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pastabos paraštėse

Dirbdamas mokytoju negali pasenti
Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos mokytoja Jūratė 
Musteikienė ne tik istorijos 
pamokas veda: pedagogė 
suburia moksleivius įvai-
riausioms veikloms – drau-
ge lanko Laisvės kovotojų 
kapus, rūpinasi beglobiais 
gyvūnais, bendrauja su se-
nelių globos namuose gyve-
nančiais žmonėmis bei kau-
nasi protmūšiuose. 

Vietoje nusėdėti negalinti 
mokytoja džiaugiasi akty-
viais vaikais ir neigia visuo-
menėje įsišaknijusį mitą, 
kad šiuolaikiniams moks-
leiviams rūpi tik išmanieji 
telefonai.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Vienas Anykščių Jono Biliūno gimnazijos istorijos mokytojos Jūratės Musteikienės pomėgių – ke-
lionės.

Kęstučio Tubio teisme kalbėta apie 
liberalų sąmokslą ir klastotes Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, lapkričio 30-ąją, vykstant buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio baudžiamosios bylos nagrinėjimui, 
teisme dažnai minėta Luko Pakelčio pavardė. 

K.Tubis Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuose praktiškai tiesiogiai dėstė, kad buvęs jo bendražygis, vėliau tapęs 
politiniu konkurentu, verslininkas, Anykščių rajono tarybos narys L.Pakeltis buvo sąmokslo prieš jį organizatorius. 

Buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuose pareiškė, jog 
stengiantis jį apkaltinti klastojama bylos medžiaga.

Įrodinėja, kad Rimvydas  
Kugys visus veiksmus 
derino su Luku Pakelčiu

Antradienio posėdis vyko 
mišriuoju būdu. Bylą nagri-
nėjanti teisėja Monika Be-
netė, K.Tubis ir vienas jo 
gynėjų (advokatas Giedrius 
Danėlis) posėdžiavo Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmų 
posėdžių salėje, o prokuro-
rė G.Markauskienė ir antrasis 
K.Tubio gynėjas Arūnas Pe-
trauskas dirbo nuotoliniu būdu 

Proga. Gruodžio 4 dieną 19 
val. Anykščių kultūros centre 
šventinę nuotasiką kurs Lie-
tuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras su dirigentu maestro 
Gintaru Rinkevičiumi ir atli-
kėja Kamile Bonte. Koncerto 
kaina asmeniui - 50 Eur. Kvieti-
mus galima rezervuotis telefo-
nu (8-686) 97919. Po koncerto 
renginio organizatoriai - Rokiš-
kio verslo klubas ir Anykščių 
vadovų klubas - šventės daly-
vius kvies drauge pabendrauti 
ir pasivaišinti.

Vakancija. Vakar, gruodžio 
3-iąją, darbą Anykščių rajono 
savivaldybės administracijo-
je baigė Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedė-
ja Audronė Pajarskienė. Prieš 
tai A.Pajarskienei buvo pa-
reikšta tarybinė nuobauda. Su 
A.Pajarskiene vyko derybos dėl 
išeitinės kompensacijos dydžio 
ir, kai buvo suderėta, pasirašy-
tas susitarimas.

Paslauga. UAB „Anykščių 
šiluma“ pasirašė trejų metų su-
tartį su Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnyba. Tarnyba teiks 
hidrometeorologinę informa-
ciją - apskaičiuotą mėnesio vi-
dutinę oro temperatūrą Utenos 
meteorologijos stoties duome-
nimis. Paslauga kainuos beveik 
500 Eur.

Stotelės. Anykščių rajono 
savivaldybės užsakymu elek-
tromobilių įkrovimo stotelės 
bus įrengtos šalia Anykščių 
bibliotekos, prie Medžių lajų 
tako, savivaldybės kieme. 
Elektromobilių įkrovimo sto-
telių įrengimas kainuos beveik 
1 tūkst.900 Eur, darbus atliks 
UAB „Todo investicijos“.

Gyvybė užgeso 
po šūvio

Po plataus masto 
STT operacijos 
pradingo staty-
bos priežiūros 
inspekcijos 
specialistas

Už kaukes 
pradinukų tėvai 
mokės iš savo 
kišenės

Juozas 
RATAUTAS: 
„Man nepatinka 
tie, kas keikia 
bedarbius“

Anykščių 
Kalėdų 
rezidencijos 
2021 programa
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spektras

temidės svarstyklės

Pasirašė. Prezidentas Gitanas 
Nausėda pasirašė Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo pa-
taisas, kuriomis nuo 2022 metų 
sausio 1 dienos neapmokestina-
masis pajamų dydis (NPD) di-
dinamas nuo 400 iki 460 eurų. 
Šiuo įstatymu mažinama mo-
kestinė našta dirbantiesiems, 
kurių mėnesio pajamos sudaro 
iki vidutinio darbo užmokes-
čio dydžio (VDU). Didžiausią 
finansinę naudą pajaus mažiau-
sių pajamų gavėjai.

Akcija. Per tris mėnesius vy-
kusią akciją „Lašiša“ aplinko-
saugininkai nustatė 182 pažei-
dimus, taip pat paimta šimtai 
žvejybos įrankių. Akcijos metu 
iš viso surengta 316 reidų, pa-
tikrinti 1929 žvejai. Pareigūnų 
teigimu, lyginant su pernai me-
tais, situacija gerėja. Nustatyti 
135 mėgėjų žvejybos taisyklių 
pažeidimai (88 – šiurkštūs), 
šeši verslinės žvejybos ir 41 
kito pobūdžio pažeidimas, taip 
pat pareigūnai paėmė 182 įran-
kius: 69 mėgėjų žvejybos, 107 
ne mėgėjų žvejybos ir šešis ki-
tus įrankius.

Pabėgėliai. Pagėgių rinktinė-
je pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl neteisėto žmonių gabenimo 
per valstybės sieną, pranešė 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba (VSAT). Vilkaviškio rajo-
no policijos pareigūnai Pagėgių 
pasieniečiams perdavė Estijos 
pilietį ir keturis irakiečius. Nu-
statyta, kad pastarieji savava-
liškai pasišalino iš užsieniečių 
registracijos centro Latvijoje, 
o estas automobiliu „Volkswa-
gen Toureg“ irakiečius gabeno 
į Vakarų Europą. Pirminiais 
duomenimis, šios ketveriukės 
kelionės tikslas – Vokietija.

Olimpiada. Per Pekino žie-
mos olimpiadą į areną, kurioje 
vyks ledo ritulio rungtynės, bus 
įleidžiami tik pasiskiepiję žiū-
rovai, tačiau sporto aistruoliams 
gali būti apskritai uždrausta į 
ją patekti, jei epidemiologinė 
padėtis šalyje pablogės, prane-
šė valstybinė žiniasklaida. Dėl 
pandemijos atidėta Tokijo olim-
piada praėjusią vasarą vyko 
faktiškai tuščiuose stadionuose. 
Tačiau vasarį vyksiančių Peki-
no žiemos olimpinių žaidynių 
organizatoriai žada įsileisti žiū-
rovus, nors – tik Kinijoje gyve-
nančius žmones.Kol kas nebu-
vo paskelbta jokios oficialios 
informacijos, kiek žiūrovų bus 
įleidžiama į žaidynių objektus, 
todėl paviešintos taisyklės dėl 
18 tūkst. žmonių talpinančio 
Nacionalinio uždaro stadiono, 
kuriame vyks ledo ritulio var-
žybos, leidžia susidaryti tam 
tikrą bendrą vaizdą. 

-BNS 

Po plataus masto STT operacijos pradingo statybos 
priežiūros inspekcijos specialistas
Dingo Teritorijų planavimo ir valstybinės statybos prie-

žiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patarėjas Linas 
Koženiauskas: nuo jo kabinteto Anykščiuose, K.Ladigos ga-
tvėje, nukabinta lentelė, valdininko telefonas yra išjungtas. 

Šiomis dienomis paskelbta apie 
šalyje vykusią plačią teisėsaugos 
pareigūnų akciją, kurioje daly-
vavo per 100 STT agentų. Nu-
rodoma, kad Lietuvoje, statybos 
priežiūros sferoje, galimai pada-
ryta per 150 nusikalstamų veikų, 
nustatyta bent 60 įtariamųjų. 23 
asmenys buvo sulaikyti. 

Panevėžio apygardos proku-
ratūros atstovė, „Anykštos“ pa-
klausta, ar L.Kaženiausko dingi-

mas yra susijęs su STT atliekama 
operacija, sakė, jog platesnio 
komentaro nebus, nurodė tik, 
jog „tam tikri procesiniai veiks-
mai Anykščiuose vyksta.“ Taigi, 
panašu, kad L.Koženiausko din-
gimas siejasi su plataus masto 
STT operacija.

Teritorijų planavimo ir vals-
tybinės statybos priežiūros 
inspekcijos atstovė komuni-
kacijai „Anykštai“ sakė, jog 

L.Koženiauskas inspekcijoje 
nebedirba, o Anykščiuose ins-
pekcijos atstovo apskritai ne-
beliko. L.Koženiausko išėjimo 
iš darbo aplinkybių inspekcijos 
atstovė nekomentavo.

Šalies žiniasklaidoje prane-
šama, jog keli Teritorijų pla-
navimo ir valstybinės statybos 
priežiūros inspekcijos darbuo-
tojai, kurių atžvilgiu pradėti 
procesiniai veiksmai, savo noru 
pasitraukė iš inspekcijos.  

Niekas iš valdininkų, dirban-
čių tame pačiame K.Ladigos ga-
tvės pastate, kuriame įsikūrusi ir 
Teritorijų planavimo ir valstybi-

nės statybos priežiūros inspekci-
ja, savo patalpose žmonių, pana-
šių į STT agentus, nepastebėjo. 

Teritorijų planavimo ir vals-
tybinės statybos priežiūros 
inspekcija apie tai, kad Anykš-
čiuose nebedirba šios ins-
pekcijos patarėjas, Anykščių 
rajono vadovų neinformavo. 
Rajono vicemeras Dainius Žio-
gelis „Anykštai“ sakė, kad nei 
Teritorijų planavimo ir valstybi-
nės statybos priežiūros inspek-
cija, nei juo labiau STT jokių 
žinių apie tai, kas vyksta mūsų 
rajono savivaldybės teritorijoje, 
rajono valdžiai neteikia. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Darbą pradėjo nauji pavaduotojai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po konkursų, perėję Specialiųjų tyrimų tarnybos patikri-
nimą, darbą pradėjo UAB„Anykščių vandenys“ direkto-
riaus ir Anykščių seniūnijos seniūno pavaduotojai. 

Anykščių seniūnijos seniūno 
Eugenijaus Pajarsko pavaduo-
toju  pradėjo dirbti 39-erių Si-
monas Lasys. VU vadybos ir 
verslo studijas baigęs anykštė-
nas iki tol dirbo Kriaunų (Ro-
kiškio raj.) seniūnu. S.Lasys 
anykštėnams žinomas ir kaip 
buvęs slidininkas.

Kriaunų seniūnu S.Lasys dir-
bo vos keletą mėnesių. „Anykš-
tai“ jis kalbėjo, kad iš darbo 
pasitraukė be skandalų, papras-
čiausiai su šio rajono valdžia 
jam nepavyko sutarti dėl trans-

porto išlaidų kompensavimo. 
Prieš tapdamas valdininku, 
S.Lasys dirbo verslo įmonėse.

Buvęs Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Sta-
tybos skyriaus darbuotojas, 32-
ejų metų Mindaugas Trinkūnas 
pradėjo dirbti UAB„Anykščių 
vandenys“ direktoriaus Egidi-
jaus Šileikio pavaduotoju.

M.Trinkūnas turi inžinieriaus - 
hidrotechniko išsilavinimą. Bu-
vusioje Žemės ūkio akademijoje 
jis yra baigęs magistro studijas.
„Anykštai“ M.Trinkūnas kalbė-

UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotoju pradėjo 
dirbti Mindaugas Trinkūnas (kairėje) , o Anykščių seniūno pa-
vaduotoju - Simonas Lasys.      Nuotraukos iš asmeninių albumų

jo, kad savivaldybės adminis-
tracijoje kuravo kelių remontą ir  
dairėsi pozicijos, kuri atitiktų jo 

išsilavinimą. Kaip tik tokia dar-
bo vieta „Anykščių vandenyse“ 
ir atsirado. 

