykštos“ feisbuko paskyroje 
komentarą parašė L.Pauliukas.

Rokiškio turizmo ir amatų 
informacijos centro turizmo 
vadybininkė Ingrida Kujelė, 
reaguodama į rokiškėno ko-
mentarą, L.Pauliuką paragino 
nebeprasidėti su anykštėnais ir 
sugrįžti į Rokiškį.

„Grįžk Rokiškin. Kų te su 
tais anykštėnais“, – juokėsi ji.

L.Pauliukas jai atsakė, kad 
anykštėnai yra geri žmonės.

„Nors, žinoma, dabar jau ne 
visi geri…“ – juokėsi Kalėdų 
senelio personažą kuriantis ro-
kiškėnas.

Pernai Kalėdų seneliui už 
darbą Kalėdų rezidencijoje 
buvo sumokėtas 2 tūkst. Eur 
autorinis atlyginimas, o iš viso 
Kalėdų rezidencijos veikloms 
išleista apie 3 tūkst.700 Eur. 
Šiemet Kalėdų rezidencija sa-
vivaldybės biudžetui kainuos 
apie 6 tūkst.900 Eur.

Pernai už susitikimus su 
Kalėdų seneliu Kalėdų rezi-
dencijoje surinkta 300 Eur. 
Dėl koronaviruso pandemijos 
susitikimai vyko tik interneti-
nėje erdvėje, šiemet jie vyks ir 
gyvai.

Anykščių rajono tarybos 
narė Dangira Nefienė sua-
bejojo Kalėdų rezidencijoje 
reziduojančio Kalėdų sene-
lio profesionalumu.

Kęstučio Tubio byloje dar vienos 
pertraukos nebus

Vidmantas ŠMIGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Monika Be-
netė atskira nutartimi priėmė sprendimą netenkinti Kęstu-
čio Tubio atstovų prašymo atlikti STT įrašų originalų eks-
pertizę. 

Priminime, jog praėjusių 
metų pabaigoje ir šių metų 
pirmoje pusėje ekspertai atli-
ko STT įrašų kopijų eksper-
tizę, po kurios buvo konsta-
tuota, kad įrašai yra vientisi. 
K.Tubio atstovams teisme pa-
teikus prašymą atlikti origina-
lų ekspertizę, tokiam prašy-
mui kategoriškai prieštaravo 
valstybės kaltinimą palaikanti 
Panevėžio apygardos proku-
ratūros prokurorė Dalia Mar-
kauskienė. Pasak prokurorės, 
prašymas atlikti dar vieną 
ekspertizę, kuri tęstųsi ilgus 

mėnesius, yra sąmoningas 
bandymas vilkinti bylą. 

Buvęs Anykščių rajono me-
ras K.Tubis STT buvo sulai-
kytas 2019 metų sausio mė-
nesį. Jam pateikti kaltinimai 
prekiavus poveikiu pagal tris 
epizodus.  Jis kaltinamas ky-
šio ėmimu, siekiant sudaryti 
išskirtines sąlygas įsigyjant 
žemės sklypą (vadinamasis 
Rimvydo Kugio epizodas) bei 
pažadu išasfaltuoti keliuką į 
įmonės teritoriją Antrųjų Kur-
klių kaime („VLI Timber“ epi-
zodas). Pagal trečiąjį – Arvido 

Pajuodžio – epizodą  K.Tubis 
kaltinamas nematerialaus ky-
šio ėmimu.

Teisėjai atmetus K.Tubio at-
stovų prašymą, bylos nagrinėji-
mas tęsis pagal ankstesnį planą. 
Artimiausias posėdis vyks lap-
kričio 30-ąją. Jame šalys turėtų 
sakyti baigiamąsias kalbas. 

Prokurorė D.Markauskienė 
ankstesniame posėdyje kitą 
posėdį pasiūlė rengti nuotoli-
niu būdu, bet K.Tubio advoka-
tas Giedrius Danėlis prieštara-
vo. „Asmens kaltės klausimas 
yra svarbesnis nei proceso da-
lyvių sveikata“, - požiūrį iš-
dėstė advokatas. Abu  K.Tubio 
advokatai sakė, kad pageidau-
tų, jog proceso dalyviai galėtų 
rinktis, kaip posėdžiauti, - ar 

gyvai, ar nuotoliniu būdu. O 
K.Tubis pareiškė, kad jis bai-
giamąją kalbą norėtų sakyti ne 
sėdėdamas prie kompiuterio, o 
stovėdamas Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmų salėje.   

Teisėjos M.Benetės spren-
dimu lapkričio 30-osios po-
sėdis vyks mišriu būdu, taigi, 
taip, kaip pageidavo K.Tubio 
atstovai. 

Kęstučio Tubio atstovų prašy-
mą atlikti STT įrašų origina-
lų ekspertizę teismas atmetė.

Pagalba. Lapkričio 24 dieną, 
trečiadienį, Anykščiuose, Staty-
bininkų g., ugniagesiai suteikė 
pagalbą medikams. Apie  130 kg 
sveriantis ligonis išneštas iš namų 

ir įkeltas į greitosios pagalbos au-
tomobilį.

Avarijos. Lapkričio 23 dieną, 
antradienį, Kavarsko seniūnijos 
Pagojės II kaime į griovį vertėsi  
durpes vežęs sunkvežimis su prie-
kaba. Ant važiuojamosios kelio 

dalies buvo pabirusios 24 tonos 
durpių. Pasitelkus kelininkų tech-
niką, išbirusios ant kelio durpės 
susemtos. Tą pačią dieną Anykš-
čiuose, Vilniaus g., po eismo įvy-
kio ugniagesiai surinko ant kelio 
išsiliejusius teršalus bei duženas.

Gaisras. Lapkričio 22 dieną, 
pirmadienį, ugniagesiai gavo pra-
nešimą, kad Svėdasų seniūnijos 
Kunigiškių II kaime dega pirties 
siena. Kilusį gaisrą žmonės užge-
sino patys, ugniagesių pagalbos  
neprireikė.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosDiskusija apie „užmiškėjusius“ 
Anykščius Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Lapkričio 23 dieną į nuotolinį posėdį buvo susirinkusi Anykčių rajono savivaldybės Kul-
tūros taryba. Nuspręsta Anykščių rajono tarybai rekomenduoti į tradicinių festivalių sąra-
šus įtraukti konkursą – festivalį „Muzikinė akvarelė“ bei festivalį „Pėdos“.

Kultūros tarybos nariams taip pat buvo pristatytas Anykščiuose planuojamas „Lėtos 
architektūros ir lėto meno“ festivalis. Pristatymo metu užgimė diskusija apie Anykščių 
miesto botaniškumą.

Festivalį pristatęs archi-
tektas, Lietuvos architektų 
rūmų tarybos narys, laikraščio 
„Statybų pilotas“ redaktorius 
Audrys Karalius sakė, kad 
planuojamame „Lėtos archi-
tektūros ir lėto meno“ festiva-
lyje surengtoje konferencijoje 
jis bandys prikalbinti  apie 
miesto botaniškumą pranešimą 
skaityti Anykščių rajono merą 
Sigutį Obelevičių.

„Miesto kultūros skleidimas 
per augaliją, per „žaliąją“ ar-
chitektūrą yra ne mažiau svar-
bus nei per tą „kietąją“ archi-
tektūrą“, - sakė A.Karalius.

Apie miesto botaniškumą 
savo nuomonę turėjo Kultū-
ros tarybos narys, kultūrologas 
Vytautas Balčiūnas.

„Botaniškumas Anykščių yra 
labai svarbu, bet būtų svarbus 
ir „išbotaninimo“, „išparkini-
mo“ aspektas. Esu paveiktas to 
senojo atminties kodo, kur čia 
buvo smėlio kopos. Man prieš 
mirtį yra liudijusi Monika La-
pinskaitė, ji buvo dailininkė, 
bendravusi su Vydūnu, kuris 
negalėjęs patikėti, kad kažkur 
toli, kontinente, esančios smė-
lio kopos, tai buvo specialiai 
atvažiavęs, pas Vienuolį gyve-
nęs ir pats jas pamatęs. Ten, kur 
Jonas Biliūnas palaidotas, yra 
smėlio kalnas. Dar prisimena 
anykštėnai čia plytėjusius pus-
tomo smėlio kalnus, o dabar 
visas miestas „suparkintas“, 
visur medžiai auga, net Laimės 
žiburio nebematyti. Čia viskas 
medžiais  užauga, apauga. Net 
nuėjau prie Vienuolio kapo, tai 
žiūriu - krūmai beveik pusę pa-
minklo užrašo dengia. Meras, 
kiek žinau, yra ne tik botani-
kas profesionalas, bet ir „išbo-
taninimo“ meistras. Net  kartą 

Kultūrologas Vytautas Bal-
čiūnas Anykščių miesto er-
dvėse norėtų matyti daugiau 
smėlio.

Architekto Audriaus Kara-
liaus vienas iš veiklos tikslų 
– iš  Traupio botanikos poli-
gono į dienos šviesą ištraukti 
merą Sigutį Obelevičių.

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad Anykščiai negaus 
kurorto statuso, kol mieste 
nebus daugiau žaliųjų plotų.

kalbėjome, kad reiktų, kaip 
Rukloje, pasprogdinti, kad ta 
smėlio kopa atsivertų. Naftos 
čia gal nėra, mineralinis van-
duo, kaip žinia, čia pulsuoja 
labai geros kokybės po Anykš-
čiais, bet ką daryti su ta smėlio 
atmintim? Nusižiūrėjau buvusį 
kino teatrą „Šilelis“ - ten labai 
gera būtų siena didelei pano-
ramai. Kaip pajusti, kad visa 
šita urbanistika „lėto miesto“ 
architektūriniame vaizdinyje 
turi ir labai svarbias spindin-
čio smėlio erdves.Lietuvos 
literatūros tyrinėtoja Regina 
Mikšytė, tyrinėdama Antaną 
Baranauską, yra labai gražiai 
įvardijusi, kad „tie šileliai kaž-
kur buvo pakrašty, greitasro-
viai upeliukai vagojo smėlynų 
erdves“. Ir dabar visa tai yra 
pavirtę mišku, tokiu užmiškė-
jusiu miestu .Ir tos žemumos 
užpelkėjusios. Todėl kontrasto 
tokio nebejaučiame“, - kalbėjo 
V.Balčiūnas.

Anykščių rajono savival-
dybei strategijas rengiantis 
architektas A.Karalius sakė, 
kad vienas iš jo uždavinių – į 
Anykščių miestą sugrąžinti 
pušis.

„Anykščiai gimė pušyne, o 
tos pušys iš miesto yra praktiš-
kai išvarytos. Lietuvių ir šiau-
rės europiečių sąmonėje ku-
rortas  asocijuojasi su pušynu. 
Kuo daugiau pušų, tuo labiau 
kurortiškas yra miestas. Var-
tojant sąvoką „botaniškumas“, 
visiškai nereiškia „išprosyti“ 
vokiškai gazoną. Botaniškumą 
aš suvokiu kaip botaniškai są-
moningą ilgesį. Tai nereiškia, 
kad mes visur, kaip prie dega-
linių, „prosinam“ tuos gazonus 
ir formuojam iš kažkokių tujų 

burbulus arba „pudelius“. Mes 
kažkada su Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūniene diskutavo-
me, kad Anykščiuose tam tikri 
plotai galėtų būti nešienau-
jami, kad natūrali žolė ateitų 
iki miesto.Mes kalbame apie 
Anykščius, kaip apie vertybinį 
miestą, kuris kažką daro ne dėl 
to, kad visi taip daro, o žino, 
kad taip daryti reikia. Todėl ir 
noriu S.Obelevičių ištraukti iš 
uždaro Traupio botaninio po-
ligono į dienos šviesą. Miesto 
„žalioji“, „mėlynoji“ ir „kie-
toji“ architektūra turi būti tam 
tikroje partnerystėje. Jei kalba-
me apie kurortą, „žalioji“ ar-
chitektūra tampa labai stipriu 
partneriu. Jokio kurorto nega-
lima sukurti vien iš „kietosios“ 
architektūros, nes gausime  to-
kią Dubajaus tipo fantasmago-
riją“, - kalbėjo A.Karalius.

Į diskusiją įsitraukusi Ar-
chitektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
kalbėjo, kad kurorto statusas 
– tai ne Vyriausybės surašy-
tas sprendimas, o pirmiausia 
miesto želdiniai.

„Kaip ir minėjo architektas 
A.Karalius, iš miesto yra išva-
ryta pušis. Miestas nelabai į tą 
tradiciškai suvokiamą kurortą 
panašus, todėl sunku mora-
liai pereiti prie smėliakalnių 
atidengimo, nes tas balansas 
dingsta. Mes neturime 60 proc. 
žaliųjų plotų ir mes negausime 
kurorto statuso. Jei miestas 
būtų apželdintas ir kiekvienas 
nesigvieštų pjauti, tai dabar 
vyksta intensyviai ir beatodai-
riškai žiauriai, tada būtų ki-
taip“, - sakė D.Gasiūnienė.

Šviesoforai 
Anykščiuose 
naktį bus 
išjungiami. Kaip 
vertinate tokį 
Anykščių 
savivaldybės 
sprendimą?

Jurgita VYŠNIAUSKIENĖ:

- Tai naktį nė vienas automo-
bilis nepravažiuoja? Mano ma-
nymu, geltonas privalo likti, o 
ne visai išjungti, čia kaimo vie-
tove su trim trobom, kad naktį 
niekada nė vienas automobilis 
nepravažiuoja, ar vis tik mies-
tas......?

Jūratė PADAGINSKIENĖ:

- Tai gal palikti reikia mirk-
sinti geltoną, o visai išjungti ne-
sąmonė, kas ten pas jus Anyks-
čiuose vis visokių nesąmonių 
prigalvoja savivaldybėje??

Edvardas BERNECKIS:

- Vėl pusė Anykščių nebeži-
nos, kaip važiuot.

Kazys TAPARAUSKAS:

- Šaunuoliai, pagaliau.

Greičiau jau katino!

Bronius ŠABLEVIČIUS, 
mokslininkas, gamtininkas, 
publicistas, fotografas, apie 
vaikystę:

„Kaip ir visi kaimo vaikai, bu-
vau auginamas „paršelio princi-
pu“: visada papenėtas, apautas, 
aprengtas, turintis namus, o vė-
liau – ir išleistas mokyklon“.

Kažkaip nepatogius 
klausimus užduodate...

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie tai, jei Anykščiuo-
se didžioji dalis daugiabučių 
namų būtų renovuota ir šildy-
mo kainos sumažėtų :

 „Tada iš ko surinksite paja-
mas?“

Komendanto valanda 
neišgąsdintų

Daiva BAKŠIENĖ, Kavars-
ko seniūnijos Šerių kaimo ben-
druomenės pirmininkė, apie 
gatvių apšvietimą:

 „Močiutės mūsų kaime vaikšto 
dieną, jaunimas tuo neužsiima“.

Dar įsinorėkit, kad ir gatves  
ryte pabarstytų!

Danius TURSA, Kurklių 
seniūnijos Staškūniškio seniū-
naitijos seniūnaitis, apie gatvių 
apšvietimą:

„Bet kad ryte gatvių apšvie-
timas įsijungtų anksčiau, gal ir 
būtų gerai“.

Kartu su paskutiniais rajono 
gyventojais...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
ligoninių reformą:

„Jeigu visiškai nieko nedarysi, 
tos rajoninės ligoninės numirs 
pačios“.

Iš gamtininko kėsintis atimti  
augalus - labai nesaugu 
 
Audrys KARALIUS, ar-

chitektas, Lietuvos architektų 
rūmų tarybos narys, diskusi-
joje apie Anykščių miesto bo-
taniškumą:

„Todėl ir noriu S.Obelevičių 
ištraukti iš uždaro Traupio bota-
ninio poligono į dienos šviesą“.

O ar jūsų matytas senelis 
nebuvo žalias ir vardu 
Grinčas?

Kęstutis JACUNSKAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, kartu su Dangira Nefiene, 
kita Tarybos nare,  kritikuoda-
mas pernai metų Kalėdų rezi-
denciją:

„Pritariu Dangirai, Kalėdų 
senelis toks galėtų būti iškal-
bingesnis“.
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rievės

sigita  PIVORIENĖ

Šis laikotarpis Lietuvai – 
ypač sunkus. Šalis nualinta 
koronaviruso pandemijos, 
nedarbo, augančių kainų, ak-
tyviai besibraunančių nelega-
lių migrantų. Lygiagrečiai su 
šiomis problemomis eskaluoja-
ma ir kita:  homoseksualai, jų 
teisės ir neteisės.

Kiek pamenu, mokykloje 
„py…“ prilygo keiksma-
žodžiui, negatyviam epite-
tui, siekiant įžeisti žmogų. 
Anuomet – žmogų-berną. Net 
ir nesuvokdami šio žodžio 
tikrosios prasmės, svaidėmės 
juo lyg mokyklos kieme pri-
kritusiais kankorėžiais. Visai 
negalvodami, kad galbūt šis 
žodis kažkurį iš tiesų žeidžia 
tarsi peilis.

Homoseksualumas egzistavo 
nuo žmonijos pradžios. seno-
vės Graikijoje tokie santykiai 
laikyti visiškai normaliais 
ir daugelis to meto valdovų 
turėjo ne po vieną tos pačios 
lyties sugulovą. Vienu metu 
net buvo manyta, kad tokie 
santykiai padės reguliuoti 
gimstamumą. Tik daug vėliau 
santykiai su tos pačios lyties 
asmeniu imti vadinti nenorma-
liais, iškrypėliškais, nesveikais 
ir net iki dvidešimtojo amžiaus 

homoseksualizmas absoliu-
čioje daugumoje šalių laikytas 
nusikaltimu. Tik 1993 metais 
Lietuva panaikino Baudžiamo-
jo kodekso dalį, numatančią 
laisvės atėmimą iki trejų metų 
už savanoriškus dviejų vyrų 
lytinius santykius!

Mokslininkams ėmus dau-
giau domėtis šios pakraipos 
žmonėmis, paaiškėjo, kad 
kitokia orientacija nėra nei 
nusikaltimas, nei liga, nei 
išsigalvojimas. Todėl Pasauli-
nė sveikatos organizacija prieš 
31-erius metus homoseksua-
lumą išbraukė iš tarptautinio 
ligų klasifikatoriaus ir pripa-
žino, kad tokie žmonės tokie 
gimsta, o ne pasirenka tokie 
būti. Žinoma, kad homosek-
sualūs santykiai egzistuoja 
ir gamtoje, todėl tai – tik dar 
vienas įrodymas, kad žmonija 
tokių santykių „iš dyko buvi-
mo“ nesusigalvojo.

Mokslininkai iki šiol nesu-
taria, kas lemia homoseksu-
alumą – buvo manoma, kad 
egzistuoja toks genas, kad tai 
gali būti susiję su paveldimu-
mu, tačiau kol kas šios teorijos 
įrodymų nėra. Lieka neaišku, 
ar homoseksualumą vis dėlto 
lemia genai, ar tai priklauso 
nuo hormonų poveikio vaisiui 
gimdoje. Aišku tik tiek, kad 
įvairiomis terapijomis bandant 
tokį žmogų „atversti į nor-
malų“, asmuo suluošinamas, 
patiria stresą, nevisavertiš-
kumo jausmą dėl to, kad yra 
ne toks kaip visi ir toks būti 
tiesiog negali. Todėl anksčiau 
homoseksualai nesiviešindavo 
ir kaip įmanydami slėpdavo 
savo „nenormalumą“. Vieni 
vesdavo kitos lyties atstovą ir 

augindavo vaikus, o kiti  taip 
ir likdavo vieniši ar slapta 
gyvendavo su tos pačios lyties 
„kambarioku“. Tai geriau-
si scenarijai, tačiau kiek 
yra tokių, kurie susidūrė su 
depresija, nevisavertiškumo 
kompleksu, patyrė įvairiausių 
baimių, galų gale – pasitraukė 
iš gyvenimo. 

Todėl labai keista išgirs-
ti, kad tiek gėjų anksčiau 
nebuvo, o homoseksualumas 
tiesiog tapo mada. Galbūt 
anksčiau jų „nebuvo“, nes už 
tai galėjai sėsti į kalėjimą? 
O dabar gėjų „priviso“, nes 
visuomenė po truputį liberalė-
ja ir visi nori gyventi taip, kad 
būtų laimingi ir nuo nieko ne-
tektų slėptis? sakote, mada? 
Tačiau ar vaikytumėtės tokios 
mados, už kurią jus gali pa-
likti tėvai, draugai, pasmerkti 
darbdaviai, gal – net gatvėje 
sumušti?  

Šventasis Raštas, skati-
nantis mylėti savo artimą 
kaip save patį, labiausiai ir 
priešinosi šiam „iškrypimui“. 
Tik pastaraisiais metais ne-
retai už per didelį liberalumą 
„špilkuojamas“ popiežius 
Benediktas XVI paskatino 
katalikus ir kitus krikščionis 
su gėjais elgtis kaip su Dievo 
vaikais. Kitos religijos homo-
seksualumą taip pat smerkia, 
o net šiandieniniame pasau-
lyje dešimtyje islamo šalių 
už homoseksualius santykius 
baudžiama… mirtimi!

Neseniai žiniasklaidoje 
nuskambėjo atvejis, kuo-
met LGBT (lesbietės, gėjai, 
biseksualai, translyčiai) vaiko 
mama, medicinos mokslų dak-
tarė Rasa Račienė paskelbė 

viešą kreipimąsi į prezidentą 
Gitaną Nausėdą ir pažadėjo 
kasdien stovėsianti po Pre-
zidentūros langais, kol bus 
išgirsta. Laimei, Prezidentas 
moterį nieko nelaukęs pakvietė 
susitikti ir aptarti LGBT narių 
teises. Nemanau, kad yra 
normalu normalioje visuome-
nėje kovoti dėl to, kad tavo 
vaikui būtų leista gyventi be 
patyčių, nebijant išeiti į gatvę, 
nepatiriant smurto protrūkių, 
pasibjaurėjimo ar ignoravimo. 

Pati esu mama, auginanti 
tris sūnus. Ir man galvoje 
netelpa, kaip jaunos mamos, 
tėčiai gali šūkauti, kokie tie 
gėjai nenormalūs. Ar neteks 
gerti iš šulinio, į kurį ką tik 
spjovei? Mano vaikai yra maži 
ir aš negaliu žinoti, kokie jie 
bus užaugę. Arba kokie bus jų 
vaikai. Žinau tik viena: man 
jokia orientacija nebūtų kliūtis 
mylėti savo vaiką. Ar jūs ga-
lėtumėte iš namų išvaryti savo 
sūnų, su juo nutraukti ryšius 
vien dėl to, kad jis pamilo kitą 
vyrą? Nepaisant to, kad užau-
ginote nuostabų, intelektualų 
ir gerą žmogų? 

Atmintin labai įstrigo vieno 
draugo, auginančio du sūnus, 
pareikšta nuomonė: „Tegu bet 
kuo būna, tik ne „py…“. su-
prask – jau geriau prievartau-
tojas, žudikas maniakas, įmetęs 
močiutę į šulinį, bet  tenedrįsta 
į namus parsivesti vyro. 

Ar sutikčiau, jei mano 
vaikas, būdamas kitos orienta-
cijos, vestų? Taip, tikriausiai. 
Nes visi turi teisę susirasti tą  
antrąją savo puselę. Tačiau 
nežinau, ar pritarčiau tam, 
kad homoseksualūs asmenys 
augintų vaikus. Ne dėl to, kad 

ir jų vaikai taps „nenorma-
lūs“, bet dėl dar nepribrendu-
sios mūsų visuomenės. Manau, 
kad dar ne laikas. Patyčioms 
mokykloje ir be homosek-
sualių tėvų daug peno: būsi 
kaltas, jei tavo tėvas alkoho-
likas, jei gyveni skurdžiai, jei 
mama neaugina, jei „ne taip“ 
atrodai. Vaikai yra žiaurūs, ir 
kokiam aštuntokui, augančiam 
su dviem tėčiais (ar mamom), 
beveik neabejoju, nuo bendra-
amžių kaip reikiant kliūtų… 

Ir dar apie mokyklos situa-
ciją:  ir čia vyksta aršios dis-
kusijos, nes „tie gėjai“ lenda į 
ugdymo programą! Manyčiau, 
kad mokyklinėje biologijos 
programoje, vadovėlyje, galėtų 
būti skiriamas koks puslapis 
apie homoseksualus. Nematau 
nieko bloga, jei pamokoje apie 
dauginimąsi būtų pateikta 
informacija ir apie tuos, kurie 
daugintis negali…

Kitas dalykas – belyčių 
asmenų teorija. Tie, kurie 
teigia, kad gimusio kūdikio 
negalima vadinti nei mergai-
te, nei berniuku – te pats lytį 
pasirenka – mano manymu, 
perlenkia lazdą. Nenukrypkime 
į kraštutinumus, sulaukime, 
kada vaikas pats susivoks, o iki 
tol – tebūna tiesiog berniukas 
ar mergaitė... Tačiau gerbkime 
savo vaikų, artimųjų, draugų, 
pažįstamų pasirinkimus. juk 
užaugo tiek daug visuomenėje 
gerbiamų „kitokių“ žmonių, 
kurie apie savo orientaciją ne-
bijojo prabilti viešai. Tam, kad 
ir kiti nebijotų siekti savo tiks-
lų, gyventi visavertį gyvenimą, 
nepaisant to, pas ką jie grįžta į 
namus, kas yra tas, kuris jų ten 
laukia ir ilgisi.

Poliklinika ir ligoninė – ant reformų slenksčio
(Atkelta iš 1 psl.)

„Daug nežinomųjų“

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad kol kas yra „labai 
daug nežinomųjų“, todėl SAM 
inicijuojamą sveikatos prie-
žiūros įstaigų reformą vertinti 
esą sudėtinga.

„Viceministrės klausiau, ko 
tikėtis, ar mes galėtume tikė-
tis papildomų pinigų, nes jie 
skelbė, kad gauna 800 mln.
Eur iš Europos Sąjungos, tai 
kol kas mes jokių raštiškų 
patikinimų ir panašių dalykų 
nesame gavę. Iki gruodžio 10 
dienos SAM mes turime pa-
teikti kažkokį savo matymą. 
Iš principo, mes nesame taip 
griežtai nusiteikę, kad neda-
lyvaujame jokiose reformose, 
bet tiesiog norisi daugiau aiš-
kumo, nes stačia galva nert į 
tokį drumstą vandenį nesino-
ri“, - sakė jis.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius, ministe-
rijos sveikatos priežiūros įs-
taigų tinklo pertvarkos plane 
pasigenda aiškumo.

Anykščių ligoninės direkto-
rius Dalis Vaiginas teigia, 
kad pokyčiai rajono sveika-
tos priežiūros įstaigose yra 
neišvengiami.

Ieškoma variantų ligoninės 
gyvavimui

Dalis savivaldybių SAM ini-
cijuotą ligoninių reformą vadina 
susinaikinimu. Anykščių rajono 
meras S.Obelevičius teigia, kad 
tai „nėra taip žiauru, kaip patei-
kia opozicija“.

„Iš esmės visiems matoma 
ir aišku, kad ligonių mažėja, 
medikų amžiaus vidurkis yra 
labai didelis. Jeigu visiškai nie-
ko nedarysi, tos rajoninės li-
goninės numirs pačios. Esame 
su Anykščių ligoninės direkto-
riumi Daliu Vaiginu diskutavę, 
kad mes galėtume jungtis, tar-
kim, prie kokios Vilniaus Laz-
dynų ligoninės. Ne tiek realiai 
jungtis, kiek sudaryti kažkokią 
sutartį, kad būtų galima bendra-
darbiauti. Tiesiog ieškome dar 
variantų, kaip pratęsti visavertį 
Anykščių ligoninės gyvenimą. 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras, jeigu šeimos 
gydytojų, ligonių yra, tai ten jie 

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurna-
lą „Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo 
artimiesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki dovana 
Kalėdų proga!

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir 
„Aukštaitiško formato“ prenumeratą, ir jis Jus at-
simins visus metus. 

Šventinio dizaino dovanų kuponą galite užsakyti: elektroniniu paštu 
reklama@anyksta.lt ir telefonais (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

visai normaliai gyvena. Bet čia 
problema yra ligoninės ateitis.
Yra toks pasiūlymas iš minis-
terijos, kad visos tos mažesnės 
rajoninės ligoninės  atsisakytų 
vaikų ir chirurgijos skyrių, pa-
liktų tik dienos vaikų ir dienos 
chirurgiją. Dėl vaikų skyriaus 
dar būtų galima galvoti, bet ir 
tai man sunku būtų sutikti, kad 
Anykščių rajono taryba paimtų 
ir lengvai pritartų skyriaus už-
darymui. O chirurgijos skyrius 
dar normaliai veikia, medikų 
ir ligonių pakanka“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

(Nukelta į 5 psl.)
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Nebeliktų dalies 
svarbių paslaugų

Anykščių ligoninės direk-
torius D.Vaiginas „Anykštai“ 
sakė, kad ,pagal Sveikatos mi-
nisterijos dėliones, Anykščių 
ligoninė liktų be chirurgijos, 
be vaikų stacionaro ir visaver-
tės reanimacijos paslaugų. 

„Ligoninėje liktų tik dienos, 
ambulatorinė chirurgija ir am-
bulatorinės chirurgo konsul-
tacijos.Tas pats nutiktų ir su 
vaikų stacionaru. Reanimacija 
ligoninėje  būtų  panaikinta ir 
liktų tik intensyvioji priežiū-
ra. Ligoninėje dar liktų vidaus 
ligų stacionaras ir palaikomo-
jo gydymo slaugos staciona-
ras bei būtų teikiamos ribotos 
gydytojų specialistų konsul-
tacijos:  akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų, kardiologo, ne-
urologo, vidaus ligų“, - sakė 
D.Vaiginas.

Anykščių ligoninės direktorius 
D.Vaiginas sakė, kad Sveikatos 
apsaugos ministerijos žadami 
pinigai, numatyti sveikatos prie-
žiūros įstaigų tinklo pertvarkai, 
būtų skiriami Anykščių rajono 
savivaldybei, kaip Anykščių li-
goninės steigėjai.

„Už šiuos pinigus būtų stei-
giamas Anykščių bendruome-
nės sveikatos centras, kur pa-
cientų pirminė priežiūra vyktų 
su gydytojų specialistų konsul-
tacijomis ir mano jau anksčiau 
minėtomis paslaugomis, kurios 
liktų po reformos“, - sakė jis.

Pokyčiai - neišvengiami

Anykščių ligoninės direk-
torius D.Vaiginas teigė, kad 
Anykščių rajono sveikatos prie-
žiūros įstaigų ateitis visų pirma 
priklausys nuo jų steigėjo – 
Anykščių rajono savivaldybės 
– politinės valios.

„Jeigu nieko nedarome ir 
paliekame taip, kaip yra, Svei-

‚Anykštėnas Juozas Ra-
tautas teigia, kad kova dėl 
Anykščių ligoninės išlaiky-
mo turi turėti prasmę.