Gyvybė užgeso po šūvio
Praėjusią savaitę Anykščių rajono policijos komisariatas 

pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl trijų vyrų mirčių. Vieno 
iš vyrų gyvybė užgeso po šūvio.

Policija praneša, jog antra-
dienį, lapkričio 30 –ąją, apie 11 
val. 30 min. Anykščiuose, Kos-
monautų g., savo namo kieme, 
rastas mirusio vyro (g. 1937 m.) 
kūnas su šautine žaizda galvoje. 
Šalia vyro kūno rastas ir paim-
tas teisėtai laikomas graižtvinis 

šautuvas.  84-erių metų vyras 
gyveno kartu su žmona. Po šūvio 
aptiktas ir garbaus amžiaus žmo-
gaus,  turėjusio didelių sveikatos 
problemų,  priešmirtinis raštelis. 
Žuvusiojo namuose aptiktas dar 
vienas ginklas – teisėtai laikomas 
lygiavamzdis šautuvas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Trečiadienį, gruodžio 1-ąją, 
apie 14 val.50 min. Svėdasų se-
niūnijoje, šalia Vikonių kaimo, 
aptikti 76-erių metų vyro pa-
laikai.  „Vyras paieškomas ne-
buvo, pirminių duomenų, kad 
sušalo, nėra, mirties priežastis 
paaiškės tik gavus ekspertų 
išvadas,“ – BNS sakė Utenos 
apskrities policijos atstovė Vio-

leta Ginaitienė. Miręs vyras 
gyveno Vikonių kaime. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Ketvirtadienį, gruodžio 2 
dieną,  apie 8 val. Troškūnų 
seniūnijos  Kanapynės kaime, 
namuose, rastas mirusio vyro 
(g. 1960 m.) kūnas be išoriškai 
matomų smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mirtis. Gruodžio 2 dieną  
apie 8.00 val. Troškūnų seniū-
nijos  Kanapynės kaime, na-
muose, rastas mirusio vyro (g. 
1960 m.) kūnas be išoriškai 
matomų smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Avarija. Gruodžio 2 dieną  
apie 8.47 val. Anykščių rajone, 
kelio Radiškis-Anykščiai-Ro-
kiškis 35 km, blaivus vyras (g. 
1971 m.), gyvenantis Rokišky-
je, vairuodamas maršrutinį mi-
kroautobusą FORD TRANSIT, 

slidžiame kelyje jo nesuvaldė, 
nuvažiavo nuo kelio ir apvirto 
ant šono. Eismo įvykio metu 
nukentėjo kartu važiavęs ke-
leivis (g. 1967 m.), gyvenantis 
Rokiškyje, kuris dėl sužalojimų 
paguldytas į gydymo įstaigą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pagalba. Gruodžio 2 dieną, 
ketvirtadienį, Anykščių seniū-
nijos Liudiškių kaime, Liu-
diškių 1-ojoje g., ugniagesiai 
grandininiu pjūklu nuo kelio 
pašalino nuvirtusį medį. Taip 
pat ištraukti du įklimpę mikro-
autobusiukai.

Smurtas. Gautas tarnybos 

raštas, kad lapkričio 26 – 27 
dienomis Troškūnų seniūnijos 
Žiedonių kaime, namuose, ne-
pilnamečio (g. 2014 m.) atžvil-
giu galimai smurtavo vyras (g. 
1985 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Lapkričio 28 dieną  
apie 14.00 val. vyras (g. 1985 
m.), nuvykęs į sodybą Andrio-
niškio seniūnijos Magylų kai-
me, pastebėjo, kad iš kiemo 
pavogta filmavimo kamera. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kliūtys. Lapkričio 29-30 
dienomis ugniagesiai buvo 
kviečiami pašalinti ant kelių 

užvirtusių medžių. Ant važiuo-
jamosios kelio dalies medžiai 
buvo užvirtę Anykščių seniū-
nijos Keblonių bei Vaišviliškių 
kaimuose, Viešintų seniūnijos 
Jurgiškio kaime, Svėdasų se-
niūnijos Aulelių kaime. Taip 
pat ugniagesių pagalbos prirei-
kė Anykščių seniūnijos Bijei-
kių kaime, kur ant važiuojamo-
sios kelio dalies buvo nuvirtę 
du medžiai. Medžiai užtvėrė 
kelius Anykščių seniūnijos Ma-
žeikiškio kaime, Skiemonių se-
niūnijos Gečionių kaime, An-
drioniškio seniūnijos Sedeikių 
kaime. Kliūtys pašalintos.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosUž kaukes pradinukų tėvai 
mokės iš savo kišenės
Nuo gruodžio 1 dienos, siekiant išvengti Covid-19 ligos plitimo, visi pradinių klasių mo-

kiniai į mokyklas keliauti privalo su medicininėmis veido kaukėmis, kuriomis, kaip, beje, 
buvo žadėta, jie būsią aprūpinti. Tačiau trečiadienio rytą mažieji į ugdymo įstaigas turėjo 
keliauti dėvėdami šeimos lėšomis įsigytą kaukę. 

Žiniasklaidoje skelbiama, kad tinkamo dydžio kaukėmis pradinukams pasirūpino tik 
dvi savivaldybės iš šešiasdešimties –  Prienų ir Biržų.

Dar lapkričio viduryje  buvo 
skelbiama, kad nuo gruodžio 
1-osios apsauginės veido kaukės 
taps privalomos ir pradinių kla-
sių mokiniams. Vyriausybė tokį 
terminą nustatė dėl vienos, atro-
dytų, paprastos priežasties – kad 
savivaldybės spėtų nupirkti tin-
kamo dydžio kaukes ir jas išdalyti 
mokykloms. Tačiau, atėjus nu-
statytam terminui, paaiškėjo, kad 
vis dėlto savivaldybės tokiomis 
priemonėmis mokyklų aprūpinti 
neprivalo.

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Danutė 
Mažvylienė patvirtino, kad apsau-
gines veido kaukes pradinukams 
turi nupirkti tėvai: „Ne, mokykla 
nėra aprūpinama kaukėmis, jas, 
kaip ir vyresniems vaikams, įsi-
gyja ir vaikams duoda tėvai. Mo-
kykloje turime nedidelių atsargų: 
jeigu vaikas kaukę pamiršta, ryte 
ją visada duodame. Bet jokio pir-
kimo – nei mokyklos, nei savi-
valdybės, nei ministerijos mastu 
– mes neturėjome“. 

Direktorė teigė taip pat girdė-
jusi informaciją, esą mokyklos 
kaukėmis bus aprūpintos. „Nors 
iš Švietimo, mokslo ir sporto 
ministrės jokio dokumento ne-
turėjome, bet viešoje erdvėje ji 
buvo kalbėjusi, kad jaunesnio 
amžiaus vaikams reikia mažes-
nio išmatavimo, kokybiškų, su 
sertifikatais veido kaukių, ir per 
savivaldybes jomis žadėjo mo-
kyklas aprūpinti. Bet turbūt mi-
nisterija šitų darbų nepadariusi 
ir savivaldybės, aišku, nėra nei 
lėšų gavusios, nei šių prekių. 
Pradinukų yra labai daug, tad 
ir lėšų tam skirti reikia išties 

nemažai. Tad bent šią dieną 
neturime jokių užuominų, kad 
mokyklos, pradinukai bus ap-
rūpinti kaukėmis“, – kalbėjo D. 
Mažvylienė. 

A. Vienuolio progimnazijos di-
rektorė sakė, kad dažnai tikslumo 
pasigenda ir iš Operacijų vadovo 
Arūno Dulkio: „Trūksta tam tikrų 
detalių, kurios paliekamos savi-
valdai ar mokyklos direktoriams 
spręsti. Kadangi Operacijų vado-
vo sprendime to įrašyta nebuvo, 
tai natūralu, kad savivaldybei 
priimti sprendimą numatyti lėšas 
pradinukų kaukėms sudėtinga. 
Švietime „kovido“ valdymo at-
žvilgiu nesusikalbėjimų iš tiesų 
yra daug: neaiškių, pavėluotų 
sprendimų, su tam tikrom teisi-
nėm spragom“, – savo nuomone 
pasidalijo direktorė. 

D. Mažvylienė sakė, kad A. Vie-
nuolio progimnazijoje praktiškai 
visi moksleiviai dėvi apsaugines 
veido kaukes ir besipriešinančiųjų 
šiai tvarkai tėra vienetai.

„Beveik visi šiandien yra su 
kaukėmis. Vakar, pirmą dieną, 
pamiršusių kaukes buvo daugiau, 
bet mokykloje pamiršusiems jas 
duodame. Šias ir kitas priemo-
nes, išskyrus greituosius Covid-
19 testus, perkame iš mokyklos 
biudžeto“, – kalbėjo direktorė ir 
sakė, kad kaukių dėvėjimui pri-
taria: „Manau, kad jos yra reika-
lingos ir pakankamai efektyvios. 
Aš pati, išbandžiusi veido skydelį, 
įsitikinau, kad per nosį kalbant, 
kvėpuojant ant skydelio apnašų 
lieka labai daug. Vadinasi, mes 
išskiriame tikrai daug to drėgno 
sekreto, kurio net nejaučiame. 
Kaukė, nors ir minimaliai, bet 

visa tai sulaiko. Ir tėveliams, kurie 
turi kitokią nuomonę dėl kaukių 
dėvėjimo, karantino, esu aiški-
nusi – nuo rudens daugiau nei 
keturiasdešimt vaikų yra persirgę 
„kovidu“, dabar sergantys keturi – 
didžioji dauguma yra pradinukai. 
O jie, kaip žinom, rudenį kaukių 
nenešiojo. Nuo rugsėjo 1 dienos 
yra persirgę aštuoni darbuotojai 
– praktiškai visi turėjo kontaktą 
su pradinukais.Tad galima daryti 
prielaidą, kad pradinukai serga 
dažniau. Žinoma, jie ir užkrečia 
vienas kitą greičiau, nes vaikams 
socialinis atstumas negalioja. Taip 
pat pertraukų metu jie dažnai už-
kandžiauja, o tam reikia nusiimti 
kaukę. Aš palaikau kaukių dėvė-
jimą, bet kartu nereikia būti fana-
tikais – kai vaikai išeina į lauką, 
žaidžia ar užsiima kita fizine vei-
kla, mes tikrai nereikalaujame dė-
vėti kaukių“, – aiškino Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos 
direktorė Danutė Mažvylienė.

 Anykščių rajono savivaldybės 
švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė taip pat paaiškino, kad 
savivaldybės kaukėmis pradinukų 
aprūpinti neprivalo: „Pritariu, kad 
informacija buvo dviprasmiška. 
Ministerijai, kiek žinau, ir kitos 
savivaldybės dėl to pateikė klau-
simų, tad Švietimo skyriai gavo 
informaciją, kad savivaldybės 
kaukes gali pirkti savanoriškai, 
jei turi tam resursų. Joks teisės 
aktas nenurodo, kad savivaldybės 
turi dalyti kaukes pradinukams, – 
sakė J. Banienė. – Kaip nebuvo 
dalijamos vyresniems, taip nebus 
ir mažiesiems. Mūsų to padaryti 
niekas neįpareigojo, tad kol kas 
kaukių pirkti neplanuojame“.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 
direktorė Danutė Mažvylienė sakė, kad jokio 
pirkimo – nei mokyklos, nei savivaldybės, nei 
ministerijos mastu – mes neturėjome.

Anykščių rajono savivaldybės švietimo sky-
riaus vedėja Jurgita Banienė teigė, kad joks 
teisės aktas nenurodo, kad savivaldybės turi 
dalyti kaukes pradinukams.

Jeigu Anykščių 
ligoninė ir 
Anykščių PSPC 
įsikurtų po vienu 
stogu, - ką 
manytumėte apie 
tokį planą?

Raimonda MILIŪNAITĖ:

- Būtų puiku. Juk ligoninės 
viena dalis šiuo metu apleista ir 
nenaudojama. Apie tokį varian-
tą reikėjo galvoti anksčiau, juk 
senyvo amžiaus žmonėms tai 
būtų taip pat pats tobuliausias 
variantas.

Toma BELOUSOVAITĖ:

- Būtų labai patogu, jei viskas 
būtų po vienu stogu, ir labiau 
tiktų ligoninės pastatas, nes ten 
būtų mažiau problemų dėl ma-
šinų parkavimo

Regina DIMONIENĖ:

- Būtų patogu,nereiktų laks-
tyti iš vieno miesto galo į kitą, 
o vietos, manau, daug yra ligo-
nineje, tik reikia gero paplana-
vimo.