Kelia nerimą dviejų 
įstaigų sujungimo planai

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojas, Anykščių rajono 
tarybos narys socialdemokratas 
Kęstutis Jacunskas „Anykštai“ 
sakė, kad jis yra prieš „buldoze-
riu stumiamą“  sveikatos prie-
žiūros  įstaigų tinklo pertvarką.

„Pagrindinis dalykas, kuriam 
prieštarauju ir kuris man ke-
lia nerimą,  tai planai sujungti 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrą ir Anykščių 
ligoninę. Šių abiejų įstaigų yra 
visai skirtingi finansavimo šal-
tiniai. Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centras puikiai 
išsilaiko, įstaigai pakanka pri-
sirašiusiųjų pacientų skaičiaus 
ir ji savarankiškai labai gerai 
gyvena. Be to, atskiras įstaigas 
valdyti yra patogiau“, - sakė jis.

Pacientams bus blogai

K.Jacunskas konstatavo, kad 
Anykščių ligoninėje nelikus kai 
kurių dabar teikiamų paslaugų, 
gyventojams būtų „labai blo-
gai“.

„Rajonas yra senas, reikia at-
sižvelgti į žmonių amžių. Jeigu 
bus paliekama dienos chirurgi-
ja, nebus jokių  gydytojų budė-
jimų, tai jei kokią  7 valandą 
vakaro žmogus įsikirs kirviu į 
koją, jam teks vykti į  Panevė-
žio ligoninę. Greitoji iki ligoni-
nės gal dar nuveš, bet juk po to 
žmogui teks grįžti atgal – „ka-
panokis“ , kaip nori“, - pastebė-
jo K.Jacunskas.

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Jacunskas prognozavo, 
kad Anykščių ligoninėje iš-
laikyti Vaikų ligų skyrių bus 
sunku. Anot Socialinių reikalų, 
sveikatos ir aplinkos apsaugos 
komiteto nario, šio skyriaus 
likimas daug priklausys nuo 
Anykščių rajono tarybos spren-
dimų.

K.Jacunskas  Sveikatos ap-
saugos ministerijos planuose, 
kuriais siekiama  pertvarkyti 

sveikatos priežiūros įstaigų tin-
klą, taip pat sakė pasigendantis 
aiškumo.

„Kalbama apie reformai nu-
matytus 800 mln. Eur, bet aiš-
ku, kad didžioji dalis tų pinigų 
atiteks Lietuvos didžiosioms 
ligoninėms. O mūsų „rajonė-
liams“ - kas liks. Be to, ragi-
nama pradėti reformas, o net 
neaišku, kada bus pervesti pini-
gai“, - kalbėjo K.Jacunskas.

Ligoninė – ne pastatai

Apie sveikatos priežiūros įs-
taigų pertvarką socialiniuose 
tinkluose nuomonę išsakė ir 
anykštėnas Juozas Ratautas.

„Kaip ligoninės stebėtojų 
tarybos narys, esu sakęs, kad 
per dešimtį metų , o gal ir 
anksčiau, ligoninė taps visai 
kitokia. Beje, iki šiol nežinau, 
kodėl iš tarybos narių tarpo 
buvau pašalintas - ar dėl im-
peratyvaus reikalavimo pasi-
keitusiose teisės aktuose, ar 
dėl aktyvios raiškos taryboje. 
Sužinoti nepavyko.

Kovoti reikia su priežasti-
mis, o ne pasekmėmis. Tad 
mero pažadą pakovoti dėl li-
goninės esamo statuso pava-
dinčiau nesavalaikiu ir vargu 
ar tikslingu ir prasmingu. Taip, 
anykštėnams labai svarbu turė-
ti visapusišką stacionarinį gy-
dymą čia pat, prie namų. Taip, 
gerai būtų, kad mus gydytų 
patyręs medicinos personalas, 
kad įranga atitiktų aukščiau-
sius standartus, kad pacientų 
aptarnavimas neatsiliktų nuo 
reikalavimų. Tačiau ar realu, 
matant demografines tenden-
cijas bei šalies valdžios viziją, 
koncentruoti gydymo paslau-
gas, gerinti jų kokybę? Vokie-
tijoje ligoninės viena nuo kitos 
nutolusios per 100 kilometrų. 
Užtat modernios! O kaip su gy-
dytojais, medicinos personalu, 
kokią viziją rajono valdžia turi 
juos pritraukti? Ligoninė – ne 
pastatai.

Žinant ateinančius iš ES mi-
lijonus pertvarkai, mano gal-

va, reikia pasiimti kokius 20 ir 
moderniai sutvarkyti ligoninės 
pastatą, pritaikant jį pirminio 
ir antrinio lygio medicinos 
paslaugoms teikti. Kas iš to, 
kad priešinantis  reformai me-
tams ar trejiems bus atitolintas 
procesas. Daugiau prarasime 
nei laimėsime. Kova turi tu-
rėti prasmę. Vienas gali norėti 
ilgiau pavadovauti, kitas - su-
rinkti simpatijų ar „laikų“, bet 
tai trumparegiška. Tad reikia 
skaičiavimų, bendrų tendencijų 
vertinimo, demografinių rodi-
klių analizės ir... logikos“, - ko-
mentare rašė J.Ratautas.

Pertvarka bus skaudi

Naujienų agentūrai BNS 
Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos vadovas Mindaugas 
Sinkevičius sakė, kad sveika-
tos priežiūros įstaigų reforma 
savivaldą paliestų labai neto-
lygiai – anot jo, yra „dešimtys 
savivaldybių“, kurias pertvarka 
dėl galinčio sumažėti paslaugų 
prieinamumo paveiktų skau-
džiausiai, o dalies siūlymai ne-
paveiktų apskritai. 

Anot M. Sinkevičiaus, ma-
žesnėms savivaldybėms siū-
loma įkurti sveikatos centrą, 
sujungiant turimą ligoninę, 
pirminės sveikatos priežiūros 
centrą, sveikatos biurą, atsisa-
kyti dalies ligoninėse vykdomų 
paslaugų, o jas užtikrinti per su-
tartis su artimiausio didmiesčio 
įstaiga. 

M. Sinkevičiaus nuomone, 
ministerija, grasindama nebes-
kirti finansavimo už sveika-
tos paslaugas savivaldybėms, 
kurios nieko nekeis, arba su-
griežtinti kriterijus paslaugoms 
skiriant lėšas, pasveria ir politi-
nes rizikas, t.y. pertvarką inici-
juoja pati, tačiau nepopuliarius 
sprendimus įpareigoja priimti 
vietos valdžią

Šią reformą Vyriausybė tikisi 
baigti įgyvendinti per kadenci-
ją, pirmasis finansavimas me-
dicinos  įstaigas turėtų pasiekti 
kitų metų pirmąjį pusmetį.

Anykščių rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
direktoriaus pavaduotojas, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Jacunskas sakė, 
kad yra prieš „buldozeriu 
stumiamą“ reformą.

katos ministerija žada nusta-
tyti rodiklius, kurių Anykščių 
ligoninei nepavyktų pasiekti. 
Pavyzdžiui, kad minimali li-
goninė išliktų, turi būti 4,5 
tūkst. pacientų per metus. Da-
bar jų ligoninė turi apie 3,5 
tūkst. Pacientų mažėja, nes 
traukiasi Anykščių rajono gy-
ventojų skaičius. Jų iš kažkur 
neprivažiuoja, kaip mes įsi-
vaizduojame, kad turėtų nutik-
ti kurortinės teritorijos statusą 
turinčiame mieste. Neišven-
giamai ateis tie pokyčiai, kurie 
jau buvo kitų rajonų sveika-
tos priežiūros įstaigose, kaip 
pavyzdžiui, Kupiškyje, kur 
natūraliai dėl gyventojų skai-
čiaus sumažėjimo, nebelikusių 
specialistų, įvyko „susitrauki-
mas“. Beje, netgi Ukmergės li-
goninei siūlomas panašus liki-
mas kaip Anykščių ligoninei“, 
- tęsė D.Vaiginas.

Nori bendradarbiauti 
su sostinės ligonine

Anykščių ligoninės direk-
torius D.Vaiginas sakė, kad 
Anykščių ligoninę ministerija 
norėtų jungti prie Panevėžio li-
goninės, tačiau, kaip jau minėjo 
ir meras S.Obelevičius, Anykš-
čiai labiau linksta bendradar-
biauti su sostinės medicinos 
įstaigomis.

„Yra įvairiausių dalykų. Pa-
vyzdžiui, pacientas nuvežamas 
į Panevėžio ligoninę, o iš ten 
pervežamas į Vilnių ar Kauną. 
Dėl to mums pacientai prie-
kaištauja, kam jie vežami į Pa-
nevėžį, kai viską galima atlikti 
tiesiai ir greičiau. Statistika 
rodo, kad anykštėnai panašiai 
renkasi Panevėžio bei Vilniaus 
ligonines. Meras pasiūlė paieš-
koti, su kuria Vilniaus ligonine 
galėtų bendradarbiauti Anykš-
čiai. Tai aš pasitariau su Vil-
niaus Lazdynų ligonine ir ga-
vau atsakymą: „Kodėl gi ne“. 
Tačiau ministerija mus mato 
prie Panevėžio, nors esu ir jai 
išsakęs, kad mums būtų priim-
tinesnė Vilniaus kryptis“, - sakė 
D.Vaiginas.

Ateina laikas viską suskaičiuoti:
Ir praeities metus, ir užmirštus vargus.
Ateina laikas džaugtis ir svajoti,
Ištart gražiausius žemėje žodžius.
Tu dienas sutiki tarsi naują šventę,
Te kiekvienas rytas bus Tau dovana.
Ir kiekvieną dieną stenkis nugyventi,
Tarsi būtų likus tik viena diena.
Su 90-uoju Jubiliejum!!!

Brangią Mamą, mylimą močiutę, promočiutę 
Eleną MILTENIENĘ, gyvenančią Leliūnų kaime, Anykščių 
rajone, sveikina dukra Regina, anūkė Renata su vyru Ignu 

ir proanūkis Markas
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Knygos pristatyme - Lietuvos žvaigždynas Vidmantas ŠMIGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį, lapkričio 18-ąją, žurnalistas ir avi-
atorius Edmundas Ganusauskas Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje pristatė knygą „Ekscelencija, mon-
sinjoras ir…“. 

Knygoje jis pasakoja apie 15 iškilių Lietuvos asmenybių.

Ketvertas  knygos herojų - ge-
nerolas, pasaulio sambo imty-
nių čempionas Česlovas Jezers-
kas, aktorius Vladas Bagdonas, 
triatlonininkas Vidmantas Ur-
bonas ir Anykščiuose gyvenan-
tis alpinistas Vladas Vitkauskas 
- atvyko į knygos pristatymą.

Dienraštyje „Lietuvos rytas“ 
dirbęs E.Ganusauskas renginio 
pradžioje kalbėjo, kad knyga 
nėra jo žurnalistinio darbo vai-
sius. „Lietuvos ryte“ dirbau va-
dinamojoje tiriamojoje žurna-
listikoje. O čia visai kas kita…“ 
– sakė autorius.

Pasak E.Ganusausko, „apra-
šomas žmogus turi tapti tavo 
gyvenimo herojumi“.  „Tai 
knyga apie ypatingus žmones, 
kuriuos Dievas man leido sutik-
ti. Monsinjoras Kazimieras Va-
siliauskas yra sakęs, kad žmo-
gus yra ir siųstuvas, ir imtuvas 
vienu metu. Ir labai lengva ben-
drauti, kai bangos sueina. Labai 
tikiuosi, kad mūsų visų čia ban-
gos sueina“, - Anykščių biblio-
tekoje kalbėjo knygos autorius. 

Jis ilgėliau Anykščiuose kalbė-
jo apie du savo knygos herojus 
– dailininką Vaclovą Kosciušką ir 
lakūną bandytoją Rimantą Stanke-

kad tas didžiulis gargaras - be 
variklių.  Ir leidžiasi jis kaip 
sklandytuvas, nors greičiau - 
kaip lygintuvas. Todėl vyrai, 
rengdamiesi skrydžiui „Bura-
nu“, parengė tam tikras treni-
ruočių programas. Tam tikrais 
lėktuvų modeliais treniravosi, 
kai lėktuvų varikliai ne išjungti, 
o įjungti atbulinei traukai. Kiti 
lakūnai su siaubu  stebėdavo, 
kaip treniravosi „Burano“ vy-
rai: jie negalėjo net patikėti, kad 
lėktuvas gali  nusileisti sėkmin-
gai“, - kalbėjo E.Ganusauskas, 
profesionalus lėktuvų bortme-
chanikas, o laisvalaikiu ir pats 
pilotavęs mažuosius lėktuvus.   

R.Stankevičius žuvo pilotuo-
damas naikintuvą SU-27 avia-
cijos šventėje Italijoje.  Avariją 
nulėmė aukščio skaičiavimo 
klaida.

Garbūs svečiai, E. Ganusaus-
ko knygos herojai, kalbėdami 
apie save kuklinosi. Alpinistas 
V.Vitkauskas prisiminė, jog prieš 
ekspediciją į Everestą buvo sunku 
surinkti lėšas, o E.Ganusauskas 
jam pagelbėjęs. Garsus keliau-
tojas ir alpinistas V.Vitkauskas 
parodė filmuką apie tai, kaip jis 
su su Vytautu Samarinu karšto 
oro balionu pakilo į 10 064 me-
trų aukštį ir Anykščių rajone, tarp 
Juostininkų ir Rūkiškio, pasiekė 
Lietuvos rekordą.   

„Tas skridimas, teisybę sa-
kant, buvo absoliuti nesąmonė. 
Tokiame aukštyje nuo mirties 
skiria guma, ji milimetro storu-
mo, tad bet kurią akimirką galėjo 
nuo šalčio sutrūkinėti, ir viskas 
būtų akimirksniu pasibaigę“,  - 
V.Samarino ir V.Vitkausko skry-
dį įvertino E.Ganusauskas. O 
V.Vitkauskas šypsojosi, kad kurį 
laiką neveikė jo deguonies apara-
tas, o kai suveikė, pasijuto gerai 
ir norėjo, kad oro balionas pakil-
tų net iki 11 000 metrų, pasiektų 
aukštį, lygų giliausios žemės vie-
tos - Marianų įdubos - gyliui. 

Nuoširdžiai dėkojame LR Seimo nariui Sergėjui Jovaišai, 
merui Sigučiui ObeLevičiui, A.vienuolio progimnazijos 
mokytojams, buvusiems mokiniams, giminėms, kaimy-
nams, draugams ir bendražygiams, užjautusiems mus 
sunkią valandą, palydint Almą DAčiuLieNę į paskutinę 
kelionę. 

Algimantas DAčIulIS, 
dukros Rasa ir Kristina su šeimomis

Žurnalistas Edmundas Ganusauskas - 16 knygų autorius. Pusė 
jų skirta aviacijai ir aviatoriams. 

Pristatydamas V.Urboną, 
E.Ganusauskas pirmiausia au-
ditorijai priminė 1998-ųjų ultra-
triatlono varžybas Meksikoje, 
kai sportininkai turėjo įveikti 20 
kartų ilgesnę trasą nei įprastame 
triatlone. „Reikėjo nuplaukti 76 
kilometrus, dviračiu nuvažiuoti 
3600 kilometrų ir nubėgti 844 
kilometrus. Tam  pragarui pri-
reikė 18 parų, 5 valandų ir 41 
minutės bei 30 sekundžių. Nu-
plaukęs 76 kilometrus, Vidman-
tas dar nėjo miegoti, dar parą 
važiavo dviračiu. Nes priekyje 
buvo meksikietis.  Paskui mek-
sikietis „lūžo“ ir į trasą sugrįžo 
tik po 5 parų, kai Vidmantas jau 
buvo pakeliui į Lietuvą“, - pasa-
kojo knygos autorius. Nelabai 
žinau, kodėl tarp tokių iškilių 
žmonių šioje knygoje atsiradau. 
Mano gyvenimo pusiaukelė, 
darbų pusiaukelė...  Man tiesiog 
patinka daryti tai, ką aš darau. 
Patinka, kad galiu nueiti žings-
neliu toliau, visus  dabartinius 
savo žygius skiriu ekologijai,  
projektams“, -  Anykščiuose 
kalbėjo V.Urbonas.    

Pristatant  Č.Jezerską, buvo 
parodytas filmukas iš tarybinės 
kino kronikos, kurioje užfiksuo-
tos jo kovos 1975-ųjų pasaulio 
sambo imtynių čempionate. 
E.Ganusauskas, kalbėdamas 
apie 1975-ųjų pasaulio čempi-
onatą, Č.Jezersko meistrišku-
mą įvertino kovų greičiu. Pasak 
žurnalisto, vienai kovai skiria-
mos 6 minutės, o Č.Jezerskas 
tokiu greičiu „tvarkė“ varžo-
vus, kad jam visame čempiona-
te neprireikė net 3 minučių.

Tarp žiūrovų buvo anykštė-
nas, kaip ir Č.Jezerskas, imty-
nininkas ir vienas iš Lietuvos 
jėgos struktūrų kūrėjų Romas 
Pačinskas. Svečias pasidžiaugė 
matąs renginyje bendražygį.  

„Labai malonu, kad esu tarp 
tokių garbingų žmonių, savo dar-
bą dirbau ... Likimas ir dievulis 
davė galimybę būti vienu iš Lie-
tuvos kariuomenės kūrėjų. Man 
ir mano draugams tai  buvo geras 
laikas“, - sakė Č.Jezerskas. 

V.Bagdonas dėstė, kad ir jis 
vaikystėje norėjo būti sporti-
ninku, bet nieko iš to neišėjo, 
o aktoriumi tapęs netyčia. „Ne-
tyčia pasitaikė vienas, antras ir 
trečias režisierius, kuris pati-
kėjo manimi. Mes gi labai pri-
klausomi nuo medžiagos ir nuo 
to, kas su tavimi dirba. Gal tik 
Birutė Mar pas mus yra, kuri 
gali viena, be jokios režisūros, 
save pateikti. O mes, kurie ne 
individualistai, galvojam: na, 
režisieriau, pažiūrėk į mane.  
Žiūri į tą režisierių, režisierius 
į tave pažiūri, ir paskui kažkas 
iš to pasidaro.  Dievas dar davė 
ir šiokį tokį balsą, šiokią tokią 
klausą. Dar amžinatilsį Vygan-
das Telksnys mane įstūmė į tą 
estradą.  Dar ir pinigėlį iš tos 
estrados tarybiniais metais už-
sidirbdavau. Todėl ir pagalvoji 
- kažkas tau šypsosi iš viršaus“, 
- kalbėjo aktorius, Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas V.Bagdonas.       

Pasibaigus renginiui, audito-
rija svečiams plojo stovėdama. 
Knygos pristatyme dalyvavo 
keliasdešimt anykštėnų.  

vičių.  Pasirodo, Ekscelencija  yra 
ne kuris nors valstybės vadovas, o 
1984-aisiais miręs dailininkas V. 
Kosciuška. „Jis nelabai brangino 
savo paveikslų ir juos dalijo./…/ 
2011-aisiais, minint jo šimtmetį, 
buvo surengta paroda. Lietuvos 
dailės muziejaus darbuotojai va-
žinėjo po Lietuvą ir rinko išdo-
vanotus jo paveikslus“, – kalbėjo 
E.Ganusauskas. Pasak žurnalisto, 
dailininkas V.Kosciuška žiauriai 
nekentė sovietinio režimo ir dėl to 
kentėjo.“

Apie 1990-aisiais žuvusį la-
kūną - bandytoją R. Stankevičių 
E. Ganusauskas sakė, jog, kol 
šis žmogus buvo gyvas, apie jį 
nebuvo parašęs nė eilutės, nes 
bijojęs pakenkti. Buvęs kariškis 
R.Stankevičius 1973-iaisiais 
įstojo į lakūnų bandytojų mo-
kyklą, o vėliau dalyvavo daug-
kartinio naudojimo kosminio 
laivo „Buranas“ programoje. 
Tačiau nei „Buranu“, nei įpras-
tiniu kosminiu laivu lietuvis į 
kosmosą taip ir nepakilo. 

„Įprastiniai kosminiai laivai 
„Sojuz“  nusileidžia po para-
šiuto kupolu, o daugkartinio 
naudojimo lėktuvas nusileidžia 
kaip lėktuvas. Tik skirtumas, 

Alpinistas Vladas Vitkaukas ir triatloninkas Vidmantas Urbonas turi bendrą jungtį - kalnus. Alpi-
nistas įkopė į visų žemynų aukščiausias viršukalnes, triatlonininkas plaukė aukščiausiai kalnuose 
tyvuliuojančiais ežerais.

Aktorius Vladas Bagdonas kalbėjo norėjęs būti sportininku. Ša-
lia jo -  brigados generolas, pasaulio sambo imtynių čempionas 
Česlovas Jezerskas. 
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Choreografė Jūratė Uselienė: 
„Šokti gali visi!“ sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro choreografė Jūratė Uselienė 
jau daugiau nei trisdešimt metų gyvena Anykščiuose. Vei-
kli moteris subūrė liaudiškų ir istorinių šokių kolektyvus,  
kurie tapo garsūs visoje šalyje, su jais apkeliavo daugybę 
užsienio šalių, kurioms pristatė Lietuvą ir parsivežė įvairių 
apdovanojimų. Choreografė dėstė ir mokyklose.

Liaudiškų šokių kolektyvas „Gojus“, kuris ką tik atšventė 
trisdešimties metų jubiliejų, bei istorinių šokių trupė „Bal-
toji pavana“ – tai didieji J. Uselienės projektai.

Gimtasis miestas – 
Klaipėda 

„Pati esu klaipėdietė, o 
Anykščiuose atsidūriau per 
vyrą – jis čia gavo darbą. O tada 
ir aš, ir maži vaikai – ten, kur ir 
vyras. Mano vyras iš Vidiškių 
(Ukmergės rajono), o aš esu že-
maitė“, – kaip atsirado taip toli 
nuo gimtojo miesto, pasakojo J. 
Uselienė, – Klaipėdoje gimiau, 
mokiausi ir studijavau. Baigiau 
Klaipėdos universiteto (anais 
laikais – konservatorijos) Menų 
fakulteto choreografijos studi-
jas. Po studijų, kadangi vyras 
gavo paskyrimą į Širvintas, ir 
man teko diplomą gintis Širvin-
tose. Po Širvintų buvo Anykš-
čiai. Visada norėjosi kažkur ar-
čiau Klaipėdos pajudėti, bet tai 
taip ir liko svajonė“... 

Mokydamasi ir studijuodama 
gimtajame mieste J. Uselienė 
suprato, kad nori šokti: buvo 
Klaipėdos kultūros rūmų tauti-
nių šokių kolektyvo „Žilvinas“ 
šokėja, vėliau šoko studentų 
choreografiniame ansambly-
je „Vėtrungė“, istorinių šokių 
ansamblyje „Saltanda“, o kai 
atsikraustė į Širvintas, ten ėmė 
vadovauti šokių kolektyvams. 
Širvintose moteris su šeima 
gyveno neilgai, vos trejus me-
tus, o šeimai persikrausčius į 
Anykščius, J. Uselienė net ne-
dvejodama ir čia ėmėsi širdžiai 
mielo darbo. 

„Kai persikėlėme į Anykš-
čius, čia viskas buvo nauja, 
tikrai, galima sakyti, patyriau 
šiokį tokį kultūrinį šoką, bet 
nusprendžiau: jeigu ramiai gy-
vensi, ta ramybė neduos jau-
nystėje stimulo. Norėjosi rea-
lizuoti save, todėl beliko dirbti. 
O darbas man teikia malonumą, 
kadangi man pačiai labai pa-
tinka šokti, tai šokdinau kitus 
ir visur, kur įmanoma, šokau 
pati“, – sakė J. Uselienė, pradė-
jusi šokti dar vaikystėje.

Apsigyvenusi Anykščiuose, 
choreografė iš pradžių šokti 
kvietė vyresnio amžiaus žmo-
nes. „Buvo ne taip paprasta 
suburti kolektyvą, nes ir be 
manęs čia buvo choreografų, 
mieste labai stiprūs pramogi-
niai šokiai. Reikėjo žiūrėti, ko 
Anykščiams trūksta. O tada 
būtent trūko vyresnių šokan-
čių, šoko  daugiausia jaunimas. 
Ir čia buvo gera terpė dirbti su 
vyresnio amžiaus žmonėmis. 
Pradėjau dirbti su senjorais, ko-
lektyvą pavadinome „Voruta“. 
O paskui, kai susidraugavom 
su latviais, kurie buvo subū-
rę labai stipraus jaunimo, nuo 
tada jaunus žmones pradėjau 
rinkti ir aš“, – savo darbo pra-
džią mūsų mieste prisiminė J. 
Uselienė. Taip gimė dabar jau 
visoje Lietuvoje žinomas šokių 
kolektyvas „Gojus“, kuriam 
pavadinimą sugalvojo viena 
pirmųjų šokėjų – Anykščių ra-

jono savivaldybės architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė.

Liaudies šokyje svarbios ir 
smulkios detalės

1991 metais, kuomet J. Use-
lienė subūrė „Gojų“, jame te-
šoko aštuonios poros. Šiandien 
šiame ansamblyje šoka tiek 
moksleiviai, jaunimas, tiek ir 
vyresnieji; nesvarbi nei žmonių 
profesija, nei išsilavinimas ar 
pažiūros: svarbiausia, kad būtų 
noras šokti, išlaikyti ir skleisti 
tautiškumą. Šiuo metu J. Use-
lienės vadovaujamuose kolek-
tyvuose yra apie keturiasdešimt 
šokėjų: paprastai scenoje pasi-
rodo aštuonios poros, didesnėse 
scenose – ir dvylika. 

„Gojus“ gyvuoja jau 30 metų 
– per tiek laiko pasikeitė daug 
šokėjų. „Anūkų dar nesulau-
kiau, – juokėsi J. Uselienė, – 
bet pirmųjų šokėjų vaikai jau 
ateina šokti. Esama ir ilgame-
čių šokėjų, kurie su mumis be-
veik nuo pat pradžių. Tai Rita 
Vaitiekūnienė, Loreta Smals-
kienė, Viktoras Puodžiūnas ir 
kiti. Šokėjai bėgant laikui kei-
čiasi. O dabar yra sudėtingas 
laikas, pandemija, todėl reikia 
visada klausytis, žiūrėti, kokios 
yra nuorodos, įstatymai, kaip 
mes galim rinktis. Būna, kad 
ateinam repetuoti po kelis, dė-
vėdami  kaukes… Šis periodas 
yra tikrai sudėtingas, be galo 
nepalankus, nes visi šokiai yra 
uždaryti, ribojami, fizinis krū-
vis šokėjams yra per mažas, 
todėl prarandama forma. Pati 
nesilankau sporto salėje ir jau-
čiuosi labai blogai“. 

Choreografė sakė, kad kie-
kvienas, prisilietęs prie liaudies 
šokio, gauna ir tam tikrų žinių: 
privalai išmanyti daugiau nei 
eilinis žmogus, žinoti, kaip turi 
elgtis tam tikro laikmečio šoky-
je. 

„Labai svarbu žinoti, kokios 
yra tradicijos, kaip laikomos 
rankos, net moterų sijonų lai-
kymo maniera yra specifinė: 
vienaip sijoną laikyti gali, kai 
tau yra 20 metų, kitaip – kai esi 
penkiasdešimties. Visos detalės 
labai svarbios: galvos danga, 
kostiumas. Negali šokti taip, 
kaip norisi. Yra lietuvių liaudies 
papročiai, išstudijuojam daili-
ninkų darbus ir turim laikytis tų 
taisyklių, kurių buvo laikomasi 
tuo laikmečiu. Taigi, šokis - lyg 
savotiška istorijos pamoka“, – 
pasakojo J. Uselienė ir pridūrė, 
kad jų kolektyve kiekvienas 
šokėjas vyras moka užsiriš-
ti  kaklaskarę, nes jos taip pat 
negalima pasikabinti bet kaip: 

turi rišti būtent taip, kaip anais 
laikais rišdavosi lietuvis. 

Paklausta, ar tokios detalės 
tikrai reikalingos – juk dažnas 
žiūrovas to nė nepastebėtų – 
moteris sakė: „Išprususių žiū-
rovų yra turbūt vienetai, kurie 
tokias detales pastebėtų. Bet 
mes juk tą žiūrovą ir  ugdome. 
Pirmiausia visa tai turi išmanyti 
profesionalai, kurie tuo gyve-
na, skaito paskaitas, knygas. O 
tada šviečiame liaudį per šokį“, 
– kalbėjo „Gojaus“ šokių ko-
lektyvo įkūrėja.

Istoriniai šokiai – 
brangus menas

Kitas choreografės „projek-
tas“ – tai istorinių šokių stu-
dija „Baltoji pavana“, susibū-
rusi prieš aštuoniolika metų. 
„Anykščiuose istoriniai šokiai 
atsirado grynai per buvusią 
mero patarėją, amžinatilsį Bro-
nytę Lukaitienę. „Baltoji pava-
na“ yra jos idėja“, – pasakojo J. 
Uselienė. 

Norėdamas šokti istorinius 
šokius, turi įgyti pagrindus. 
„Istoriniai šokiai  ( mūsų ko-
lektyve – Renesanso, Baroko 
laikotarpio) yra sudėtingesni. 
Turi išmanyti, kokia muzika 
tinka, kas tau priimtina. Aš bai-
giau Klaipėdos universitetą, o 
jame visi choreografai moko-
si istorinių šokių disciplinos. 
Visi, studijavę Klaipėdoje cho-
reografiją, prie istorinių šokių 
prisiliečiam, turim išlaikyti šio 
dalyko egzaminus“, – sakė J. 
Uselienė. 

Tik ne visi choreografai iš-
drįsta toliau dirbti istorinių šo-
kių srityje, nes, pasirodo, tai yra 
labai brangus menas. 

„Kostiumai kainuoja labai 
daug, o jie yra privalomi, jie 
įpareigoja šokti pagal pasirink-
tą laikmetį. Be kostiumo sunku 
išgauti tam tikrą manierą. XV-
XVI amžiaus laikotarpio apda-
rai pas mus atsirado ne iš karto: 
buvo rašomi projektai, pamažu 
įsigyjami drabužiai iš Operos ir 
baleto teatro dirbtuvių. Kostiu-
mai yra profesionaliai pasiūti, 
o jei kažkas juose prikurta, tai 
nedaug: galbūt galvos apdanga-
lai, gal dar kažkokios detalės. 
Kai kurie kostiumai kurti ar 
rekonstruoti anykštėno Viliaus 
Paškevičiaus. Vyrų kostiumus 
būtent jis ir siuvo“, – apie „Bal-
tosios pavanos“ šokėjų specifi-
nius drabužius pasakojo šokių 
vadovė. 

Dalyvauja įvairiuose 
festivaliuose
 
Drauge su liaudiškų šokių 

kolektyvu „Gojus“ J. Uselie-
nė yra apkeliavusi labai daug 
užsienio šalių. Kiek – sako nė 
neskaičiuojanti, nes kiekviena 
kelionė yra didžiulis turtas ir 
neįkainojami prisiminimai.