Vidas SLAVINSKAS:

- Sunku atsakyti, aš nesergu, 
tai ir nesilankau, reikia, kad 
būtų gydymo įstaiga ir medi-
cininės patikros įstaiga, kad 
nereiktų sėdeti eilėje su ser-
gančiais, kai tau tereikia pereiti 
medicininę.

Ar tai Jūsų kompetencija?

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, kal-
bėjo Molėtų teisme:

 „Galiu prisiekti, esu protiš-
kai sveikas.“

Kas valdo pultą, tas ir 
Dievas

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, teis-
me apie tai, kad procese daly-
vaujančios šalys dėl neišjung-
tos posėdžio transliacijos per 
pertrauką pamatė, jog pro-
kurorė kažkam skambina:

 „Šiandien tiesiog Dievas pa-
dėjo, kad visa tai išlindo.“

Arba kaip paveldas liks 
kitoms kartoms...

Monika BENETĖ, Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmų 
teisėja, klausė K.Tubio:

 „Mes turime kažkada baigti 
nagrinėti šitą bylą. Jūs tai su-
prantate?“

O tai jau kavinėje 
„pavargę“ poilsio neverti?

Jolanta ZABULYTĖ, moks-
lų daktarė, apie gultus šalia 
Šventosios užtvankos:

 „Prie upės labiau tiktų - kas 
gulės vaikščiojamoje vietoje? 
Nebent po pasibuvimo kavinėje 
„pavargę“. 

Yra žinių, kad kažkas 
ligoninės sienas aplaupė?

Leonas ALESIONKA, bu-
vęs Anykščių rajono meras, 
apie tai, kodėl Anykščių ligo-
ninė praranda pacientus:

 „Kodėl pacientai iš Anykščių 
mauna į kaimynines ligonines, 
kodėl?  Ukmergėje palatų sie-
nos paauksuotos?“ 

O pačius Anykščius?

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, apie Anykščių 
ligoninės ateitį:

 „Galbūt Anykščių ligoninę 
yra galimybė padaryti kažkokio 
didmiesčio ligoninės filialu.“  
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rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Nuo visuomeninio rinkimų 
komiteto „Kęstučio Tubio 
sąrašas „Anykščių krašto 
labui“ “  į Anykščių rajono 
tarybą išrinkta Dangira Nefie-
nė lapkritį vykusiame Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje 
pareiškė, kad Anykščiuose, 
Istorijų dvarelyje, kuris jau 
keletą metų prieš didžiąsias 
metų šventes virsta Kalėdų 
rezidencija, apsistojantis Ka-
lėdų senelis yra blogas. 

Už nuotolinį susitikimą su 
Kalėdų seneliu iš vargano 
pedagogės atlyginimo 2 eurus 
atseikėjusi Anykščių rajono 
tarybos narė posėdyje pasa-
kojo, kad  liko nusivylusi ne 

tik pati, taip pat ir jos anūkai. 
Mero patarėja Vaida Jucie-

nė aiškino, kad Kalėdų senelis 
vaikams užduoda tradicinius 
klausimus, kokių esame girdė-
ję ir mes, kai buvome vaikai. 
Kalėdų seneliui įdomu, ar nu-
einančiais metais vaikai buvę 
geri, valęsi dantis, ar išmokę 
naujų eilėraščių...

Na, taip...Klausimai šiuo-
laikinei jaunajai kartai, iš 
tiesų, gal jau ir per sudėtingi. 
Čia jau Kalėdų seneliui rei-
kėtų labiau pasidomėti vaikų 
psichologija, amžiaus tarps-
niais...Tad portalo anyksta.lt 
skaitytojai priėjo prie išvadų, 
kad visuomenei galėtų pagel-
bėti patys Anykščių rajono 
tarybos nariai ir pakaitomis 
padirbėti visuomeniniais 
pagrindais Kalėdų seneliais, 
jų asistentėmis snieguolėmis 
ar elniais devyniaragiais iš 
Kalėdų senelio svitos...

Skubiai peržvelgiau 25 
Anykščių rajono tarybos narių 
fotografijas. Hm, vos vienas 
kitas iš jų augina natūralias 
barzdas, tad jau šiemet galėtų 
būti pirmaisiais savanoriais 
Kalėdų rezidencijoje. Tik va, 
bėda, labai nekalbūs tie mūsų 

Anykščių rajono tarybos na-
riai. Kiekvieną mėnesį stebiu 
Anykščių rajono tarybos posė-
džius ir matau, kad yra tokių, 
kurie dar nė karto nėra pra-
tarę nė žodžio, ir tikėtina, kad 
to ir nepadarys iki kadencijos 
pabaigos. O su vaikais reikia 
kalbėtis – čia juk ne pažadus 
prieš rinkimus dalyti.

Gerbiamoji  D.Nefienė, į 
viešumą iškėlusi strateginį 
Anykščių rajono klausimą, 
kukliai nutylėjo, kas konkre-
čiai galėtų pakeisti dabartinį 
Kalėdų senelį, tačiau mano 
akys kažkodėl krypsta į 
josios sąrašo lyderį Kęstutį 
Tubį. Pamenate tą animacinį 
filmuką apie Kalėdų senelį ir 
vasarą? Taigi, K.Tubis, kaip 
tas Kalėdų senelis, vasaromis, 
kai vyksta Anykščių miesto 
šventė, į miestelėnų pusryčius 
vis atskuba su dovanomis 
ir visus vaišina savo ūkyje 
kopinėjamu medumi. O vaikai 
saldumynus mėgsta!

„Valstiečiai“ Vygantas 
Šližys ir Dominykas Tutkus 
galėtų pasirūpinti, kad po 
Anykščius Kalėdų senis važi-
nėtų veislinių bulių traukiamu 
vežimu, o Snieguolės vaidme-

nyje regėčiau liberalę Irmą 
Smalskienę, kurios baltutėlės 
suknelės skraistę plaikstytų 
„nauji vėjai“...

Tikėtina, kad gruodį 
posėdžiausiančiai Anykščių 
rajono tarybai jau ruošiamas 
sprendimo projektas „Dėl 
Kalėdų rezidencijos Kalėdų 
senelio nušalinimo“. Panašu, 
kad šio klausimo svarstymas 
susilauks rimto pozicijos ir 
opozicijos susikirtimo. Juk, 
kaip pastebi tie patys portalo 
anyksta.lt skaitytojai, Kalėdų 
rezidencijos Kalėdų senelis 
yra ne šiaip sau atvykėlis iš 
Rokiškio.

„Nereikia slėpti, kad taip 
rokiškėnams išmokama 
„paskola“ tiek už paramą 
laimint politinius postus, tiek 
už metalinį karkasą, ant kurio 
įrengiama miesto kalėdinė 
eglė“, - pastebi įžvalgieji 
komentatoriai.

Kaip ten bebūtų, bet šioje 
vietoje man labiausiai gaila 
jaunųjų anykštėnų. Savo pa-
reiškimais apie blogą Kalėdų 
rezidencijos Kalėdų senelį 
Anykščių rajono tarybos narė 
D.Nefienė galimai iš vaikų at-
ėmė paskutinį tikėjimą Kalėdų 

stebuklu. O tai skaudžiai gali 
kirsti ir per Kalėdų reziden-
cijos surenkamą biudžetą. Jei 
pernai per daugiau nei mėne-
sį Kalėdų rezidencija uždirbo 
300 Eur, tai šiemet yra rizikų, 
kad surenkamos pajamos bus 
dar mažesnės. O Kalėdų rezi-
dencijos atidarymas savival-
dybės biudžetui juk kainuoja 
tūkstančius eurų!

Gerbiamosios Anykščių ra-
jono tarybos narės D.Nefienės 
posėdyje iškeltas ypač 
aktualus klausimas išryškino 
ir dar vieną svarbų aspektą. 
Žinia, kad Anykščių rajone 
yra beveik 3 tūkst. bedarbių, o 
Kalėdų seneliu kažkodėl įdar-
binamas kaimyninio rajono 
žmogus. Kol anykštėnų išrink-
tiesiems sunkiai sekasi vykdyti 
rinkiminius pažadus dėl naujų 
darbo vietų kūrimo, kodėl 
nepagalvojus apie anykštėnų 
įdarbinimą Kalėdų seneliais? 
Tokių darbo vietų galėtų būti 
sukurta  bent kelios dešimtys. 
Tuomet be nusivylimo išsi-
rinkti geriausią Kalėdų senelį 
ir pradžiuginti savo anūkus 
galėtų ne tik Anykščių rajono 
tarybos narė, taip pat ir 
anykštėnai bei miesto svečiai.

Kęstučio Tubio teisme kalbėta apie 
liberalų sąmokslą ir klastotes

(Atkelta iš 1 psl.)

Pagal ankstesnį planą šiame 
teismo posėdyje planuota sakyti 
baigiamąsiais kalbas, tačiau tei-
sėja M.Benetė patenkino K.Tubio 
atstovų prašymą leisti kaltina-
majam pateikti papildomus įro-
dymus. Papildomus įrodymus 
K.Tubis pateikė pagal visus tris 
baudžiamosios bylos epizodus. 

Priminsime, jog K.Tubis, pa-
gal vadinamąjį „Kugio epizodą“ 
kaltinamas  savo rinkiminio ko-
miteto naudai paėmęs 1000 eurų 
kyšį už tai, kad išskirtinėmis 
sąlygomis padėtų verslininkui 
Rimvydui Kugiui išsinuomoti 
valstybinį žemės sklypą, esantį 
Anykščiuose, Šaltupio g. 6A. 
Pagal „VLI Timber“ epizodą 
K.Tubis kaltinamas už finansinę 
pagalbą rinkimų komitetui paža-
dėjęs  išasfaltuoti į „VLI Timber“ 
teritoriją vedantį kelią Antrųjų 
Kurklių kaime. Pagal „Pajuodžio 
epizodą“ K.Tubis kaltinamas pa-
žadėjęs tuometiniam Anykščių 
rajono tarybos nariui Arvidui 
Pajuodžiui direktoriaus pava-
duotojo pareigas savivaldybės 
valdomoje UAB „Anykščių van-
denys“,  kaip mainus už paramą 
per balsavimą rajono taryboje. 

Antradienio posėdyje K.Tubis 
didžiąją dalį laiko skyrė „Ku-
gio epizodui“. Jis tikslino byloje 
esančios medžiagos detales, ypač 

didelį dėmesį skirdamas įvykių 
chronologinei sekai. Kaltinamasis 
teismui įrodinėjo, kad R.Kugys 
visus savo veiksmus derino su 
politiku ir verslininku L.Pakelčiu, 
iš kurio buvo gavęs pinigų. 
(R.Kugys - L.Pakelčio įmonės 
UAB„ESSPO“ darbuotojas). 
K.Tubis priminė, kad ankstes-
niuose teismo posėdžiuose, liudi-
jant R.Kugiui ir jo žmonai Karolei 
Kugienei, patys Kugiai pripažino, 
kad gavę iš minimo verslininko 
pinigų. R.Kugys teismui nurodė, 
kad gavo iš L.Pakelčio 15 tūkst. 
eurų paskolą, o K.Kugienė, pasak 
K.Tubio, įvardijo kitą sumą ir kitas 
sąlygas. „L.Pakeltis pervedė 10-
13 tūkstančių eurų, kad vyras grą-
žintų paskolą bankui. L.Pakelčiui, 
kiek žinau, pinigų grąžinti nerei-
kės“, - teismo posėdžio protokolą, 
kuriame įrašyti K.Kugienės žo-
džiai, citavo K.Tubis.  

Kaltinamasis teismui dėstė, 
kad R.Kugys įkyriai domėjosi 
Šaltupio g. 6A sklypu, o STT 
pareigūnų fiksuotuose Kugių 
tarpusavio pokalbiuose (klau-
sytasi ir R.Kugio pokalbių su jo 
tėvais) jis buvo vadinamas Kęs-
tučiu, draugu arba draugeliu. 
„Aš maniau, kad jie mane laiko 
draugu“, - kalbėjo K.Tubis. Jis 
tikino, kad su R.Kugiu kalbėjosi 
tik apie teisėtus  Šaltupio g. 6A 
sklypo nuomos būdus ir para-
mos komitetui iš jo neprašė.  