„Mes vykstame į užsienio 
šalių festivalius, kuriuose ats-
tovaujame Lietuvai. Ar esame 
daugumos konkursų nugalėto-
jai? Ne, taip negalima sakyti, 
kad „daugumos“, tačiau apdo-
vanojimų parsivežame“, – teigė 
meno vadovė. 

Pasak J. Uselienės, kiekvie-
nas festivalis turi savo taisy-
kles, į kurias privaloma atsi-
žvelgti. Paskutinis festivalis, 
kuriame teko dalyvauti, vyko 
Albanijoje, iš kurios anykštėnai 
parsivežė pagrindinį prizą: „Ten 
buvome vieninteliai iš Europos. 
Kiti kviesti kolektyvai vykti pa-
bijojo, nes buvo be galo sunku 
keliauti. Nežinojai, kuriame oro 
uoste gali įstrigti. Pandemija 
labai apsunkina keliones. Da-
bar tikimės, kad bus lengviau, 
vaikai jau yra pasiskiepiję ir 
mes galbūt išmoksime gyventi 
su šia dabartine problema. Ti-
kėkimės, kad ji kažkada baigsis 
ir galėsime keliauti. Ribojimai 
galėtų būti aiškesni, nes iki 
šiol kiekviena šalis turėjo savo 
nuostatus, savo ribojimus. Jei 
tik nesusipažinai, tai galėjai la-
bai užstrigti“.

O ar tenka „Gojaus“ arba 
„Baltosios pavanos“ kolekty-
vams siūlytis šokti vienoje ar 
kitoje šventėje, festivalyje? 
„Ne, turbūt užtenka pasirodyti 
viename festivalyje ir tada tu 
arba esi kviečiamas, arba pa-
mirštamas. O pakvietimų tikrai 
turime. Ir dabar jau ruošiamės 
kitiems metams vykti, tik dar 
nenoriu atskleisti paslapties, 
į kurią šalį ar miestą. Bet jau 
galvojame, kaipgi nuvažiuoti ir 
atstovauti Lietuvai“, – kalbėjo 
J. Uselienė.

Pasak Jūratės Uselienės, ir dabar mokyklose liaudiški šokiai nėra 
prioritetas: „Pabandykite nueiti į mokyklą ir pasakyti vaikui – „šok-
si liaudiškus šokius“. Iš karto patikrinsit tiek tėvų, tiek vaiko inte-
lektą.                Asmeninio archyvo nuotr.

Liaudiškų šokių kolektyvą 
„Gojus“ J. Uselienė subūrė 
1991-aisiais. Tuomet kolekty-
ve šoko tik aštuonios poros.   
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- Papasakokite apie savo 
vaikystę. Ji nebuvo lengva, 
tiesa? Gimėte Devenių kaime, 
netoli  Dabužių, bet jau nuo 
1948 metų su sesute likote be 
tėvelių – juos išvežė į tremtį, 
o judu augote pas tetas. Pats 
likimas nežadėjo Jums lengvo 
gyvenimo kelio?  

- Ikimokyklinėje vaikystėje 
likimas buvo nepermatomas. 
Kaip ir visi kaimo vaikai, buvau 
auginamas „paršelio principu“: 
visada papenėtas, apautas, ap-
rengtas, turintis namus, o vėliau 
– ir išleistas mokyklon. 

- Papasakokite apie visus 
baigtus mokslus - nuo pirmo-
sios mokyklos iki universitete 
įgyto daktaro laipsnio. 

- Pirmoji mokykla – Dabužių 
septynmetė. Kai ją nugriovė, 
vietą sulygino su žeme, po to il-
gai nešiojausi moralinę traumą, 
nes man patiko mokytis. Traukė 
knygos, iš jų išsirašydavau iš-
tisas pastraipas. Gerai piešiau. 
Keista, kad jau tada žinojau 
Vilniuje esant M. K. Čiurlionio 
menų mokyklą, norėjau į ją... 

Čia pat suprasdamas, kad ji ne-
pasiekiama. Buvau iš smalsiukų 
kategorijos. Viliojo mokslo po-
puliarinimo knygos. Tai labai 
lavina! Todėl augau savarankiš-
kai. Mintys apie pasaulį ir savo 
paties ateitį darėsi vis sunkes-
nės, painios, bet pasitarti nebuvo 
su kuo. Toks 14-metis paauglys 
išvažiavau mokytis į Vilnių... 
Buivydiškių žemės ūkio tech-
nikume (Vilniaus priemiesty-
je) įgijau sodininko-daržininko 
specialybę. Iškart „suvystė“ 
į sovietinę kariuomenę. Ačiū 
jai – ji  išgelbėjo nuo tikrosios 
nelaimės – nebeteko „atidirb-
ti“ kolūkyje agronomu: būčiau 
pražuvęs ir šiandien nieko apie 
mane nežinotumėt. Grįžęs stu-
dijavau Vilniaus universiteto Is-
torijos fakultete, įgijau istoriko 
išsilavinimą. Po studijų dvejus 
metus dirbau Anykščių rajono 
Vykdomojo komiteto Kultūros 
skyriuje kultūros ir istorijos pa-
minklų apsaugos metodininku. 
Buvo įdomus ir reikalingas dar-
bas. Juk Anykščių rajonas priso-
tintas gamtos ir kultūros pavel-
do vietų ir objektų. Bet tai buvo 
ir vėl ne mano kelias. Supratau, 
kad esu sutvertas tyrinėti gamtą, 

vidinės energijos, jį gali apimti 
tingulys, o tada žmogus gęsta lyg 
mašina be degalų. Bet tada buvau 
žiauriai energingas! Buvau lai-
mingas, gavęs galimybę tyrinėti 
erelio žuvininko, tuo metu ypač 
reto Lietuvoje paukščio, gyveni-
mą. Stambus, puikios išvaizdos 
paukštis turėjo Lietuvoje vienin-
telį tada žinomą lizdą netoli Igna-
linos.  Kasmet ieškojau ir radau 
lizdų visoje Rytų Lietuvoje – 8 ra-
jonuose. Mūsų krašto sąlygomis 
apie šį paukštį nieko nebuvo žino-
ma. Todėl rankiojau duomenis iš 
jo biologijos, ekologijos ir net iš 
elgsenos srities. Daug žinių gavau 
stebėdamas jų gyvenimą lizduose 
kasmet nuo kovo iki rugsėjo mėn. 
Stebėjimui įsirengdavau palapines 
gretimų medžių viršūnėse, lizdų 
aukštyje. To periodo įspūdžių ir 
išgyvenimų užmiršti neįmanoma. 
O juk darbovietėje turėjau ir visai 
kitokios būtinos veiklos. Ji labai 
trukdė, kėlė konfliktus, o mano 
viršininkas, supratęs, kad aš „ne 
jo žmogus“, bent 5 metus stengėsi 
mane išmesti iš darbo... Nepavy-
ko.      

- Didžiausia Jūsų darbinė 
patirtis – Aukštaitijos nacio-
naliniame parke, tiesa?

- Tarybiniais laikais buvo 
vienintelis nacionalinis parkas 
Lietuvoje. Tai vertė didžiuotis. 
Jame turėjau mokslinio bendra-
darbio pareigas, teko ir direk-
toriaus pavaduotoju padirbėti. 
Svarbiausia - ekologu ir biolo-
gu. Džiaugiausi tuo, ką sukū-
rė gamta, bet kartu siekėme tą 
kūriniją išlaikyti, išsaugoti. 40 
metų buvau parkui reikalingas 
dėl sukauptos patirties ir žinių. 
Išsilaikiau, nes turėjau stuburą, 
kuris mane laikydavo. Tas stu-
buras – tai gamtos pažinimas. 
Net išėjęs iš darbovietės „į lais-
vę“, gamta domėjausi tiek, kiek 

ir oficialiai dirbdamas – tokia 
jau mano „natūra“.

- Turite titulą „Gamtos rite-
ris“. 

- Taip, buvau jam nominuotas 
ir titulą 2011 m. gavau pirmasis 
šalyje. Rinkimai, kuriuose daly-
vavo  keletas kandidatų, vyko 
internetu. Apie tai sužinojau 
balsavimui baigiantis. Iškilmių 
ceremonija ir kolegų vakaronė 
vyko Raudonės pilyje! 

- Esate sakęs, kad žmogus – 
gamtos klaida.

- Anksčiau šią frazę sakydavau 
humoro forma. Deja, juokas jau 
nebeima. Kas naikina ir keičia 
gamtą, klimatą? Žmogus. Nere-
tai jis būna netgi niekšingas, nes 
vis negana, nežino pasisotinimo 
ribos. Visi gyvūnai žino ribas, o 
žmogus – protinga būtybė, Homo 
sapiens, – gamtai kenkia netgi 
sąmoningai. Žmonijos „krachas“ 
artėja vis sparčiau. Turės būti pri-
imtos tokios apsaugos priemonės, 
kurios išlaikytų planetą tinkamą 
gyventi, o ne išsigimti. Išsigimi-
mas eina per užterštą aplinką. 
Dėl troškimo gauti kuo didesnius 
derlius žemė nuodijama įvairia 
chemija. Ji pereina į maistą, van-
denį, orą. Gamintojai siekia kuo 
daugiau gauti pelno pinigine iš-
raiška. Žmonių daugėja, visi al-
kani. Drįstu sakyti, visą žmoniją 
į pražūtį pirmoji tempia Afrika. 
Laukiniai gyvūnai paklūsta gam-
tos dėsniams ir, trūkstant maisto, 
lėtina dauginimąsi ar net visai nu-
stoja daugintis. O žmonės gamtai 
nepaklūsta. Taigi, kyla klausimas, 
kaip išmaitinti šimtus milijonų, 
jei nepagreitinsi maisto gamybos, 
nenaudosi nuodingų cheminių 
medžiagų? O ką gero, pažangaus 
žmonijai duoda tas tamsusis kon-
tinentas? Jame knibžda 530 mi-
lijonų alkanų burnų. Dėl maisto 
produkcijos didinimo atliekomis 
užversta ne tik žemė, bet ir pasau-
linis vandenynas. Gyventi taip, 
kaip iki šiol, nebegalima, gali-
mybės išsemtos. Pamatėme, kad 
Žemė – labai maža planeta. 

(Nukelta į 9 psl.)

Dr. Bronius Šablevičius (antras iš kairės) su gamtininkais leižia-
si ieškoti orchidėjų.

Žmonės - lyg ežero žuvys, nieko 
nenorinčios žinoti apie vandenį 

jos struktūrą ir toje srityje duoti 
naudą. Širdy ir prote labai pa-
lengvėjo. Slapta nuo bendradar-
bių įstojau į Gamtos fakultetą 
Vilniaus pedagoginiame institu-
te ir, jiems nežinant, važinėjau 
po Lietuvą, ieškodamas naujo 
darbo. Antras aukštasis mokslas 
buvo neoficialiai draudžiamas, 
bet man išdavė leidimą. Ir tada 
ištiko laimė: gavau biologo vie-
tą Aukštaitijos nacionaliniame 
parke. Tuo metu man buvo 31-
eri. Turėjau išgyventi tikrą liki-
mo lūžį. Jaučiausi grįžęs į vie-
nuoliktoko moksleivio padėtį: 
biologo darbui studijų diplomo 
neturiu, o grįžimui į Anykščius 
(ir į praeitį) neliko net mažo 
takelio. Pirmąjį vakarą, prieš 
užmiegant gautame kambaryje, 
nusmelkė mintis: „Dieve, ką aš 
padariau!“. Išgąstis ir abejonė 
truko gal 5 sekundes. Bet dau-
giau niekada nebegrįžo. Sura-
dau save – tai, ko ieškojau tris 
dešimtmečius. 

Biologijos studijas baigiau 
1983 m., bet tikrąjį biologinį 
išsilavinimą gavau tikrajame 
Gamtos Universitete, per dau-
gelį metų tyrinėdamas „laukinę“ 
gyvąją gamtą.  1993 m. Mokslų 
akademijos Ekologijos institute 
apibendrinau darbo rezultatus 
ir paruošiau bei  apgyniau di-
sertaciją „Erelio žuvininko vei-
simasis, ekologija, elgsena ir 
apsaugos Lietuvoje strategija“. 
Už šį darbą įgijau biomedicinos 
mokslų daktaro laipsnį ir tai pa-
tvirtinantį diplomą.

- Papasakokite bent šiek 
tiek plačiau apie savo moks-
linę disertaciją. Kur atlikote 
tyrimus? 

- Niekada nejutau garbės troš-
kimo ir egoizmo - tai labai bloga 
charakterio savybė... Nejusdamas 
garbės troškimo žmogus netenka 

Ričardas BANYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas,svėdasiškis

Kodėl Lietuvoje tiek daug 
piktų žmonių?

Eini kokio nors miesto gatve 
ir matai veidus,  kurių akivaiz-
doje spontaniškai pradedi visų 
atsiprašinėti: „Atleiskite, kad 
egzistuoju“.

Tai ne mano mintys...Tai 
vieno jau kelerius metus Lietu-

voje gyvenančio ispano mintys, 
kurias simboliškai nupirkau 
už skanios kavos puodelį ir už 
čili pipirais pagardintą baltojo 
šokolado saldainį. Nedaug vis-
kas kainavo. Ir tai buvo prieš 
kelerius metus. Rodos, taip 
neseniai, bet  drauge seniai. 
Tačiau piktų žmonių taip ir 
nesumažėjo.

Tie  vienų kitiems skiria-
mi žvilgsniai tokie, lyg vieni 
kitiems būtų kažką nepadoraus 
parodę ar pasakę.  jais aiškių 
aiškiausiai transliuojama žinia 
– apie pagarbą tai net nesva-
jok. Pabandyk tu, būdamas vy-
ras,  pasakyti kokį šiltą kompli-
mentą nepažįstamam vyrui, tai 
tas jus beregint išvadins „pyda-
ru“, o jei taip pamaloninti ryž-

tumeisi nepažįstamą moterį, tai 
sulauktum ne ką „malonesnio“ 
atsakymo, kad esi priekabiau-
tojas, alkoholikas, o dar gal ir 
„vatnikas“.   Taigi, Lietuvoje 
žavėtis kitais galima tik slapčia, 
giliai širdyje. Išimtis, beje, yra. 
Taip, tai apgirtę vyrai. Tada 
jie vieni kitiems sako tokius 
meilius žodžius, sako garsiai, 
taip, kad girdėdamas juos iš 
šalies,  pasijunti esąs kokiame 
nors „berniukų“ klube (beje, 
niekada ten tikrai nebuvau). 
Taigi, dar ir taip būna...

Kunkuliuoja ir burbuliuoja 
didelis anoniminės neapykan-
tos katilas, iš kurio nelygiomis 
porcijomis dalijamas tas jova-
las tiems, kurių nekenčiama, 
kuriems pavydima ar kurie pa-

prasčiausiai nepatinka. Kartais 
net nežinoma kodėl.

Dabar labai madinga opo-
nentus ar kitaip nepatinkančius 
pagąsdinti televizija, spauda 
ar net šantažu. Visokių esama 
priemonių. svarbu, kad su-
veiktų efektingai, tarsi spirtum 
iš visų jėgų kam nors į patį 
pasturgalio centrą.

O Lietuva dar iki šiolei vadi-
nama Marijos ir kryžių žeme, 
kurioje strikinėdamos laksto 
po linų laukus geltonkasės lie-
tuvaitės, o dirvonuose smagiai 
dainas traukia prakaituoti ber-
neliai, galvodami apie mergelių 
dailumą ir rūtų vainikėlius ant 
nuotakų galvelių. Kokia nuos-
tabi utopinė Lietuva! Norėčiau 
tokios. Bet kur ją dabar rasti? 