„R.Kugys kreipėsi skambučiu 
lapkričio 26 dieną, žinodamas, 
kad lapkričio 27 dieną vyks vi-
suomeninio komiteto steigiama-
sis susirinkimas.  Dabar jau ga-
lima suprasti, kad visi veiksmai 
buvo planuoti, derinti prie rinki-
mų, siekiant pakenkti man ir ko-
miteto rinkiminei kampanijai“, 
-  teismui aiškino K.Tubis. 

Cituodamas vieną iš R.Kugio 
pokalbių su savo motina, Anykš-
čių Antano Baranausko pagrin-
dinės mokyklos direktore Dalia 
Kugiene, esantį teismo protoko-
luose, K.Tubis atkreipė teismo 
dėmesį, kad D.Kugienė sūnui 
sako, kad visuomeninio komi-
teto sąrašas rinkimų komisijoje 
dar nėra užregistruotas, ir pataria 
jam: „Dar biški luktelkite“. „Ne 
luktelk sako sūnui, o luktelkit. 
Turbūt  daugiskaita niekas savo 
sūnaus nevadina. Turbūt žino, 
kad kažkas yra daroma ir rengia-
ma“, - teisme kalbėjo K.Tubis. 

„Garso įraše, pagal STT pateiktą 
medžiagą, Kugys skambina man 
ir, iki man atsiliepiant į jo skam-
butį, girdisi trečio asmens balsas. 
Man atsiliepus, po septynių se-
kundžių, R.Kugys iš karto manęs 
klausia: „Kęstuti, ar užklausėt?“ 
Aš atsakiau, kad užklausiau, kai 
tik žinosiu, pranešiu. Fone užfik-
suotas trečio asmens balsas labai 
panašus į L.Pakelčio balsą“, - aiš-
kino kaltinamasis. Pasak K.Tubio, 

šis R.Kugio skambutis buvęs aps-
kritai nelogiškas, nes jiedu prieš 
kelias valandas buvo susitikę, o 
per tokį trumpą laiką jokių nau-
jienų sklypo istorijoje negalėjo 
atsirasti. 

Pagal kitą K.Tubio teismui 
pateiktą STT telefoninio įrašo ci-
tatą, R.Kugys, telefonu kalbėda-
mas su savo motina apie paramą 
komitetui pasirašant už jį interne-
tu, aiškino, kad „Lukas sakė, jog 
nesimato, kas pasirašo“.  

„Kugienė paskambino Rimvy-
dui Kugiui ir paklausė, ar Karolė 
prabalsavo už visuomeninį ko-
mitetą „Anykščių krašto labui“. 
Jis pasakė, kad dar neprabalsavo, 
bet tai padarys, kai grįš iš darbo. 
Dalia Kugienė pasakė, kad tai 
padarytų, ir pradėjo pasakoti apie 
pokalbį  mano kabinete. Pasakė, 
kad pokalbis buvo draugiškas, 
kad ji suokė, kad pasiūlė reikiamą 
paramą rinkimuose, kalbėjo apie 
mano būsimą politinį varžovą 
rinkimuose Luką Pakeltį. Pasakė 
(sūnui - aut.past.), kad reikia, jog 
Karolė pasirašytų, nes jie tuos są-
rašus matys. O  R.Kugys atsakė: 
„jo jo“ “,  - teisme cituodamas 
Kugių telefoninio pokalbio steno-
gramą, aiškino K.Tubis ir pabrė-
žė, kad jis tikėjo nuoširdžia Kugių 
parama jam, bet iš tiesų rinkimuo-
se Kugiai palaikė L.Pakeltį. 

STT įrašuose užfiksuota, kad 
R.Kugys, K.Tubio kabinete pakal-

bėjęs apie sklypo nuomą, pažadė-
jo skolingas neliksiąs. „Aš pasa-
kiau: „Ne ne ne, šnekų net nėra“,  
- šiuo pasakymu aš kategoriškai 
atmečiau atsilyginimo galimybę  
Aš vėliau pasakiau: „Jei norėsi ir 
galėsi, paremsi mūsų komitetą. 
Nedaug. Biški. “ Jam pasakiau, 
kad čia viskas viešai ir jokių gry-
nųjų pinigų nėra“, - teisme kalbė-
jo K.Tubis. Jis aiškino, kad ir savo 
visuomeninio komiteto nariams 
buvo nurodęs, kad aukų komite-
tui grynaisiais neimtų, o dėl bū-
simųjų aukotojų  patogumo buvo 
atspausdinti lapeliai su visuome-
ninio komiteto rekvizitais. Neva 
tokį lapelį jis davęs ir R.Kugiui.

„Vaizdo įraše užfiksuota, jog 
Menų inkubatoriuje, foje, stovi 
R.Kugys. Pro šalį einu aš. Pa-
sisveikinu ir einu link tualeto. 
R.Kugys eina iš paskos. Prie 
tualeto R.Kugys paprašė duoti 
rekvizitus. R.Kugys sakė, kad 
paaukos 1000 eurų, bet ne savo 
pavarde, kadangi komentato-
riai „Anykštoje“ labai šlykščiai 
komentuoja“, - bylos medžiagą 
komentavo kaltinamasis.  

Priminsime, kad Kugiams 
sunkiai sekėsi rasti aukotojų: 
vienos aukotojos (Daivos Gu-
davičienės) pavedimas buvo 
atmestas dėl jos nepakankamų 
pajamų, o kai paaukojo antroji 
aukotoja (Aušra Pakarklė), jai 
netrukus paskambino iš STT. 

K.Tubis aiškino, kad 
K.Kugienė teismui nurodė, kad 
jai „vyras pasakė, kad iki sa-
vaitės galo auką būtinai reikia 
pervesti, kaip supratau, baigiasi 
terminas“.  
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pastabos paraštėse Baltu sniego keliu į namus... 

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Smagu žavėtis žiemos baltu-
mu, sėdint kur nors namuose, 
prie šilto pečiaus, ir žiūrint 
pro langą. Ant stalo garuoja 
skanios arbatos puodelis, 
kuriam kompaniją palaiko 
Antonio Vivaldi muzika, 
sklindanti iš garso kolonėlių. 
Tačiau visa ta žiemos roman-
tika baigiasi, kai reikia sėstis 
prie mašinos vairo, sukalbėjus 
prieš tai visus mokamus po-

terius, ir važiuoti nevalomais 
kaimo keliais.

Tikrai nenoriu dabar kriti-
kuoti tų mūsų vyrų, kurie tie-
siogiai dirba kelių priežiūros 
tarnyboje. Ten darbas visais 
metų laikais yra nelengvas, 
reikalaujantis daug sveikatos, 
kantrybės ir, žinoma, sąžinin-
gumo bei nuoširdumo. Norisi 
tikėti, kad ir šiuo metu vyrai 
stengiasi, bando viską suspė-
ti: stumtelėti sniegą nuo kelio 
į griovius, pabarstyti šiek 
tiek smėlio su druska ir dar 
suspėti... pasidaryti „asmenu-
kę“ (tai pastebėjau viename 
kelyje netoli Ukmergės). Min-
tyse pagyriau tą fotogenišką 
vyruką, kad dar ir ras drąsos 
kam nors tą savo nuotrauką 
parodyti...

Paskui dar prisiminiau 
panašų vaizdą. Tik jis užsi-
fiksavo vieno miesto kieme, 
šalia šiukšlių konteinerio. Ten 
grakščiai iškėlusi šluotą lyg 

žavi burtininkė ( o gal raga-
naitė) iš istorijos apie Harį 
Poterį fotografui pozavo, matyt, 
kiemo tvarkytoja. Žinoma, ta 
nuotrauka tikriausiai niekada 
neatsiras žurnale „Žmonės“. 
Tačiau liks akimirka, kurios 
fone šypsosis man visai nepa-
žįstamos moters veidas. Juk jį 
iki šiolei prisimenu. 

Staiga priešais mane 
pasirodo nedidukė stirnelė. 
Krūptelėjau, tarsi pabudintas 
iš miego. Stabtelėjau. Nors 
abu žiūrėjome vienas į kitą 
kelias akimirkas, tačiau to už-
teko pamatyti, kokios gražios 
yra tos mūsų stirnos. Jos man 
primena per televiziją matytas 
manekenes iš garsaus stilis-
to ir drabužių kūrėjo Juozo 
Statkevičiaus programos. Pa-
mojavau tai miško gražuolei. 
Tas pamojavimas buvo ir tarsi 
palaiminimas, kad nepapul-
tų į kokio nors medžiotojo  
akiratį. Žinoma, dabar koks 

nors stirnelių šaudytojas tik 
pasijuoktų iš manęs, bet aš 
jau įpratęs prie to: su medžio-
tojais man ne pakeliui. Nors 
ir medžiotojai turi širdį...

O  mano sutiktoji stirnelė 
dingo tarp miško medžių, 
palikusi mane vieną. Neišken-
čiau ir išlipau iš mašinos, už-
gesinęs variklį. Kokia tyla! O 
kaip jos mums dabar visiems 
reikia! Juk ir Advento metas 
atėjo. Tylos metas. Stovėda-
mas ir besigrožėdamas dailiai 
išaugusiais miško beržais, 
supratau, kad tikroji Advento 
tyla prasideda miško glėbyje 
ir baigiasi žmogaus širdyje. O 
šioji visada nerami lyg mano 
minėta Antonio Vivaldi muzi-
ka, pasakojanti apie vasaros 
audrą ir lietų. O dabar aš ir 
pats, dar tebejaučiantis kelio-
nės nerimą, bandau ir savo 
širdį nuraminti miško tyla, 
apsiklodamas ja tarsi pata-
lais. Taip nesinori iš jų išlįsti. 

Bet reikia važiuoti toliau. 
Nutariau dar sugrįžti čia, 

atgal į šią vietą. Gal vėl 
sutiksiu gražuolę stirnelę. Gal 
ir vėl galėsiu atsigerti tylos, 
to sielos vandens, ir keliau-
ti toliau, žinodamas, kad 
kiekviena gyvenimo akimirka 
praeina ir niekada nebesu-
grįžta į gyvenimo kasdieny-
bę. Gali tik aplankyti kitos 
akimirkos, bet jos bus ne tos 
pačios, o tik panašios. 

Sėdau vėl į mašiną ir at-
sargiai pajudėjau namų link. 
Pajutau, kad ir kelias kažko-
dėl tapo visai nebebaisus ir 
net nepavojingas, nors buvo 
toks pat nevalytas ir slidus. 

Juk važiavau namų link. O 
ten, kur namai, visada yra į 
juos vedantis kelias. Be jo ne-
galėčiau pasiekti namų. Nors 
buvo taip slidu ir skaudžiai 
balta, gal mane padrąsino 
sutiktos stirnelės žvilgsnis ar 
miško tyla? Gal...

Kęstučio Tubio teisme kalbėta apie 
liberalų sąmokslą ir klastotes

Tačiau, pasak K.Tubio, 2019 
metų sausio antroje pusėje ne-
buvo kur skubėti. „Aukas buvo 
galima priimti iki kovo 2 dienos. 
O sausio 31 dieną buvo paskuti-
nis kandidatų į tarybas ir merus 
registravimo terminas. R.Kugys, 
veikiamas kitų asmenų, su ku-
riais jis bendravo ir nuo kurių jis 
priklausė tiek darbine, tiek finan-
sine prasme, stengėsi, kad auka 
būtų pervesta paskutinę savaitę 
prieš man įgyjant teisinę nelie-
čiamybę.  

Ir tai nulėmė mano sulaiky-
mą tikintis, kad aš pasitrauksiu 
iš rinkiminės kovos“, - savo 
poziciją teismui pateikė kalti-
namasis.  

„R.Kugys skambina Lukui 
Pakelčiui ir atsiskaito apie at-
liktus darbus ir verslo vystymą. 
Po to L.Pakeltis jo pasiteirauja 
apie tėvo sveikatą. R.Kugys 
sako, kad labai prasta sveikata. 
Lukas Pakeltis atsako Kugiui: 
„Matai, ką reiškia lankytis 
K.Tubio susirinkimuose“, - ir 
juokiasi: - tada įsivaizduoji, 
kaip tai veikia ir kiek streso 
įvaro“. O Kugys sako: „O jei-
gu būtų dar parėmęs, įsivaiz-
duok“. Pakeltis sako: „Būtų 
liūdesys visai“. Šis įrašas yra 
labai svarbus, nes patvirtina, 
kad visi R. Kugio veiksmai 
buvo L.Pakelčio ir R.Kugio 
suokalbis, provokacija mano 
atžvilgiu. Būtent po šio pokal-
bio buvo sankcionuotos kratos 

pas mane ir kitus asmenis“, 
- teisme dėstė K.Tubis. Jis 
pridūrė, kad profesoriaus Au-
driaus Bitino buvęs perspėtas, 
jog L.Pakelčio liberalai prieš jį 
„kažką ruošia“.