Pasimelsti ar išgerti, kad niekas nesupyktų? Kur rasti tą jaukumą, kai tiek 
pykčio aplinkui?

Kažkada mano kaime du la-
bai baisiai susipykę ir visokiais 
organais vienas kitą išvadinę 
tarybinio kolūkio traktorininkai 
nutarė pagaliau susitaikyti. 
Nusipirko „Kalvadoso“ butelį, 
dar turėjo ir naminukės. Išgėrė 
tiek, kad vienas kitam pradėjo 
amžiną meilę ir net giminystę 
prisiekinėti...

sakau, gal taip ir Lietuvoje 
reikia padaryti - visiems išgerti 
ir pagaliau susitaikyti?  Bet ar 
girti jausmai bei ketinimai yra 
tikri? 

O jei pasimelsti? Va, va! jei 
Lietuvoje žmonės daugiau vieni 
už kitus melstųsi, tai, ko gero, 
būtų geresni, malonesni, be 
pykčio. Ir Viešpats tada visiems 
nusišypsotų! O taip!

pastabos paraštėse
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O kad žmogus – gamtos klai-
da, aišku bet kokiai galvojan-
čiai galvai. Nes jis nepaklūsta 
gamtos dėsniams. Vis kovoja-
ma pasaulyje už gamtos apsau-
gą. Nuo ko gamtą giname? Nuo 
žmonių. Kol kas – nuo savų. 
Europos žmonės bus aukojami, 
naikinami pirmieji. Nepavydžiu 
būsimoms kartoms.     

- Spalio 20 d. Anykščių L. 
ir S. Didžiulių viešojoje bi-
bliotekoje pristatėte tris nau-
jausias savo knygas: „Jei lai-
mingai nubusiu“, „Mudviejų 
vakaras“ ir „Per orchidėjų 
pievas ir miškus“. Klausiausi 
Jūsų pristatymo ir žavėjausi 
neblėstančia energija, kūry-
biška prigimtimi,  gebėjimu 
pateikti visą galeriją savo gy-
venimo epizodų. 

- Jokiu būdu nesu nei poetas, 
nei koks „rašytojas“. Esu moks-

lo populiarintojas tarp žmonių. 
Tai man svarbu ir įdomu. O 
grožinės literatūros rinkinius 
sudariau ir paskelbiau vien dėl 
turėjimo ką pasakyti. Ilgas gy-
venimas žmogui dovanoja spal-
vingų žmonių ir patyrimų.   

Dabar rašančių yra daugiau 
nei skaitančių. Nes daug kas 
nebenori skaityti, jei skaitant 
reikia dar ir pagalvoti. Kartais 
reikia matyti tarp eilučių, būti 
jautrios sielos, pajausti... Ir tylą 
pagauti reikia. Man rūpi žmo-
gaus gyvenimo bėgsmas, sezo-
nų kaita, būtasis – prisiminimų 
– laikas. Mėgstu mąstyti apie 
save ir ryšį su pasauliu. Kar-
tu tai tarsi postūmis ir kitiems 
krustelėti, pažvelgti į savo vidų, 
skverbtis į minčių gilumą. Vien 
laiko sąvoka ko verta! Juk laiko 
nėra iš viso. Tai tik žmonių su-
galvotas būdas orientuotis savo 
laikiname gyvenime.

 O mano knygos apie gamtą 
skirtos jai pažinti, nes gamta 

susideda iš begalinio skaičiaus 
sudedamųjų dalių. Nesuprantu 
žmonių, kurie nenori pažinti 
gamtos, nors visi gyvena jos 
apsuptyje. Jie lyg ežero žuvys, 
kurios sako: „Ne ne, mes nieko 
nenorime žinoti apie vandenį“. 

 
- Sakėte, kad esate nakti-

nis žmogus. Net Naujuosius 
metus Jūs mėgstate sutikti 
vienas prie laužo kokioje nors 
girioje.

- Taip, būtent naktį ar auštant 
galima pamatyti ir pajusti di-
džiausią gamtos grožį. Bet ne 
dėl „grožio“ ėjau į gamtą. Tai 
tyrinėjimų valandos. Buvau pa-
sirinkęs antrą paukščių grupę 
– pelėdas. Jos irgi nedaug tyri-
nėtos. Jos mane viliojo nuo vai-
kystės savo paslaptimis. Be to, 
esu ir pats naktinis gyvūnėlis. 
Naktį gamta atsiveria kita puse. 
Dėl to išleidau atskirą knygą 
„Lututė. Gyvenimas drevėje“. 
Lututės ne tik vardas gražus, 

Žmonės - lyg ežero žuvys, nieko 
nenorinčios žinoti apie vandenį 

Gelbėkite savo smegenis!
Pastaruoju metu pastebimas ypač didėjantis žmonių su-

sidomėjimas kryžiažodžiais. Tai tampa populiaria ir labai 
naudinga laisvalaikio leidimo forma. Pavyzdžiui, kryžia-
žodžių žurnalai nekainuoja nė euro, o įdomumas, malonu-
mas ir naudingumas tiek dvasinei, tiek fizinei sveikatai yra 
milžiniškas – tai jau ne kartą įrodyta įvairių specialistų. 

Pavyzdžiui, psichologė 
Džeinė Goldman teigia, kad 
žmogaus smegenų ląstelės, 
negaudamos naujų užduočių, 
įspūdžių ar iššūkių, žūva. No-
rint to išvengti reikia gerinti 
kraujotaką smegenyse bei sti-
printi neuronų jungtis, o tai len-
gviausia daryti nuolat ką nors 
naujo sužinant ar išmokstant.

Kalbėdama apie kryžiažo-
džių sprendimą Dž. Goldman 
pažymi, kad geriausių smege-
nų veiklos rezultatų pasiekia-
ma kryžiažodžius sprendžiant 

šeimoje ar kitokioje grupėje. 
Tada kiekvienas grupės narys 
stengiasi pasitempti ir kuo ge-
riau pasirodyti, demonstruo-
damas savo žinias ir mąstymo 
greitį. Pavykus teisingai at-
sakyti į klausimą kyla vidinis 
pasitenkinimas, sulaukiama 
kolegų pagyrimų. Didžiausias 
pliusas esant tokioje aplinkoje 
tas, kad dėl patiriamų papildo-
mų emocijų vienu metu  sti-
muliuojamas ne vienas, o net 
keletas smegenų centrų. Taip 
pat pastebėta, kad užsiimant 

šia aktyvia protine veikla sme-
genų neuronų tinkluose kuriasi 
visiškai naujos, papildomos 
jungtys, o tai puiki naujiena no-
rint išvengti ar nutolinti įvairius 
protinius negalavimus.

Kiti mokslininkai ir psicho-
logai taip pat dažnai akcentuoja 
kryžiažodžių naudą ir teigia, 
kad kryžiažodžiai patikrina ir 
sužadina atmintį. Kiekvienas 
kryžiažodžio klausimas verčia 
smegenis padirbėti atsimenant 
vardus, vietas, įvykius ar ter-
minus, kuriuos šiaip žinote, bet 
apie juos nepagalvojote daugelį 
metų.

Didžiausias kryžiažodžių lei-
dėjas Lietuvoje „oho“ redakcija 
jau beveik 25 metus įvairiais 
būdais prisideda prie kryžia-
žodžių populiarinimo mūsų ša-
lyje. Pasak leidėjų, šiuo laiko-

tarpiu, kai dalis parduotuvių 
įvairiomis priemonėmis riboja 
žmonių srautus, „oho“ kryžia-
žodžių sprendėjai kartais skun-
džiasi, kad viename ar kitame 
prekybos centre neranda jų pa-
mėgtų žurnalų. Šį susidariusį 
nepatogumą gali išspręsti jūsų 
mėgstamo žurnalo prenumera-
ta. Tai įvertinę redakcijos va-
dovai šiemet dar labiau išplėtė 
vietas, kur galima lengvai, ne-
išėjus iš namų, užsiprenume-

ruoti „oho“ kryžiažodžių žur-
nalus, o geriausia kryžiažodžių 
žurnalų prenumeratos kaina 
šiuo metu yra svetainėje www.
zurnalai.lt. 

Kadangi kryžiažodžiai vis 
sparčiau tampa neatsiejama 
šiuolaikinės šviesėjančios ir 
protingėjančios visuomenės 
dalimi, visiems mūsų sprendė-
jams linkime sėkmės ieškant 
teisingų atsakymų.

Užsak.Nr. 1097

bet ir ji pati, o jos gyvenimas 
miškuose parodo daug anksčiau 
nežinotų dalykų. Kas pasirenka 
naktinius tyrimo darbus, išgy-
vena dar vieną savo gyvenimo 
pusę. Ypač negalima pramiego-
ti Mėnulio pilnaties. O Naujųjų 
metų naktis natūraliai išvilioja 
į gamtą – skaičių pasikeitimas 
datoje visada jaudina. Baisu 
pirmąsias Naujųjų metų minu-
tes sutikti prie apgirtusio stalo.

 
- Pakalbėkime apie knygą, 

kurioje aprašėte paslaptingą 
mūsų kraštų orchidėjų gyve-
nimą, „Per orchidėjų pievas 
ir miškus“. Knygos puslapius 
iliustravote savo ir kolegų da-
rytomis orchidėjų nuotrau-
komis. Gal bendradarbiavote 
su dabartiniu meru Sigučiu 
Obelevičiumi?  

- Retųjų augalų tyrinėjimai 
visada buvo mano veiklos an-
troji pusė nuo 1979 m., o  lau-
kinės orchidėjos turi nenugali-
mą trauką. Visais atžvilgiais tai 
ypatingi organizmai augalijos 
pasaulyje. Apie tai pasakoju ir 
knygoje. Jų augimo vietos la-
bai pažeidžiamos. Iš  40 Lietu-
voje randamų rūšių daugumos 
jų likimas pavojuje: orchidėja 
medauninkas jau net nebeaptin-
kama. Bet vilties dar yra... Už-
tat atrastos dvi naujos, Lietu-
voje dar nematytos orchidėjos. 
Knygoje pristatytos orchidėjos 
iš visos Lietuvos. Žinoma, ir 
Anykščių rajone jų yra įvairių. 
O kiek skirtingų rūšių – galėtų 
pasakyti tik kolega S. Obelevi-
čius. Retųjų rūšių augimo vie-

tas (kartais jų būna vos keletas 
arba tik vienui viena) padorūs 
botanikai slepia. Tai padeda 
augalus išsaugoti nuo skynimo, 
išmindymo, iškasimo...   

- Per knygų pristatymo 
vakarą minėjote, kad lauki-
nės orchidėjos įdomiai žydi 
ir išauga ne kasmet. Skaity-
tojams bus įdomu sužinoti 
apie tas sėkliukes, kurios yra 
mikroskopinio dydžio. Be to, 
sakėte, kad pats augalų ieško-
jimas net detektyvu kvepia. 

- Įdomios ne tik sėkliukės. 
Visas jų gyvenimo ciklas ne-
paprastas. Net bitės jų žiedus 
apdulkina kitaip nei įprastus 
augalus. Žinau grupę specialis-
tų botanikų, kurie apie 40 metų 
tyrinėja orchidėjų ekologiją ir 
jų darbo galo nematyti. Trumpo 
atsakymo čia nėra.

- Sakote, kad buvo susifor-
mavęs įprotis rašyti dienoraš-
tį. Dauguma žmonių kažkodėl 
nori sudeginti laiškus, dieno-
raščius, o Jūs turite planų su-
dėlioti biografinę knygą. 

- Dienoraščiai buvo dažnai 
tarnybiniai. Tai labai praver-
čia pasitikslinant praeityje 
vykusius procesus gamtoje. 
Priekaištaujama, kad neturiu 
savo puslapio feisbuke. Man 
tai virtuali erdvė, laikinas oro 
maišymas, tekstų rašinėjimas 
šakėmis ant vandens, greitasis 
vartojimas ir greitasis užmirši-
mas. Jei nebus atominio karo, 
knygos išliks. Suskaičiuokite, 
kiek metų pirmajai lietuviškai 
knygai. O faraonų laikų papi-
rusų tekstams? Jie išliko! Au-
tobiografinės knygos, kurioje 
išnirtų ir mane lydėję žmonės, 
įvykiai, ir aš pats norėčiau su-
laukti... Ji turėtų būti supranta-
ma ir ateities žmonėms.

 Šiuolaikiniame miške.  
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Įspūdingiausios pasau-
lio salos.
12:55 Gyvūnų metropolis.
13:50 Puaro  N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pagaminta Italijoje  
N-14.  
22:00 3 minutės iki kino.  
22:03 Pavyzdingas elgesys  
N-14.
23:30 Edipas Karalius N-14. 
(kart.).
01:05 Dinas  N-14. (kart.).

06:35 Zigis ir Ryklys.
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:25 Moko nuotykiai. 
07:55 Kikumba. Kovos dėl 

karūnos.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:55 Knygų valdovas.
11:25 Margi, pirmyn!  
13:25 Kaip valgyti keptus 
sliekus.
15:15 Moteris-Katė   N-7.   
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. Geriausieji. 
22:10 Nuostabioji moteris  
N-7. 
01:00 Velkami per betoną   
N14. 

06:00 Šeimynėlė (kart.) N-7.
06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.)
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Ledynmečio milžinai.
12:40 Kenoloto.
12:42 Ledynmečio milžinai.
13:10 Įsimintinas kelias  N-7.
15:20 Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius  N-7.
22:30 Mergina traukiny  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Mergina traukiny  

N-14.
00:55 Velnio ranka  S.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato II-asis etapas (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. 
10:05 Lūšys ir aš.
11:15 Lenktynės aplink pasaulį.
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
13:45 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
16:20 Pragaro viešbutis  N-7. 
17:20 Neliečiamasis  N-7.  
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas   
N-7. 
22:30 Kondoras  N-7. 
23:35 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
00:45 Tamsos baikeris (k) N14.  

06:30 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:00 Praeities kartų liudytojai. 
07:30 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7.
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Džeimio Oliverio daržo-
vių patiekalai.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos 
(k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-

dystė. Paveldas  N14. 
23:05 Tai nutiko Manhatane  
N-7.  
01:15 Paguoda (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Praeitis ateičiai  
N-7(kart.).
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Šiaulių Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčios.  
13:40 Išpažinimai.  
14:10 Keistuolių sala  N-7.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Muzikos talentų lyga 
2021.  
16:50 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
17:00 Talaka. Aleksandra Žuk.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:25 Koncertas, skirtas 
Palangos grąžinimo Lietuvai 
100
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rudens šokiai. 3 minu-
tės iki spektaklio. 
21:03 Karmenas  N-14.
22:45 Nuoširdžiai Jūsų.
24:00 Panorama (kart.).

06:10 Jukono auksas (kart.) 
N-7.

07:00 Pragaro kelias (kart.) 
N-.7
07:55 Išlikimas (kart.) N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis  N-7.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Nykštukiniai gyvūnai..
12:40 Delfinai iš arti.
13:55 Išlikimas  N-7.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Golden State Warriors 
–Clippers.
01:00 Karštasis kubilas - laiko 
mašina N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Negaliu tylėti.  
11.00 Atliekų kultūra.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Negaliu tylėti.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
17:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas   
N-7. 
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
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 Virš vandens  N-14. 
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Didingas gamtos grožis.  

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  
N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Sutramdyti žirgai  N14. 
00:35 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:35 Nuostabioji moteris (k) 
N-7. 

06:15 Transformeria  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Brangusis Svenai  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės   N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  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.
18:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungty-
nės. Čekija – Lietuva.
20:00 Karštai su tv3.lt   N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Paskutiniai riteriai  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Paskutiniai riteriai  -14.
01:00 Franklinas ir Bešas  
N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Lūšys ir aš  (k).
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Taikos kaina N14. 
22:45 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
23:45 Kondoras (k) N-7. 
00:50 Narkotikų prekeiviai (k) 
N14.  

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7. 
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero. Undinė 
N14.  

22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:45 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Talaka. Aleksandra Žuk 
(kart.).
19:30 Agatha Christie. 100 
Puaro ir mis Marpl metų .
20:15 Dizaino dokumentika.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.
„Mažojo princo“ stebuklas. 
23:00 Šviesuliai.
23:50 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:45 Kobra 11  (kart.)N-7.
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Saša ir Tania  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Kruvini pinigai  N-14.
23:15 Tykantis šešėliuose  S.
01:00 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Mano erdvė.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Atliekų kultūra.  
09.00 „24/7“.  
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.

18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Kasdienybės herojai. 
07:00 Ateities karta.
08:00 Mano pramogos veidai.
08:45 Mano pramogos veidai.
09:30 Orijaus kelionės.
10:00 nežVAIRUOK.
10:30 Jūs rimtai?
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.. 
12:00 Šaro Barsa.
12:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
15:00 Kaip pas žmones.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene ir V. Bruveriu.
18:30 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Jos vardas MAMA.
22:30 Šaro Barsa.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene ir V. Bruveriu.
00:00 Delfi diena. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
08:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14.  
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Aistra varžytis.
01:05 Pasaulio puodai (kart.).

06:00Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 

11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Išlikimas  N14. 
00:25 Sūnus paklydėlis   N14. 

06:15 Transformeriai   N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Pirmosios meilės kavinė  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Gaujų karai. Šešėliai   N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Siuntinys  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Siuntinys  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Siuntinys  N-14.

00:25 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:15 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:20 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Šuo (k) N-7. 
11:25 Sekliai (k) N-7.  
12:25 CSI. Majamis  N-7.  
13:20 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Priverstinis kerštas   N14.  
22:50 Nenugalimieji. Narsos įsta-
tymas (k). 
01:00 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Purpurinės upės. Tamsos 
giesmės   N14.  
23:05 Svajoklė.
00:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Vaikų kryžiaus žygis (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Airijos revoliucija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Praeitis ateičiai  N-7.  
22:30 Mūšio laukas (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:50 Vienam gale kablys (kart.).
09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:50 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Vyriausiasis vadas  N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:40 Naktinė pamaina  N-14.
00:30 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos. 
07.00 Negaliu tylėti. 
07.30 Lietuvos dvarai. 
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas“   N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
06:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
07:00 Delfi rytas.
08:00 Mano pramogos veidai.
08:45 Mano pramogos veidai.
09:30 Ateities karta.
10:30 Lietuviškos atostogos.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
12:00 Verslo požiūris.
12:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
13:30 Orijaus kelionių archyvai.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Jos vardas MAMA.
15:30 Lietuviškos atostogos.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi diena. Dienos tema.
17:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
19:30 Orijaus kelionių archyvai.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės..
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Į pasaulio kraštą.
22:30 Jos vardas MAMA.
23:00 Iš esmės su Daiva Žeimyte-
Biliene.
00:00 Delfi diena.
01:30 Iš esmės su Daiva Žeimyte

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Šok su žvaigžde (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Didingas gamtos grožis.  
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai (kart.).

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  
N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Buvusioji   N14. 
00:35 Sūnus paklydėlis   N14. 
01:35 Sutramdyti žirgai (k) N14. 

06:15 Transformeriai   N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Pasaulis pagal moteris  
(kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Mama visam gyvenimui  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės   N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Rizikinga erzinti diedukus  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Rizikinga erzinti diedukus  
N-14.
00:50 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7.  
07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 “Mano virtuvė geriausia.
14:50 “Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 “Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas   N14.  
23:15 Taikos kaina (k) N14.  
01:00 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Purpurinės upės. Vaikų 
kryžiaus keliai  N14.  
23:05 Svajoklė.
00:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos
08:25 Legendos (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Agatha Christie. 100 
Puaro ir mis Marpl metų (kart.).
15:30 Dizaino dokumentika 
(kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Vaikų kryžiaus žygis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Stebuklas  N-7.
23:00 Stilius.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Iššūkis (kart.) N-7.

09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7 
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Tamsos pakraštys  N-14.
23:20 Gelbėtojai  N-7.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:10 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.

21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
06:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
07:00 Delfi rytas.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Ugnikalnių takais.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Radikalus smalsumas.
10:00 Išpakuota.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
12:00 Receptų receptai.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Jos vardas MAMA.
15:00 Automobilis už 0 Eur.
15:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su A. Peredniu.
18:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
19:30 Orijaus kelionių archyvai.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu
22:00 Kieno didesni?
23:00 Iš esmės su A. Peredniu.
00:00 Delfi diena.
01:30 Iš esmės su A. Peredniu.
02:30 Delfi diena.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. lapkričio 27 d.

ketvirtadienis 2021 12 02

penktadienis 2021 12 03

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Labas rytas, Lietuva.
08:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pasaulio puodai (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Vitorijos 
„Baskonia“.  
22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14.  
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Aistra varžytis.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  

14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kandidatas  N14. 
00:45 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:45 Išlikimas (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė keliaujant  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Gaujų karai. Šešėliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje  N-14.
00:50 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:30 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7. 
18:25 Šuo  N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis Balboa   N-7. 
23:05 Priverstinis kerštas (k) N14.  
00:55 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai..
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė  N14.  
23:05 Svajoklė.
00:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Trembita.(kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Riaušių anatomija. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Vaistų nuo Parkinsono 
ligos tyrimai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Dar po vieną  N-14. 
23:30 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.

07:45 Kobra 11kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:50 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Divergentė  N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 Kelias į turtus.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris. 

20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
06:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
07:00 Delfi rytas.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Ugnikalnių takais.
09:00 Ugnikalnių takais. 
09:30 Sveikatos receptas.
10:15 Receptų receptai.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Marketingas 360.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės.. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Ateities karta.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su A. Peredniu.
18:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Iš esmės su A. Peredniu.
00:00 Delfi diena.
01:30 Iš esmės su A. Peredniu.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos.  
07:30 Labas rytas, Lietuva.
08:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Gyventi kaime gera (kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7. 
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
23:00 Sniego Senis  S.
00:55 Paskutinis pasivažinėji-
mas  N-14.  

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7.  

08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Kurjeris   N14. 
23:20 Laiko patrulis   N14.  
01:20 Kandidatas (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Nuoširdžiai, beprotiškai, 
saldžiai  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Paramos projekto 
„Išsipildymo akcija“ koncertas.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Paramos projekto 
„Išsipildymo akcija“ koncertas.
23:00 Gerumo stebuklas  N-7.
01:15 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje N-14 (kart.).

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:30 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:25 Šuo  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Surasti ir sunaikinti   N14.  
23:15 Rokis Balboa (k) N-7.  
01:20 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Žmogžudystė turguje N14.  
23:05 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Dingęs vaikas  N14.  
01:00 Rokas Skjavonė (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Praeitis ateičiai N-7(kart.).
14:45 Vaistų nuo Parkinsono 
ligos tyrimai (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Pasivaikščiojimai  (kart.).
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mano gyvenimo metai  
N-7. 
23:00 Monique: „Virš vandens“ 
su orkestru.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.

07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Saša ir Tania (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7
12:20 Kietuoliai  N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:50 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
18:00 Saša ir Tania   N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 „21“   N-7
00:35 Dingusi šeima  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.  
07.00 Kelias į turtus.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Laisvės TV valanda  N-7.
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda  N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
06:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
07:00 Delfi rytas.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Orijaus kelionių archyvai. 
09:30 Orijaus kelionių archyvai.
10:00 Jos vardas MAMA.
10:30 Orijaus kelionės.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:30 Alfas vienas namuose.
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Meistro dienoraštis.
15:30 Radikalus smalsumas.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su Daiva 
Žeimyte-Biliene.
18:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Automobilis už 0 Eur.
23:00 Iš esmės su Daiva 
Žeimyte-Biliene.
00:00 Delfi diena.



2021 m. lapkričio 27 d.

šeštadienis 2021 12 04

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 gruodžio 31d.)

Kryžiažodis „Malda“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 
arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - 
I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Spalio 30-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Žvirblis“ teisingas atsaky-
mas - MASKARONAS.

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 43 skaitytojai. Tai anykštėnai  B.Augulienė, 
R.Šulnienė, R.Kavoliūnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, D.Varnienė, 
E.Tamulėnienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, J.Pranckevičienė, V.Vilčinskienė, 
E.Zlatkutė, Z.Vanagienė, V.Stasiūnienė, B.Šližienė, O.Arienė ir J.Mieželienė; 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir  P.Dolmantas - iš Viešintų; V.Strazdienė, R.Puolis 
ir E.Kiškienė - iš Kavarsko; G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė - iš 
Šovenių; B.Raščiuvienė - iš Surdegio, O.Petronienė - iš Smėlynės, G.Gudelis 
- iš Naujųjų Elmininkų, V.Urbutienė - iš Naujikų,  A.Lisauskienė - iš Mickūnų, 
A.Kuolienė - iš Kunigiškių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,  L.Ruša ir A.Rušaitė - iš 
Vilniaus,  L.Dobrodiejienė - iš Utenos, T.Patumsienė - iš Vikonių, M.Baltrūnienė 
- iš Kuniškių, B.Aukštakalnienė - iš Kurklių, R.O.Deveikienė - iš Mažionių, 
A.Ramanauskienė - iš Dauginčių, K.Rimkuvienė - iš Antupių ir R.Vaiginytė - iš 
Aknystų. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Žvirblis“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks G.GUDELIUI iš Naujųjų 
Elmininkų. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
06:55 Svajoja vaikai (kart.).
07:25 Nematoma Siu.
09:00 Kalėdų kalendorius 2021.
09:03 Labas rytas, Lietuva.
10:38 Ir vėl Kalėdos. 
10:45 Labas rytas, Lietuva.
11:52 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Gyvūnų jaunikliai. 
13:45 75-eri UNICEF veiklos 
metai. 
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:00 Šok su žvaigžde.  
23:10 Supertėtis  N-14.  
00:35 Sniego Senis  S. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas!.  
09:00 Sėkmė tavo rankose.  
09:30 Mes pačios.  
10:00 Skūbis Dū 2.  
11:50 Policijos akademija 5.  
N-7. 

13:40 Pelenės istorija.
15:35 Sugrįžęs iš praeities  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai.
21:20 Patruliai  N14.  
23:30 Karo šunys   N14.  
01:45 Kurjeris (k) N14.  

06:05 Šeimynėlė  N-7.
06:35 Kung fu panda  (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt.  
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių būs-
tas.
11:30 Ledynmečio milžinai.
12:30 Barbė. Didelis miestas, 
didelės svajonės.
12:40 Kenoloto.
12:42 Barbė. Didelis miestas, 
didelės svajonės.
13:45 Persijos princas. Laiko 
smiltys  N-7.
16:10 Vienas namuose  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Pragaras rojuje  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pragaras rojuje  N-14.
23:45 Žudymo žaidimai  N-14.
01:50 Paskutiniai riteriai  N-14 
(kart.).

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
06:40 Lenktynės aplink pasaulį 
(k).
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:00 Gyvūnų būstai. 
11:10 Lenktynės aplink pasaulį.
12:30 Spec. būrys N-7. 
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
16:05 Pragaro viešbutis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 
- Utenos „Uniclub Casino - 
Juventus“. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama   N14. 
22:00 Tamsioji banga   N14. 
00:20 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas   N14.        
02:15 Surasti ir sunaikinti (k) 
N14.  

06:30 Informacinių mitų griovėjai.
07:00 Praeities kartų liudytojai.  
07:30 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Saros Šarat virtuvė.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Šventės su Ana.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos 
(k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Ledinė upė  N14. 
22:55 Stokholmas   N14. 

00:45 Nusikaltimo vieta - 
Hanoveris. Dingęs vaikas (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:25 Kalėdų kalendorius 2021.
07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
08:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
08:30 Pradėk nuo savęs. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:25 Nematoma Siu (kart.).
15:55 Ir vėl Kalėdos. 
16:05 Atėnė.
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
18:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.
19:30 Vilniečiai. Eva Tombak. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Froidas  N-14.
23:20 LRT OPUS ore. Grupė 
„MOVO“. 
00:20 Dabar pasaulyje. 
00:45 Panorama (kart.).

06:10 Jukono auksas  N-7.

07:00 Pragaro kelias (kart.) N-7.
07:55 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
10:55 100% Dakaro.
11:30 Pavojingiausia Žemės 
vieta  N-7.
12:35 Svečiuose drambliai  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
18:30 Lombardų žvaigždės  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su Ellen  
N-7.
20:00 NBA rungtynės Denverio 
„Nuggets“ – Niujorko „Knicks“.
22:30 NBA Action.
23:00 Žinios.
23:50 Sportas.Orai.
00:00 Divergentė  N-14 (kart.).
02:45 Amerikos talentai. 
Čempionai.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu   N-7.
08.00 Nematomos gijos.  
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Mano vieta. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Negaliu tylėti.  

17.30 Vantos lapas N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Žudikų pėdsakais N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou.
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Išlikę.
12:00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis. 
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 nežVAIRUOK.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Pokalbiai prie jūros.
17:30 Orijaus kelionės.
18:00 Jūs rimtai? 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Į pasaulio kraštą.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
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Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

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

Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-94-58.

įvairūs siūlo darbą

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai 

Taip pat bendradarbiaujame pa-
sirašydami trišales sutartis su dar-
bo užimtumo tarnyba dėl finansa-
vimo reikiamai kompetencijai įgyti. 

Tel.: (8-686) 23411,(8-698) 46745.
Įdėklų montavimas, 
pristatomi kaminai, 

skardinimas.
Kaminų, dūmtraukių, katilų, židinių valymas.

Tel. (8-601) 91368.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pen-
sininkams - nuolaidos. vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

LANGiMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

vandens gręžiniai, geoter-
minis šildymas. Darbai nuo 
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus 
metus. Garantija, aptarnavi-
mas.

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

Statybos ir remonto darbai: 
gipso sukimas, įvairių grindų 
dėjimas, plytelių klijavimas, 
tinkavimas, dažymas ir t.t.

Tel. (8-608) 87858.

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Pjauna pavojingai augan-
čius medžius. Geni, smulkina 
šakas. Karpo gyvatvores. 

Tel. (8-644) 41260.

Pjauna pavojingai augan-
čius medžius, geni šakas, 
tvarko aplinką, mišką, pa-
krantes, šalina medžius iš 
vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

Choreografė Jūratė Uselienė: „Šokti gali visi!“
(Atkelta iš 7 psl.)

Kiekvieną šokėją galima  
nušlifuoti kaip deimantą

Kaip gimsta šokiai? Juk liau-
diškų ar juo labiau istorinių šo-
kių nėra begalybė…

„Jų iš tiesų yra nemažai, bet 
dažniausiai pasirenkam tuos, 
kurie turi gerus įrašus, fonogra-
mas. Tu gali šokti išties gražų 
šokį, bet... pabandykite atrasti 
labai geros kokybės folklo-
ro įrašų. Jų nėra daug tokių, 
kurie būtų priimtini. Kartais 
pati klausausi ir man, kaip tos 
srities mėgėjai, atrodo, kad ne 
visai gražiai sugrota. Tad muzi-
ka pati užveda, kokį šokį pasi-
rinkti. Jeigu muzika smagi, tai 
šokėjui bus smagu šokti. Jeigu 
muzika yra „nevežanti“, tai ir 
šokti bus niūru“, – mintimis da-
lijosi daug metų šokti žmones 
sukviečianti moteris. 