Pasak K.Tubio, liberalai 
buvo organizavę apklausą, per 
kurią sužinojo, kad „pasitikė-
jimas meru siekia 40 proc. ir 
jie turi kažką organizuoti, nes, 
jeigu neorganizuotų, nelaimėtų 
rinkimų.“

Taip pat jis aiškino, kad teis-
me kaip liudininkas apklaustas 
advokatas Justas Vilys nurodęs, 
jog „R.Kugys paprašė atsipra-
šyti K.Tubio už jį, kad jį paki-
šo“.

K.Tubis aiškino, kad STT jį 
sekė nuolat, stebėjo kiekvieną 
jo žingsnį. „Per kratą tyrėjas 
paklausė, kiek turiu grynųjų 
pinigų namuose  Atsakiau, kad 
pinigai yra portfelyje, galite su-
skaičiuoti. Tyrėjas atsakė, kad 
nereikia skaičiuoti, nes buvau 
sekamas ir yra užfiksuota, ko-
kią pinigų sumą nusiėmiau iš 
savo banko sąskaitos“, - kalbė-
jo kaltinamasis.  

K.Tubis  įrodinėjo, kad STT 
teismui pateikė tik šiai tarny-
bai parankią medžiagą, kuria 
tendencingai siekiama įrodyti 
jo kaltumą.

„Pranešime, kuriame pateik-
tas įrašas, nurodyta, kad  su-
sitikimo metu K.Tubis kažką 
užrašė ant lapelio, parodė jį 
R.Kugiui,  patikslino, ar jį tei-
singai suprato,  ir minėtą lapelį 

suplėšė. Galimai šiuo lapeliu 
K.Tubis pareikalavo tam tikro 
atlygio už neteisėtą  veiklą. Bet 
juk buvo tik garso įrašas. Kaip 
galima klausant pokalbio maty-
ti, kas daroma kabinete?“ - pik-
tinosi K.Tubis. 

Beje, kaip strategijos ir provo-
kacijos eigos dalį K.Tubis teisme 
įvardijo ir L.Pakelčio reklaminį 
tekstą „Anykštoje“. „Sausio 26 
dieną „Anykštoje“,14-ame pus-
lapyje,  buvo išspausdintas Luko 
Pakelčio reklaminis straipsnis.  
Didžioji straipsnio dalis skirta 
mano asmeniui“, - sakė K.Tubis, 
kuris STT pareigūnų buvo sulai-
kytas sausio 28-ąją.  

Pasak K.Tubio, ne visi jo po-
kalbiai su R.Kugiu buvę apie 
sklypą - anykštėnas į jį kreipėsi 
ir prašydamas spręsti problemas 
Anykščių ligoninėje, į kurią 
buvo patekęs jo tėvas.  

Taip pat K.Tubis atkreipė dė-
mesį, kad Šaltupio g. 6A skly-
pą per aukcioną išnuomojo jau 
dabartinė valdžia. „Dabartinė 
valdžia tik 4 valandas rengė 
aukcioną. Sklypas Šaltupio g. 6 
A išnuomotas už 65 eurų metinį 
mokestį. Taryba apie tai nebu-
vo informuota“, - nurodė buvęs 
Anykščių rajono meras.  

Tvirtino, kad Arvido 
Pajuodžio parama net 
nebuvo reikalinga

Kalbėdamas apie „VLI Tim-
ber“ ir apie „A.Pajuodžio“ epi-
zodus, K.Tubis nesistengė itin 

plėtotis juos komentuodamas. 
Jis atkreipė dėmesį į neva ben-
drą tendenciją. „Įrašai iškarpyti, 
nepateikti. Netgi tomis dienomis, 
kai sekė, rašo, kad nesekė. Failai 
nukarpyti“, -  aiškino K.Tubis. 

Jis dėstė, kad su „VLI Timber“ 
vadovu Dariumi Lackumi jokių 
korupcinių schemų nekūrė, para-
mos iš verslininko neprašė, o ke-
lio asfaltavimo klausimą bandė 
spręsti tik legaliais būdais.   

Pasak K.Tubio, kai kurie STT 
garso įrašai nesutampa su iki-
teisminio tyrimo protokolais. Jis 
atkreipė dėmesį, jog protokole 
įrašyta „suskurti“ darbo vietas, 
kai iš tiesų buvo pasakyta „su-
kurti“. K.Tubis šioje papildo-
moje raidėje įžvelgė sąmoningai 
tendencingą formuluotę, aliuziją 
į savanaudiškumą.  „Šis žodis 
keičia esmę: sudaro vaizdą, kad 
dirbama asmeniškai sau“, - kal-
bėjo K.Tubis. 

„D.Lackus parodė sklypo 
planą.  Paaiškinau, kad savi-
valdybė nieko negali daryti: 
kelias yra jų nuosavybės ribo-
se. O kur seniūnijos kelias - 
bendras projektas galimas. Bet 
į viešąjį kelią turi investuoti“, 
- apie pokalbį dėl kelio su 
D.Lackumi pasakojo K.Tubis. 
Jis teismui citavo D.Lackaus 
parodymus teismui: „Supra-
tau, kad sąlygos visiems vie-
nodos. Nesijaučiau, kad aš ar 
Kęstutis padarėme kažkokį 
pažeidimą. Kęstutis neišreiškė 
susiejimo tarp paramos komi-
tetui ir kelio asfaltavimo. Pa-

reigūnų pasakymas, kad bus 
teistumas, sulaikymas... STT 
pareigūnams neleidus pabaig-
ti susirinkimo, pareiškimą pa-
rašiau kratos metu.“ 

K.Tubis teismui teigė, kad 
tarnybiniai pranešimai surašyti 
neteisingai, net melagingai, kad 
garso įrašai nesutampa su pro-
tokolais, o kai kurie parodymai 
„išgauti grasinimais“.

Aiškindamas „A.Pajuodžio 
epizodą“, K.Tubis tvirtino, kad 
darbo šiam žmogui jis nežadėjo, 
o ir jo politinė parama nelabai 
buvusi reikalinga. „2018 metų 
spalio 16 dieną pas mane buvo 
atėjęs A.Pajuodis ir reikalavo 
paskirti jį UAB „Anykščių van-
denys“ direktoriaus pavaduo-
toju. Aš jam kategoriškai pasa-
kiau, kad šitaip nebus, nepaisant  
jo grasinimų, kad pasitrauks iš 
valdančiosios koalicijos. 

Virgilijus Vaičiulis duodamas 
parodymus sakė, kad girdėjo 
mano ir A.Pajuodžio pokalbio 
pabaigą, kai A.Pajuodis reika-
lavo jį paskirti „Anykščių van-
denų“ direktoriaus pavaduoto-
ju, ir mano atsakymą, kad aš jo 
šito noro netenkinsiu./.../. Apie 
neadekvatų A.Pajuodžio elge-
sį informavau Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorių Audronių Gališanką ir 
jis man pasakė, kad A.Pajuodis 
neturi aukštojo išsilavinimo“, - 
teisme nurodė K.Tubis.

„A.Pajuodžio epizode“ figū-
ruoja balsavimas rajono tarybo-
je dėl audito Anykščių ligoninė-
je atlikimo. Apie šį balsavimą 
kalbama ir STT atliktuose garso 
įrašuose, tačiau K.Tubis tikino, 
kad nieko jis balsuoti vienaip 
ar kitaip nespaudęs, tik pataręs: 
„atstovaukit rimtai“. 

(Atkelta iš 4 psl.)
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Juozas RATAUTAS

Pasidžiaugęs rajono valdžios 
dėmesiu, kai buvo įvertintos bei 
gėlių puokštėmis ir padėkos raš-
tais apdovanotos verslo įmonės 
ir jų vadovai, suabejojau, ar 
tam pakanka vieno kriterijaus. 
Šiais metais Verslo ir turizmo 
informacinio centro organizuo-
tame renginyje „Verslo žiburiai“  
buvo pagerbti tie, kas ar kurių 
įmonės veikia 30 metų. Veiklos 
laikotarpis išties nemažas, nors 
nėra įspūdingas, visgi  labai ma-
žai apibūdinantis įmonės veiklą, 
rezultatus, santykį su dirbančiais 
žmonėmis, požiūrį į prievo-
les Valstybei. Socialiniuose 
tinkluose pasiūliau į vertinimą 
įtraukti bent 10, o dar geriau - ir 
daugiau kriterijų, nes taip būtų 
pateiktas išsamesnis vertinamo 
subjekto vaizdas. Vienas svar-
biausių rodiklių vienoje ar kitoje 
įmonėje – atlyginimo darbuoto-
jams dydis. Suprantama, jog ko-

Man nepatinka tie, kas keikia bedarbiuspastabos paraštėse

kia nors kaimo parduotuvė, su-
venyrų kioskas ar keletą hektarų 
turintis ūkininkas neįstengs savo 
darbuotojui mokėti tūkstantį 
per mėnesį, tačiau kai minimalų 
atlygį moka klestinti, besiple-
čianti ir paramą iš Europos 
Sąjungos gaunanti įmonė, vargu 
ar tinka ją priskirti prie lyderių 
ir pristatyti kaip pavyzdį kitiems. 
Vertinant šį kriterijų, reikėtų 
pastebėti ne tik galimybes, bet 
ir santykį tarp sukurto įmonėje 
produkto vertės ir lėšų, skiriamų 
darbuotojų atlyginimams. Jis 
parodo, kaip vertinamas pridė-
tinę vertę kuriantis žmogus, kaip 
jis motyvuojamas ir skatinamas 
būti lojalus įmonei. Tas santykis 
Lietuvoje yra 47 ar 48 pro-
centai. Ekonomistai teigia, jog 
siekiamybė turėtų būti 50 proc., 
nors  ES šalyse jis viršija šį ro-
diklį, kuris Vokietijoje lygus 50, 
o Prancūzijoje – net 52 procen-
tams. Vadinasi, dar esama vietos 
didinti minimalų atlygį, o verslo 
įmonėse - atlyginimo dydžius. Ir 
tie, kurie sako, jog pašalpos kal-
tos, kad sunku rasti darbuotoją 
- ne visada teisūs.  Įsivaizduokim, 
jei darbuotojų algoms būtų skirta 
dar 5 proc. vidaus produkto ver-
tės, kiek atitoltų pašalpų dydžio 
lygmuo nuo atlyginimų dydžio. 
Tad jei nedirbantis asmuo gauna 
300 eurų pašalpos, o darbdavys 

jam siūlo 450, tai bedarbį tin-
giniu pavadinusio laukia Dievo 
bausmė. Antra, mes stipriai 
atsiliekame nuo šalies vidurkio 
pagal vidutinį atlyginimo dydį. 
Gal Anykščius sunkiai galima 
įsivaizduoti lenkiant didžiuosius 
šalies miestus, bet kai aplinkiniai 
kaimiškieji rajonai kur kas šioje 
srityje toliau pažengę, susimąstyti 
tiek valdžiai, tiek verslui verta. Į 
vertinimo kriterijų sąrašą labai 
svarbu įtraukti kokybinius rodi-
klius:  naujų darbo vietų kūrimą, 
įmonės plėtrą, savalaikį  atsis-
kaitymą mokesčiais su Sodra ir 
VMI, įmonės dalyvavimą socia-
liniuose projektuose, darbo sąly-
gų gerinimą ir t.t.. Ne paslaptis, 
jog turime verslo subjektų, 
kurie, net turėdami galimybių, 
ignoruoja prievoles Valstybei 
arba jose dirba žmonės tokio-
mis sąlygomis, kurias sunku 
pavadinti normaliomis. Pamenu 
atvejį, kai UAB- o savininką 
vos ne kas mėnesį kviesdavau į 
įstaigą ir bausdavau už tai, kad 
jis vengė drausti darbuotojus, 
piktybiškai nemokėdamas ar 
vėluodamas mokėti Valstybinio 
socialinio draudimo įmokas, 
o savivaldybė tokiam vadovui 
suteikė aukščiausią apdovano-
jimą – Rajono garbės piliečio 
vardą.  Žinau kitą įmonę, kurios 
vadovas pradeda darbo dieną 

aprėkdamas dirbančiuosius ir 
versdamas juos dirbti 10 -12 va-
landų, nors moka už aštuonias. 
Ar gali tokios įmonės patekti 
į apdovanojamųjų sąrašą,  ar 
galima dėkoti ir įteikti „kvietkų“ 
puokštę tokios įmonės vadovui? 
Turbūt ne. 

Antra, man nepatinka tie, 
kurie keikia bedarbius. Neva jie 
esantys tinginiai, nenaudėliai, be-
sinaudojantys pašalpomis, ven-
giantys darbo. Skelbiama, kad to-
kie žmonės būsiantys braukiami 
iš bedarbių sąrašų, jei du kartus 
atsisakys Užimtumo tarnybos 
teikiamo darbo pasiūlymo. Tai 
pirmiau reikia pasižiūrėti, koks 
darbas ir kokiomis sąlygomis jis 
siūlomas. Kita vertus, tarnyba 
turi keliasdešimt kartų mažiau 
laisvų darbo vietų nei esama 
registruotų bedarbių. O tie, kurie 
„gvoltu“ rėkia, jog pašalpiniai 
sukuria problemų, turi žinoti, jog, 
remiantis oficialiais šaltiniais, 
iš pašalpų gyvenančių žmonių 
Lietuvoje yra tik kiek daugiau nei 
du procentai. Tegul darbdavys 
ieškančiam darbo žmogui sutei-
kia bent 3 garantijas: normalų 
atlygį, normalias darbo sąlygas 
ir normalų psichologinį klimatą 
kolektyve, ir prie tokios įmonės 
durų išsirikiuos eilė norinčių 
dirbti. O ieškantys kvailių, sutin-
kančių ir norinčių dirbti „nacha-

K.Tubis tikino, kad, būdamas 
tiesiogiai išrinktu meru, jautėsi 
tvirtai, nes taryba jo negalėjusi 
atstatydinti, o ir be A.Pajuodžio 
turėjęs taryboje tvirtą daugumą. 

Baigęs visų trijų epizodų, pagal 
kuriuos jis kaltinamas, analizę, 
K.Tubis pateikė teismui prašy-
mus liudininkais į teismą iškvies-
ti A.Gališanką, dr.A.Vasiliauską 
ir STT įrašų ekspertizę atlikusius 
ekspertus, išsireikalauti iš Regis-
trų centro pažymą, kas konkrečiu 
laikotarpiu domėjosi Šaltupio g. 
6A sklypu, iš STT išsireikalauti 
dar vieno telefoninio pokalbio 
įrašą, atlikti vaizdo ir garso įra-
šų kompaktinių diskų apžiūrą. 
K.Tubiui pateikus teismui savo 
prašymus, posėdyje buvo pa-
skelbta pertrauka.

Dėl pažymos iš Registų cen-
tro K.Tubis paaiškino, kad  ja 
galbūt būtų atskleista, kad Šaltu-
pio g. 6A sklypu anksčiau negu 
R.Kugys pradėjo domėtis STT.

Per pertrauką 
neišjungė transliacijos

Per pertrauką nebuvo išjung-
tas prokurorės D.Markauskienės 

mikrofonas ir kamera, todėl visi 
proceso dalyviai galėjo matyti 
ir girdėti, ką prokurorė veikia 
per pertrauką. Ji, nepakilusi nuo 
savo kompiuterio, kažkam pa-
skambino telefonu ir ėmė kal-
bėtis apie K.Tubio prašymus 
teismui.

K.Tubio gynėjas advokatas 
G.Danėlis po pertraukos pareiš-
kė, kad girdėjo prokurorės pokal-
bį, ir pareikalavo jos nušalinimo. 
„Teismui paskelbus pertrauką, 
tęsėsi vaizdo ir garso įrašas iš 
prokurorės kabineto. Aiškiai 
buvo girdėti. Prokurorė, tikėti-
na, paskambino STT pareigūnui, 
aiškiai girdėti, kad prokurorė re-
feruoja pareigūnui apie pateiktus 
prašymus. Tai ne savarankiško 
asmens pozicija, o asmens, ku-
ris vykdo STT pareigūnų nuro-
dymus. Pažymiu, kad prokurorų 
etikos kodeksas numato, jog pro-
kuroras turi būti savarankiškas. 
Prokurorė, tikėtina, vykdydama 
STT paliepimus, pažeidžia pro-
kurorų etikos kodeksą, ir manau, 
kad prokurorė turėtų nusišalinti“, 
- pareiškė advokatas. Jis pridūrė, 
kad, jeigu prokurorė nenusiša-
lins, tada jis reikš jai nušalinimą.  

Prokurorė D.Markauskienė 
atsakė, kad ji nemananti, jog pa-

žeidė etikos kodeksą. „Neneig-
siu, aš per pertrauką skambinau 
tyrėjui, norėdama išsiaiškinti dėl 
teismui pateikto prašymo. Norė-
dama pasitikslinti, ar baudžia-
mojoje byloje yra toks pokalbis, 
galbūt jis pražiūrėtas. Tyrėjas 
nurodė, kad toks pokalbis buvo, 
bet jis nėra reikšmingas“, - tvir-
tino prokurorė. 

„Iš prokurorės paaiškinimo 
dar paaiškėjo, jog prokurorė yra 
nesusipažinusi su byla ir be tyrė-
jų pagalbos negeba savarankiš-
kai  palaikyti valstybės kaltini-
mo“, - replikavo G.Danėlis.

„Prokurorė su STT pareigūnu 
tariasi ne pirmą kartą. STT tie-
siogiai vadovauja prokurorui ir, 
balindami savo munduro garbę, 
siekia bet kokiu atveju mane ap-
kaltinti. Jei neapkaltintų, būtų jų 
darbo brokas, o šiandien tiesiog 
Dievas padėjo, kad visa tai išlin-
do“, - pridūrė K.Tubis. 

Tačiau K.Tubio ir jo atstovo 
kalbos teisėjos M.Benetės nepa-
veikė. Teisėja sakė ir pati girdė-
jusi prokurorės pokalbį telefonu. 
„Jūsų apibendrinimai yra neko-
rektiški. Prokurorė skambino ir 
tikslinosi. Iš to, ką aš girdėjau, 
negalima daryti išvados, kad 
prokurorė yra nesavarankiška“, 

- apie tai, jog nušalinimo nebus, 
pareiškė prokurorė. 

Prokurorė D.Markauskienė 
nurodė nepritarianti nė vienam 
K.Tubio prašymui. Teismas 
nusprendė dalį prašymų paten-
kinti - į kitą posėdį liudinin-
kais bus iškviesti A.Gališanka 
ir dr.A.Vasiliauskas bei iš STT 
išsireikalautas K.Tubio pagei-
daujamas įrašas. Ekspertai į po-
sėdį kviečiami nebus, Registrų 
centro pažymos nebus prašoma. 
„Mes turime kažkada baigti na-
grinėti šitą bylą. Jūs tai supran-
tate?“- K.Tubio paklausė teisėja 
M.Benetė. O kompaktinius dis-
kus nuspręsta apžiūrėti iš karto. 

Įtaria, kad keičiami 
teismui pateikti įrašai

Apžiūrėjęs kompaktinius dis-
kus, K.Tubis atskleidė proble-
mos esmę. „Diskai labai skir-
tingi ir skirtingi ant jų esantys 
užrašai. Vieni modifikuoti įrašai 
net du kartus. Numatoma, kad 
jie sukurti ir modifikuoti skir-
tingu metu“, - apžiūrėjęs diskus 
sakė K.Tubis.

Jis tvirtino, kad vienas iš dis-
kų buvęs pakeistas, kad kažkas 
buvo paėmęs kopiją ir ją mo-

difikavęs, o dabar vėl grąžin-
ta nemodifikuota kopija. „Čia 
naujai pateikta kopija. Kas čia 
darosi? Kas vyksta teisme?  Aš 
bijodamas, kad vėl viskas bus 
sunaikinta ar pakeista, padariau 
fotonuotraukas. Ir šį kartą jau 
nebepakeista“, - emocingai kal-
bėjo K.Tubis. Jis tvirtino, kad 
prieš kurį laiką, teismo paprašęs 
paklausyti vieno iš įrašų, aptiko, 
kad tame įraše jo sakomas žodis 
„derinsim“ buvo pakeistas į žodį 
„terminas“.  

„Aš labai prašiau, maldavau 
- paklausykime vienos minu-
tės įrašą.  Diskas modifikuotas 
taip, kad įdėti kiti žodžiai. Da-
bar grąžinta“, - aiškino kaltina-
masis. „Jūs norite pasakyti, kad 
kažkas ateina į teismą ir keičia 
įrašus?“ - K.Tubio klausė teisėja 
M.Benetė. 

„Gerbiama teisėja, aš noriu 
pasakyti, kad čia kažkas darosi. 
„Derinsim“ pakeistas į žodį „ter-
minas“ ir žymiai garsiau. Reiš-
kia, kažkas buvo iškirpęs mano 
žodį „terminas“, kad pagrįstų 
suvestinių teisingumą. Galiu 
prisiekti, esu protiškai sveikas. 
Dabar įrašas jau sklandus, toks, 
kaip mes klausėme“, -  tikino 
K.Tubis.

Artimiausias posėdis K.Tubio 
byloje vyks jau po Naujųjų 
metų. Viliamasi, kad jame bus 
apklausti liudininkai ir pasaky-
tos baigiamosios kalbos, tačiau 
teisėja M.Benetė apsidrausdama 
paskyrė dviejų posėdžių datas. 

liavai“ ar vergiškomis sąlygomis, 
žinant, jog įmonės savininkui 
reikia „krūtesnės“ mašinos, - 
tokių  rasti darysis vis sunkiau. 

Valstybės mokamos pašalpos, 
kurių tikslas - padėti žmogui 
išgyventi, su darbo rinka turi ma-
žai ką bendra. Didžioji dauguma 
laikinai ar nelaikinai nedirbančių 
žmonių (nenoriu sakyti – visi) 
nori dirbti. Kai iš pašalpos žmo-
gus šiaip taip išgyvena – norma-
lu, tačiau neretai iš darbo - ne 
kažką geriau. O dar gražiau, kai 
koks nors tipas pasišaipo, jog be-
darbiams nieko nepadėsi, nes jų 
toks gyvenimo būdas... Tai tegul 
tokį gyvenimo būdą pabando po 
2 tūkstančius eurų gaunantys ir 
šiltose vietose sėdintys asmenys. 
Pašalpa turi suteikti galimybę 
išgyventi - sutinku, tačiau atly-
ginimas turi sudaryti galimybę 
siekti aukštesnių tikslų. Netinka 
keikti pašalpų mokėjimo tvarkos, 
kai niukso nusipelno darbda-
vys. Gerai žinom, jog skurdas 
kuria skurdą, juo skurdinama ir 
pati visuomenė. Nei bedarbiai, 
nei pašalpos gavėjai nekuria 
pridėtinės vertės. Tad valdžios 
žmonės turi suprasti, jog sąlygų 
verslui kūrimas turi būti nuolati-
nis rūpestis. Rajono vizijoje turi 
rastis vietos ne tik turizmui ar 
lėtam miestui, kurio prasmės, 
atleiskite, nelabai suvokiu, 
bet verslo aplinkos gerinimui, 
sąlygų jo plėtotei sudarymui.

(Atkelta iš 5 psl.)

Kęstučio Tubio teisme kalbėta apie 
liberalų sąmokslą ir klastotes
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Valdutė - ir įmonės simbolis, ir duomenų bazė 
Valdutė Vilimienė UAB„Anykščių vandenys“ dirbti pra-

dėjo 1979-ųjų balandžio 1-ąją, kai nemaža dalis dabartinių 
įmonės darbuotojų dar net nebuvo ir gimę. Per daugiau nei 
keturis darbo dešimtmečius Valdutė tapo tiesiog „Anykščių 
vandenų“ simboliu. 

O vaizdelis, kai vyrų brigada Anykščiuose dirba šalia ka-
nalizacijos šulinio, sunkiai įsivaizduojamas be nurodymus 
jiems duodančios miniatiūrinės Valdutės.

Trosą ant pečių ir -  
pėsčia į objektą...

 V.Vilimienė, baigusi Vie-
šintų vidurinę mokyklą, įstojo 
į Panevėžio politechnikumą ir 
po mokslų buvo paskirta dirbti 
į Anykščių vandenvietę. Taigi, 
„Anykščių vandenys“ yra jos 
pirmoji ir vienintelė darbovietė. 
Tiesa, 1979-aisiais Anykščiuose 
nebuvo savarankiškos vandentie-
kio įmonės, o tik padalinys. Val-
džia ir rimtesnė technika buvo 
įsikūrusi Ukmergėje.   