Pasak J. Uselienės, šokti gali 
kiekvienas: „Manau, kad nėra 
nemokančių šokti žmonių – kie-
kvieną kaip deimantą galima nu-
šlifuoti. Jei jis ir neturės to tobulo, 
įgimto talento, svarbu, kad pats 
norėtų, nes iš pradžių noro būna 
ne tiek ir daug. Šokti gali visi“. 

Pati choreografė taip pat neat-
sisako šokių ir mielai prisijungia 
prie savo vadovaujamų kolekty-

vų: „Šiuo metu pati šoku „Bal-
tojoje pavanoje“, o jeigu reiktų, 
galėčiau ir „Gojuje“ vyresniuo-
sius pavaduoti. Užsienyje šokant 
dažniausiai šokėjai nėra skirsto-
mi pagal amžių – šoka pagal pa-
jėgumą.  Tad jeigu reikia, visada 
galiu atsistoti ir šokti“, – teigė 
ponia Jūratė.

Liaudišką šokį reiktų
įtraukti į mokymosi 
programą

O kaip liaudiškais šokiais se-
kasi sudominti vaikus, jaunus 
žmones? Juk tai – taip nema-
dinga, kostiumai sunkūs, ne-
gražūs… J. Uselienės teigimu, 
apie liaudies šokius vaikus rei-
kia šviesti nuo mokyklos suolo 
– tuomet apie šį meną jie turės 
kur kas kitokį suvokimą.

„Kai aš atvažiavau dirbti, di-
džiausias pasiekiamumas buvo 
pramoginiai šokiai – juos šoko 
visi. O liaudies šokis buvo kaž-
kas nauja. Vaikai kažkur mo-
kyklose gal ir šoko, bet tarp 
jaunuolių tai nebuvo populiaru. 
Mano nuomone, tai, ar liaudies 
šokis bus populiarus, labai pri-
klauso ir nuo mokyklos valdžios 
motyvavimo – jeigu tais laikais 
dirbo direktorius, kuris palaikė 
pramoginius šokius ir tam sky-
rė dėmesį, tai tie kolektyvai ir 

buvo puoselėjami. Liaudiški 
šokiai natūraliai lieka antram 
plane“, – teigė meno vadovė. 

Pasak J. Uselienės, ir dabar 
mokyklose šie šokiai nėra priori-
tetas: „Pabandykite nueiti į mo-
kyklą ir pasakyti vaikui – „šoksi 
liaudiškus šokius“. Iš karto pati-
krinsit tiek tėvų, tiek vaiko inte-
lektą. Pasidaro taip, kad tu juos 
kvieti ten, kur nelabai supranta-
ma. Kartais vadovės pasako, kad 
po tokio kvietimo vaikai taip iš-
sišaipo iš to: juk liaudiška! „Ant 
bangos“ yra modernūs, gatvės 
šokiai. O kas „ant bangos“, tai ir 
skatinama, tai ir yra priimtina. Ir 
jeigu mes nedarysime tokios ug-
dymo programos, kad mes lietu-
viai, kad turime tautinį kostiumą, 
tautinį šokį, dainą, jei to nepuo-
selėsime, visuomet tai ir bus sve-
timkūnis… Tas skatinimas lyg ir 
yra, bet tai trupiniai. O toks tru-
pinys nubyra ir net nepajunti… 
– apgailestavo pašnekovė, – jei 
mokyklos programoje būtų pri-
valu mokytis tautinių šokių, nes 
tu esi lietuvis ir privalai su jais 
susipažinti, manau, vaizdas būtų 
visai kitoks“.

Pačiai J. Uselienei taip pat yra 
tekę dirbti mokykloje ir šis dar-
bas moteriai labai patiko: „Esu 
dirbusi A. Baranausko vidurinė-
je  mokykloje, tuomet joje buvo 
stiprus liaudies šokių kolekty-

vas su Aldona Petrokiene prie-
šaky. Ruošdavome su vaikais 
programą, kurią parodydavome 
užsienyje, įvairiose mainų pro-
gramose. Esame dalyvavę ir 
Moksleivių dainų šventėse, ku-
riose atstovavome mokyklai“. 

Šiuo metu choreografė dar-
bo mokykloje atsisako – teigia, 
kad visose Anykščių miesto 
mokyklose esama pakankamai 
choreografų: „A. Baranausko 
pagrindinėje mokykloje dirba 
modernaus šokio choreografė. 
A. Vienuolio progimnazijo-
je liaudiškų šokių moko Irma 
Baukytė, J. Biliūno gimnazijo-
je mokinius „šokdina“ Miglė 
Baltrušiūnė. Mokykloje smagu 
dirbti, kai jauti, kad liaudies šo-
kiai reikalingi. A. Baranausko 
mokykla dabar yra pagrindinė, 
ten vaikai maži, o aš mokau 
šokti jaunuolius. Todėl ir noriu 
savo energiją atiduoti būtent 
vyresniems vaikams“, – kalbė-
jo choreografė.

Savi vaikai užaugo su 
„Gojumi“

Jūratės Uselienės dukra 
Skaistė Uselytė nuėjo mamos 
pėdomis: taip pat yra žinoma 
šokėja, choreografė, šokusi su 
daugeliu estrados žvaigždžių, o 
daugiausia – dainininko Ryčio 

Cicino šokėjų grupėje.
Meno vadovė džiaugėsi duk-

ters pasiekimais ir tuo, kad ji 
pasirinko likti drauge su „Go-
jumi“. „Dukra šiuo metu yra 
mano dešinioji ranka. Ji visur 
nori pati šokti, pati judėti, bet 
kartu ir padeda „Gojui“ ben-
drauti, susirašinėti. Ji atlieka 
didelį darbą, nes be adminis-
tratoriaus kolektyvui beliktų tik 
Lietuva ar Latvija. Visur kitur 
reikia bendrauti, reikia mokėti 
anglų kalbą, nes laiškai, ben-
dravimas vyksta būtent šia kal-
ba“, – sakė J. Uselienė. 

Ar galima teigti, kad pačios 
choreografės vaikai užaugo sce-
nos  užkulisiuose? „Taip, gali-
ma. Nes vakarais, po darželio 
ar mokyklos, norėjau, kad mano 
vaikai šoktų. Ir jie šoko. Nes su-
prantu, kad jeigu vaikystėje prie 
šio meno neprisiliesi, tai vėliau 
bus savaime nebesuprantama, 
bus sudėtinga. O kas bent kiek 
yra šokęs, turėjęs gerus moky-
tojus, tas pamokas prisimena 
ir saugo visą gyvenimą. Mano 
abu vaikai šoko pramoginius šo-
kius. Paskui – ir dukra, ir sūnus 
– šoko „Gojuje“. Dukra ir dabar 
šoka „Gojuje“, ir ten, kur jai 
pačiai norisi, taip pat moko ki-
tus. Ji turi gabumų“, – pasakojo 
Anykščių kultūros centro chore-
ografė Jūratė Uselienė. 

Reikalingas vairuotojas ve-
žioti darbuotojus iš Anykščių į 
Panevėžį su savo mikroautobu-
su. Atlyginimas 1000-1200 eur. 

Tel. (8-600) 27921.

Darbuokitės gamyboje 
Panevėžyje, 

į darbą iš Anykščių vykite 
NEMOKAMAI! Laisvi sa-
vaitgaliai, atlyginimas 500-
700 Eur/mėn. į rankas. 

Susisiekite tel. (8-653) 34476.

Firminė parduotuvė Anykščiuose 
LAPKRIČIO 29 d. švęs 5-erių metų sukaktį!

vyks loterija – prizas žuvies padėklas.
Gimtadienis mums , o dovanos Jums! 
Švęskite kartu: J. biliūno g. 38 Anykščiai.

Reikalingi 
ekskavatorininkai, 
buldozerininkai. 

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.
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Informacija žemės savininkams
uAb „Miškotvarkos sprendimai“ informuoja apie atliekamą medžių saviminukais apaugusios ne 

miško žemės inventorizaciją. inventorizacija atliekama vykdant  medžių savaiminukais apaugu-
sios ne miško žemės inventorizacijos paslaugų pirkimo sutartį pasirašytą 2021 m. birželio 14 d. 
Nr. S-2021-72,  su valstybine miškų tarnyba. 

inventorizacija atliekama vĮ valstybinių miškų urėdijos Anykščių ir ukmergės regioninių pada-
linių teritorijose (Anykščių r. sav., Molėtų r. sav., Širvintų r. sav., ukmergės r. sav., utenos r. sav., 
vilniaus r. sav. (Paberžės sen.)). inventorizuojama vadovaujantis medžių savaiminukais apaugu-
sios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 
d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės invento-
rizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“.

Darbus planuojama baigti – 2022 m. rugpjūčio 1 d.
inventorizacijos vykdytojas – uAb „Miškotvarkos sprendimai“ , tel. +37069818905, 

el. p. miskotvarka@sielininkai.lt

brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

uAb „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

vairuotojų g. 7 b, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Namą Anykščių mieste arba 
5 km atstumu.

Tel.: (8-608) 05855, (8-604) 14001.

brangiai miškus išsikirs-
ti arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

uAb „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. utilizuoja 
automobilius. išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KARvEs, 
BuLIus IR TELyČIAs 

„KREKENAvOs 
AGROFIRMOs“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIEsIOGIAI PERKA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Labai reikia namo, sodybos, 
namo dalies ar sklypo namo 
statybai. Suteikusiems vertin-
gos informacijos atsilyginsiu. 

Tel. (8-607) 54386.

Jauna šeima ieško 
sodybos ar žemės sklypo prie 
ežero ar upės. Tinka ir jei prie 
pušyno. Atsiskaitysime grynai-

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

vERšELIus 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AvIs

AuTOMOBILIŲ 
suPIRKIMAs.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
eur, pasiimame. išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Nekilnojamasis turtas 

15,26 ha sklypą Gečionių 
k. Anykščių r. 

Tel. (8-679) 57028.

49 ha žemės sklypą (su miš-
ku), Anykščių r., Skiemonių 
sen., vaišviliškių k. unikalus 
nr. 3430-0001-0202, koordina-
tės 55.4659, 25.1543. Kaina 
145000 eur. 

Tel. (8-612) 94492.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 63833.

Mūrinį namą Anykščių mieste. 
Tel. (8-667) 26361.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Lietuviškas durpių kuras 
Jūsų namams: durpių brike-
tai, gabalinės kuro durpės ir 
durpių granulės. Didelė kaitra, 
pristatymas.

Tel.: (8-615) 79101, 
(8-612) 93386.

baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų 
briketus, anglis didmaišiuo-
se. Sveria kliento kieme. 
Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Obliavimo stakles.
Tel.: (8-381) 4-98-34, 
(8-622) 74629.

Avis (bandos numeris 
20085700133).

Tel. (8-681) 11301.

Darbinę kumelę.  
Tel. (8-684) 18210, 
S. bagdanavičius.

Kiaulį pjovimui. 1 kg kaina 3 
eur. bendras svoris apie 200 kg.

Tel. (8-620) 80915, e. Žiūkas.

bulves. Grūdus. Atveža. 
Tel. (8-626) 30192. 

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis. Kaina 
2,65 eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Lenkišką - kai-
na 2,40 eur/kg.

Tel. (8-607) 12690.

dovanoja
4 mėnesių rainą katinuką.
Tel. (8-614) 93767.

Gyvuliai

egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PvM. Greitai pasiima. 

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

Kita

uAb TOLMANA – juodąjį me-
talo laužą. 

Tel. (8-617) 05596.

Priekalą, spaustuvus, gręži-
mo stakles, oro kompresorių, 
bei kitą garažo įrangą.

Tel. (8-685) 10800.

Skerdykla nuolatos - lietu-
viškos, atvėsintos, patikrintos 
kiaulienos rinkinius (galva, 
kepenys, kojos, kt.). Kaina su 
pristatymu į namus 10 eur. 
Pažandės 1,5 eur/ kg, kiaulie-
nos puselės.

Tel. (8-603) 27974.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIjUTAs, 

rašė Antonas FELjETONAs 

anekdotas

mėnulis
lapkričio 27-29 d.d. - delčia.

Jokūbas, Steponas, Rufas, 
Rimgaudas, Vakarė.

Maksimas, Virgilijus, Virgis, 
Skomantas, Girdvydė, 
Girvydė, Skomantė, 
Skalmantas.

šiandien

lapkričio 28 d.

vardadieniai

oras

+1

+2

lapkričio 29 d.
Saturninas, Daujotas, 
Butvydė, Saturnas.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

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

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

Skelbiama prenumerata 2022-iesiems metams!

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

Prenumeratorių laukia prizai!
Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Pagrindinis 
prenumeratos prizas - 

benzopjūklas 
„Husqvarna“ 120 

Markt II

Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 
(Šaltupio g.19),  Anykščiai).

Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos prizai: 
„Gardena“ sekatorius, trys kepuraitės, trys kaklo gaubtuvai.

Anykščių baseinas „Bangenis“ „Anykštos“ prenumeratoriams 
dovanos dešimt kvietimų į baseiną dviem asmenims, parduotuvė 
„Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20) – penkis  20 eurų vertės čekius, 
„9 Gijos“ siūlų parduotuvė - tris 15 Eur vertės čekius, „Phar-
ma Nord“ - 5 pakuotes maisto papildų.

- Šiandien aš noriu suderinti 
darbą su malonumu - jūs atlei-
džiamas, - ištarė darbuotojui 
viršininkas.

***
Kaip mąsto gyvūnai:
Šuo: „Jis mane maitina, rū-

pinasi, suteikia pastogę... Jis 
yra dievas.“

Katė: „Jis mane maitina, rū-
pinasi, suteikia pastogę... Va-
dinasi, aš dievas.“

***
Vyras, grįždamas namo iš 

medžioklės, iš stoties skambi-
na žmonai:

- Maryte, čia aš. Važiuoju 
namo.

- Kaip medžioklė, brangu-
sis?

- Viskas gerai. Dabar mėnesį 
mėsos nepirksim.

- Tu nušovei briedį?
- Ne. Pragėriau atlyginimą.

***
Į psichiatro kabinetą įeina 

geru kostiumu apsivilkęs vy-
riškis, ant ausų kabo makaro-
nai, ant švarko - miltų ir plaktų 
kiaušinių pėdsakai, o ant gal-
vos - puodas.

- Taip, - sako psichiatras, 
įdėmiai žiūrėdamas į pacien-
tą. - Ir kas gi mums neduoda 
ramybės?

- Šiuo metu, - mandagiai at-
sako vyras, - mane labiausiai 
jaudina žmonos dvasinė bū-
klė.

***
- Myli, nemyli, myli, nemy-

li, myli, nemyli?
- Gydytojau, palikite paga-

liau ramybėje mano dantis!

Amiliutė apgalvotai ruošiasi 
žiemos sezonui 

Kopūstėlių - dvi statinės,
O moliūgų - trys pintinės.
svyra kasomis svogūnai,
Vazone - petruškų krūmai.

Bulvių bus ir cepelinams,
Kugeliui ir, aišku, blynams.
Ropių, morkų neskaičiuoja,
Kailiniokais jas užkloja.

O pintinę štai česnakų
Padeda - te svečias mato.
Ne blogiau jie už vakciną
Antikūnų prigamina.

Išmoningai Amiliutė
Pasiruošus žiemą būti. 
Karantinas - ne kaimynas,
Liks po jo greit ubagynas.

Nei turistų, nei artistų, -
Nors Alachą šauk nuo viškų.
Štai dėl to ir butelaitis
stovi vyno kamaraitėj...