„Dabar -  ne darbas, o pasaka. 
Rojus! Ukmergė turėjo „zilą“, 
vadinamąją hidrodinaminio pū-
timo mašiną, bet atvažiuodavo 
ji tik tada, kai mes patys nebe-
galėdavome susitvarkyti. Anykš-
čiuose turėjome  GAZ 52, bet 
būdavo ir taip, kad dediesi trosą 
ant pečių ir keliauji iš vanden-
vietės iki „Ramybės“. Net keis-
ta, kad gera  buvo: patenkinti ir 
linksmi eidavome. O dabar mes 
jau net per daug poniškai dirba-
me“,  - „Anykštai“ apie karjeros 
Anykščių vandenvietėje pradžią 
pasakojo V.Vilimienė.

Į pokalbį įsiterpęs UAB 
„Anykščių vandenys“ direkto-
rius Egidijus Šileikis šyptelėjo: 
„Valdute, o kelintą valandą jūs 
vakar iš to rojaus į namus grįžo-
te?“ „Darbą baigėme 20 valan-
dą 30 minučių“,  - atsakė UAB 
„Anykščių vandenys“ meistrė.

Žino, kaip kuriame 
kvartale reaguos 

Valdutės žinioje visos Anykš-
čių miesto vandentiekio ir kanali-
zacijos trasos. Pasak jos, ir dabar 

anykštėnai neretai užkemša ka-
nalizaciją, tačiau tarybiniais me-
tais vykdavo didesnės nesąmo-
nės. Neretai atidarę kanalizacijos 
dangtį žmonės į jį sugrūsdavo 
šiukšles. „Atsimenu, ruošėmės 
važiuoti į Baltijos kelią, bet, lai-
mei, dar nespėjome išvažiuoti. 
Skambina iš Statybininkų gatvės 
5-ojo namo  - visas kiemas plau-
kia. Paaiškėjo, kad kažkas į kana-
lizaciją suvertė maišą džiovintų 
obuoliukų. Daug tokių kuriozi-
nių dalykų buvo, gal net romaną 
galėčiau parašyti“,  - šypsojosi 
Valdutė.  

Nemaža problemų praėjusio 
amžiaus devintajame dešimtme-
tyje kildavo ir dėl vandentiekio. 
„Mūsų gręžiniai yra apie 160 
metrų gylio, siurbliai sumontuoti 
90 metrų gylyje.  Beveik kiekvie-
ną dieną juos dėl gedimų reikėjo 
traukti.Vamzdžiai buvo surūdiję, 
supuvę... Penktame Statybinin-
kų gatvės namo aukšte gyve-
nau -  niekada vakarais vandens 
nebūdavo: neužtekdavo mums 
vandens. Išėjo iš rikiuotės  bent 
vienas gręžinys, ir viskas. O žiū-
rėk, tuo pat metu kur nors trūko 
vandentiekis ar dar kur nors ka-
nalizacija užsikišo. O dabar - tai 
ką tu!“ - prie darbo pradžios lygi-
nimo su dabartimi grįžo Valdutė. 

Dešimtmečius vandentiekio 
ir kanalizacijos avarijas likvi-
duojanti meistrė, „Anykštos“ 
paklausta, kaip anykštėnai re-
aguoja,  kai dingsta vanduo ar 
užsikemša kanalizacija, sakė, jog 
skirtinguose miesto mikrorajo-
nuose  skiriasi ir gyventojų emo-
cijos. „Kai žinau, į kurį kvartalą 
važiuoju, jau galiu prognozuoti, 
kokių emocijų galiu tikėtis. „Ra-

mybės“ gyventojai reaguoja vie-
naip,  „Pušyno“ - kitaip, „Švie-
sos“  kvartalas - dar kitaip. Labai 
skirtingi žmonės. Sužinome, kur 
trūko vamzdis, ir iškart  žinome, 
kokios bus reakcijos... Žmonės 
turėtų būti pakantesni, bet taip 
neišeina. Vienintelis klausimas 
- „Kada bus vanduo?“  O juk ne 
viskas nuo mūsų priklauso. Prieš 
kasdami žemę turime derinti. 
Daug derinimų - elektros tinklai, 
ryšių kabeliai, dujotiekis. Ryšių 
kabelius derina tik Ukmergė, 
dujotiekį - tik Utena, dėl elektros 
reikia per Vilnių susisiekti“,  - 
kalbėjo UAB „Anykščių vande-
nys“ meistrė.   

Vertina kompetenciją 
ir pareigingumą

UAB„Anykščių vandenys“ 
direktorius E.Šileikis „Anykš-
tai“ sakė, kad Valdutė yra „įmo-
nės siela“. „Žmogus, kurio gali 
klausti, kuris žino visus atsaky-
mus, kuris atsiliepia ir naktį. Ji 
bet kada padės, nepaliks miesto 
žmonių be vandens. Kalbėdama 
nesuks per aplinkui  - tiesiai švie-
siai ir kompetentingai pasakys. 
Tai žmogus, turintis daug žinių, 
žmogus, kuriuo gali pasitikėti, ži-
nai, kad jos pradėtas darbas tikrai 
bus padarytas“ , - apie meistrę 
kalbėjo direktorius.

Valdutė žino visas miesto van-
dentiekio ir kanalizacijos trasas, 
o jų bendras ilgis beveik 140 ki-
lometrų. Ji yra ir savotiška UAB 
„Anykščių vandenys“ duomenų 
bazė. Pasak E.Šileikio,  jo kom-
piuteryje suskaitmenintos infor-
macijos apie trasas yra mažiau 
nei Valdutės galvoje. 

„Anykštai“ V.Vilimienės pa-
klausus, kodėl tiek daug kanali-
zacijos dangčių miesto pabaigo-
je, prie „Vojūros“ parduotuvės, 
meistrė net nesusimąstydama 
išpyškino, kokia kurio šulinio 
paskirtis yra  ir kam kuris iš  jų 
priklauso.

Kitai  kartai nei meistrė priklau-
santis direktorius E.Šileikis sakė 
branginąs šią specialistę ir viliasi 
ją dar ilgai išsaugoti „Anykščių 
vandenyse“. „Jeigu žmogus gali, 
nori ir geba, jo amžius nėra rodi-
klis. Apie Valdutės pasitraukimą 
iš darbo su ja net nekalbėjome. 
Metai tikrai nėra rodiklis. Man 
reikia darbuotojų, o ne metų“, - 
savo požiūrį dėstė direktorius.  

Nepraleido nė vienos 
darbo dienos   

43-ečius metus „Anykščių 
vandenyse“ dirbanti V.Vilimienė 
sakė, kad per šį laiką nė vienos 
darbo dienos nepraleidusi dėl 
ligos. O ir nesiskundusi, jog pa-
vargo, jog daug dirba, jog sunku.  
Nebuvo jai net minčių keisti dar-
bovietę. „Tiesiai graban gulsiu, 

UAB „Anykščių vandenys“ Valdutė Vilimienė dirba nuo 1979-
ųjų. Moteris sako, kad jai niekad nebuvo net minties keisti dar-
bovietę.

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Egidijus Šileikis 
V.Vilimienę vertina dėl jos žinių, kompetencijos ir žodžių nevy-
niojimo į vatą. 

taip „biuletenio“ ir neturėjusi“ ,  
- prognozavo V.Vilimienė.   

Paklausta, kokios tokio prisi-
rišimo prie įstaigos priežastys, 
Valdutė juokavo: „Gaila buvo 
palikti šulinius. Čia jau gal liga? 
Kaip vėžys“...  

„Ar išėjusi iš darbo neatidarinė-
site šulinių tikrindama, ar viskas 
tvarkoje?“ - paklausiau. „Gal tiek 
nenukvaksiu. Yra pradžia, yra ir 
pabaiga“ , - atsakė Valdutė.

Man visi geri!

V.Vilimienė dirbo su visais 
UAB „Anykščių vandenys“ di-
rektoriais. Geru žodžiu ji minėjo 
ir Rimantą Butkevičių, ir Arvydą 
Katuoką, ir Alvydą Gervinską. 
„Man visi direktoriai buvo pasa-
ka. Nė apie vieną negaliu pasaky-
ti jokio blogo žodžio. „Anykščių 
vandenyse“ visuomet visi žinojo 
savo darbus - ir direktoriai, ir dar-
buotojai“ , -  kalbėjo V.Vilimienė. 
Jai visam gyvenimui įstrigo pir-
mojo UAB direktoriaus pamo-
kymas: „Visada skaityk, po kuo 
pasirašai“. Valdutė sako, kad pa-
mokymas taip įsikalė į galvą, kad 
jo niekada nepamirštanti. 

Valdutė džiaugėsi ir dabartiniu 
bendrovės vadovu E.Šileikiu, 
kuris, pasak meistrės, ir savo dar-
bą išmano, ir yra supratingas, ir 
labai žmogiškas.  

Su vyru apie darbą 
nekalbėdavo...

„Kai matydavau, kad grįšiu vė-
lai, skambindavau vyrui, sakyda-
ma, kad išvirtų bulvių. Vyras su-
prato, kur aš dirbu, ir dėl vėlaus 

grįžimo nepykdavo. Nepraneši 
juk žmonėms, kad, atsiprašome, 
- savaitgalį vandens nebus“ ,  - 
dėstė V.Vilimienė.

Su vyru Alvydu, kuris prieš 
dvejus metus mirė, V.Vilimienė 
sako namuose apie darbą nekal-
bėdavusi. Vyras dirbo santech-
niku „Anykščių šilumoje“ , abu 
sutuoktiniai buvę savųjų įmonių 
patriotai, todėl kalbos apie darbą 
buvo pasmerktos virsti ginčais, 
kurio darbovietė yra geresnė. 
„Mano vyras buvo auksinis, bet 
namuose apie darbą nebuvo kal-
bos, nes jeigu pradėsi apie darbą 
kalbėti, „Anykščių vandenis“ 
girsi, o „Anykščių šilumą“ peik-
si - susipyksi. Galų gale,  kam 
ginčytis, juk man ir taip aišku, 
kad „Anykščių vandenys“  - pati 
geriausia įmonė“ ,  - šypsojosi 
Valdutė.  

Sulaukė įvertinimų

Ilgametis ir sąžiningas 
V.Vilimienės darbas neliko ne-
pastebėtas ir Anykščių rajono 
valdžios. UAB „Anykščių van-
denys“ meistrė 2019-ųjų pavasa-
rį paskelbta „Šimtmečio anykštė-
ne“, ji yra sulaukusi ir Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevi-
čiaus padėkos. Valdutė apdova-
nota ir mėlynuoju vandentvarkos 
darbuotojo ženkleliu. Nusipelnę 
vandentvarkos darbuotojai ap-
dovanojami kelių spalvų ženkle-
liais, bet simboliška, kad mėlyna 
spalva vandens tiekėjų gildijoje 
yra aukščiausios prabos, didžiau-
sio įvertinimo ženklas. 

-ANYKŠTA
R

Alvydas ir Valdutė Vilimai buvo savųjų įmonių patriotai.
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Kasmetinė tradicija – Vasario 16-osios žygis į Storių kalvas. Ten 
pakelti vėliavą keliauja ne tik dabartiniai J. Biliūno gimnazijos 
mokiniai, bet ir buvę gimnazistai.     

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukš-
taitiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo artimiesiems, 
kaimynams, draugams. Tai puiki dovana Kalėdų proga!

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukš-
taitiško formato“ prenumeratą, ir jis Jus atsimins 
visus metus. 

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

(Atkelta iš 1 psl.)

(Nukelta į 14 psl.)

Dirbdamas mokytoju negali pasenti

Į žygį – šeštą valandą ryto

Šiemet, Visų Šventųjų dieną, 
J. Biliūno gimnazistai keliavo į 
Inkūnus. Ten, kaip ir kiekvienais 
metais, tvarkė Laisvės kovotojų 
kapus. 

„Kapus lankome jau seniai, 
vis su kitais gimnazistais, ir visi 
vaikai labai noriai į šitą veiklą 
įsitraukia. Sunku net prisiminti, 
kiek metų vyksta ši akcija – ti-
krai labai seniai. Kartais, kai at-
vykstam tvarkyti kapų, jau būna 
tremtiniai apsilankę prieš mus. 
Tuomet tik žvakutes uždegam. 
O kartais darbo būna daug ir 
vaikai tuo džiaugiasi, aš – kar-
tu su jais“, – kalbėjo mokytoja 
J. Musteikienė ir sakė, kad yra 
nebesimokančių gimnazijoje, 
kurie vis dar ateina padėti tvar-
kyti kapų, – „Šiemet Kotryna 
Vitkūnaitė, šiuo metu vadovau-
janti šauliams, prisijungė prie 
mūsų. Norinčių buvo ir daugiau, 
bet nespėjo grįžti studentai“.

Kita tradicija, taip pat inici-
juota mokytojos J. Musteikienės 
– Vasario 16-osios žygis ant Sto-
rių kalvų. 

„Į šį žygį eina ir dabartiniai 
mokiniai, ir pirmųjų žygių da-
lyviai, ir dar draugus atsiveda. 
Išlaikome tą ryšį. 1950 metais, 
vasario 16 dieną, besitraukdami 
partizanai ant Storių kalvų buvo 
iškėlę Lietuvos vėliavą. Ir tą die-
ną mes, visada 6 valandą ryto, 

brendam per sniegą, per ledą 
čiuožiam į tas kalvas. Tik pernai 
dėl pandemijos žygio nebuvo“, 
– pasakojo mokytoja ir pridū-
rė, kad užpernai žygio dalyvius 
pasitiko vietos bendruomenė, 
anksti ryte užkūrusi židinį, išvi-
rusi karštos arbatos. „Tada ten 
dalyvavo, sakyčiau, kelių kartų 
biliūniečiai. Išeinam šeštą valan-
dą ir visada suspėjam pamatyti 
vėliavos pakėlimą. Susitinkam 
ten laukiančius, susitraukusius 
nuo šalčio, o mūsiškiai po žygio 
žvalūs, pilni energijos“, – prisi-
minė J. Musteikienė.

Mokytoja teigė, kad mokslei-
viai labai noriai keliauja į tokius 
žygius ir tai, kad neva vaikai 
nieko nenori, yra mitas. „Visko 
jie nori ir viską jie daro. Iš tikrų-
jų ir man labai smagu, nes turiu 
progą dar kitaip juos pamatyti, 
ne vien pamokose“, – džiaugėsi 
pedagogė. 

Gyvūnų prieglaudos 
gyventojai keliauja į 
moksleivių namus

Gyvūnų globa – dar viena vei-
kla, kuria užsiima mokytoja ir 
jos mokiniai. Yra net ir puslapis 
feisbuke, pasak J. Musteikienės, 
tokiu labai biliūnišku pavadini-
mu – „Balta Katytė“. Mokytoja 
pasakojo, kad Anykščiuose, Sta-
tybininkų gatvėje, kelerius me-
tus iš tikrųjų gyveno klajojanti 
balta katytė, kurią visi globojo 

ja galėtų turėti šunį, direktorė 
net palaimino – sako, pagalvo-
sim, pažiūrėsim, gal bus galima 
laikyti. Problema tik būtų per 
atostogas – reiktų kažkam šunį 
vedžioti. Bet ir čia galima sugal-
voti išeičių – gal kažkas pasiim-
tų. Vaikai myli gyvūnus. Net aš 
per tiek metų ėmiau skirti, kas 
namuose turi gyvūnų. Tie vaikai 
truputį kitokie“, – apie naujas 
idėjas pasakojo J. Musteikienė.

Seneliams – ir nuotoliniai 
sveikinimai

J. Biliūno gimnazijos moks-
leiviai drauge su savo mokytoja 
Jūrate Musteikiene lanko sene-
lius Svėdasų senelių namuose. 
„Jie mus labai geranoriškai pri-
ima. Prieš Kalėdas, Velykas nu-
vykstam, pasveikinam, kartą ir 
per Užgavėnes buvome. Pernai 
negalėjom dėl „kovido“ lankyti, 
tai sugalvojom nusifilmuoti ir 
parodėm sveikinimą seneliams, 
– sakė mokytoja. – Su senoliais 
mokiniai susidraugauja, jie pri-
simena vieni kitus. Net pačiai 
buvo netikėta, kad vaikai taip 
moka su tais vyresniais ben-
drauti. Ne visi turi močiutes, 
senelius, kai kurie senukai jau 
į prosenelius tinka. Ir, pasirodo, 
labai gražiai ir labai jautriai vi-
siems pavyksta bendrauti“. 

Pasak J. Musteikienės, kol dar 
nebuvo pandemijos ir buvo ga-
lima senukus lankyti, jie drauge 
su gimnazistais nuvažiuodavo, 
pabūdavo, net kokį koncertuką 
parodydavo. „Kartą viena mer-
gaitė prikepė keksiukų – nu-
siuntėm visiems. Tikimės, kad 
šiemet jau bus galima aplankyti, 
o jei ne, kažką tikrai sugalvosi-
me“, – tikino mokytoja.

Po pamokų – į protų mūšį

J. Musteikienė džiaugėsi ir dar 
viena iniciatyva: antradieniais 
po aštuonių pamokų ji kartu su 
mokiniais skuba į protmūšius. 

„Ten tiek prisijuokiam, tokią 

Visų Šventųjų dieną biliūniečiai su mokytoja Jūrate Musteikiene tvarko Laisvės kovotojų kapus.   

vitamino D dozę gaunu! Pro-
tmūšiai – tai dar vienas hobis. 
Susigalvojam pačių įvairiausių 
pavadinimų. Labai seniai buvo 
komanda „Beretės“, po to – „Už 
šerną Henriką“, o dabartinis pa-
vadinimas „Oi, susijaudinau“ – 
tai aliuzija į tą moterį, kuri Lie-
tuvos himno nemokėjo giedoti“, 
– šypsojosi mokytoja. 

Pedagogė džiaugėsi, kad to-
kiuose renginukuose gaunanti 
dar vieną galimybę pamatyti 
savo mokinius visai kitokius, 
kitus jų sugebėjimus. „Atro-
do, pamokose kažkuriam jau 
taip blogai sekasi, o pasirodo, 
puikiai apie muziką nusimano, 
kitas - užuominas kaligrafiškai 
pasižymi, o gal geras ausis turi – 
geba nuklausyti, kaip priešinin-
kai tariasi. Kiekvienas koman-
doje yra reikalingas“, – teigė J. 
Musteikienė. 

Mokytoja nemėgsta 
rašyti pažymių

Kaip sudominti šiuolaikinius 
vaikus mokytis? J. Musteikienė 
gimnazijoje jiems dėsto istoriją 
ir pilietiškumo pagrindus. 

„Mokytis jau sunkiau, – nusi-
juokė mokytoja, – manau, kad 
turi pamilti tą dalyką. Viena, kas 
man galbūt nepatinka,  kad da-
bar mokiniai nori pirmiausia pa-
žymio. Gavo devynis ar dešimt 
ir eina laimingas – dažniausiai 
net nepažiūri, ko ten trūksta. Ne-
gali kaltinti tik vaikų, tokia pati 
sistema – svarbu pažymys, rei-
tingai, mokyklų reitingai… Bet 
kas slepiasi po tais pažymiais? 
Nieko. Būna, kai įstoja, ateina 
ir pasakoja: jiems ten visiškai 
vienodai, kad aš dešimtukais 
mokiausi“.

J. Musteikienė sakė pastebin-
ti, kad kartais ir tų „šimtukų“ 
mokytojams reikia labiau, bet 
čia mokytojo kaltinti negali: yra 
reikalavimai. „Žinoma, nieko 
bloga, kad siekiama to rezultato, 
bet esmė – ne pažymys. Aš labai 
nemėgstu rašyti pažymių. Negali 
įvertinti žmogaus ir jo pastangų. 
Vertini tik žinias“, – apie savo 
mokinius kalbėjo pedagogė. 

ir mylėjo. „Mūsų iniciatyva atsi-
rado ir tie nameliai benamiams 
kačiukams“, – sakė J. Mustei-
kienė. 

Pedagogė pasakojo, kad drau-
ge su vaikais važiuoja į Uteną, 
į beglobių gyvūnų namus – ten 
moksleiviai šuniukus vedžioja, 
o kaskart važiuodami į prieglau-
dą surenka ir pinigų, ar šiaip 
kažką nuveža. „Smagiausia, 
žinoma, būna palakstymas su 
tais gyvūnėliais. Gauna vaikai ir 
instrukcijų, kaip vedžioti, nes tai 
nėra taip paprasta – vedžiojami 
šuniukai negali susiliesti, kie-
kvienas jų su savo charakteriu. 
O važiuoti norinčių vaikų būna 
tiek, kad netelpa į mokyklinį 
autobusą ir paprastai reikia va-
žiuoti dar kartą“, – kalbėjo mo-
kytoja.

„Atsimenu, kai pirmą kartą 
nuvažiavom į Uteną – ten ve-
žiausi savo auklėtinius – beveik 
visi skambino tėvams ir sakė, 
kad negrįšiu, jei neleisi kačiu-
ko ar šuniuko parsivežti. Pas-
kui jau bijojau atsiliepti į tėvų 
skambučius: ragelyje girdėjau: 
„Auklėtoja, ką čia pridarėt?!“ 
– iš tėvų reakcijų juokėsi mo-
kytoja ir sakė, kad, važiuojant į 
gyvūnų prieglaudą, vaikams na-
miškių dėl beglobių gyvūnų jau 
būna prigrūmota, bet praktiškai 
kiekvieną kartą koks gyvūnėlis 
mokykliniu autobusu parkeliau-
ja drauge. 

„Buvo idėja, kad gimnazi-
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Anykščių Kalėdų rezidencijos 
2021 programa

1.  KALĖDŲ SENELIO 
REZIDENCIJA (Istorijų dva-
relis, Paupio g. 10, +370 633 
44 506)

2021 m. gruodžio 5 d. – 
2022 m. sausio 7 d.
Pirmadienis nedarbo diena;
Antradienis 11.00–19.00 val;
Trečiadienis 11.00–19.00 val;
Ketvirtadienis 11.00–19.00 val;
Penktadienis 12.00–20.00 val;
Šeštadienis 12.00–20.00 val;
Sekmadienis 11.00–19.00 val.
Darbo laikas šventinėmis 
dienomis:
2021-12-24 nedarbo diena.
2021-12-25 15.00–20.00 val.
2021-12-26 12.00–20.00 val.
2021-12-31 11.00–15.00 val.
2022-01-01 nedarbo diena.
• Susitikimai su Kalėdų 
seneliu;
• Kalėdinis paštas;
• Šešėlių teatro kūrybinės 
dirbtuvės su Kalėdų seneliu;
• Susitikimas su Kalėdų 
seneliu – 2 Eur;
• Šešėlių teatras - šeimoms, 

vaikų darželio, moksleivių 
grupėms (nuo 10 iki 20 daly-
vių). Kaina 1 asm. – 4 Eur;

• Kalėdų senelio laiškas 
vaikui – 4 Eur.

2. TILTO GATVĖS PAS-
TATŲ KOMPLEKSAS (Til-
to g. 1, Tilto g. 2, Tilto g. 3, 
+370 381 59 177)

• Gruodžio 4 d. 18 val. prie 
Karvelių namų (Tilto g. 2). – 
paslapties spektaklis „Onulės 
ir Jonulio sakmė“. Dalyvauja 
dainininkė Rita Preikšaitė, pi-
anistė Rūta Blaškytė, rašytojas 
Rimantas Vanagas. 

• Gruodžio 6 d. – sausio 2 d.
Darbo dienomis nuo 17.30 

val.  P. Čižo klėtelėje (Tilto g. 
3) Anykščių meno mokyklos 
mokinių ir mokytojų koncertai;

Šeštadieniais 14.00–17.00 
val., sekmadieniais 13.00 
val. P. Čižo klėtelėje, (Til-
to g. 3) Anykščių meno mo-
kyklos alumnių ir mokytojų 
koncertai.

Darbo dienomis nuo 16.00 
val. stikliniame priestate (Til-
to g. 2)  Anykščių meno mo-
kyklos mokinių ir mokytojų 
darbų parodos;

Savaitgaliais nuo 14.00 val.  
(Tilto g. 1) profesionalių daili-
ninkų darbų ekspozicijos.

• Gruodžio 11 d. ir 18 d. 
17 val. prie Karvelių namų 
(Tilto g. 2)  – paslapties spek-
taklio „Onulės ir Jonulio sa-
kmė“ demonstravimas lauko 
ekrane Dalyvauja dainininkė 
Rita Preikšaitė, pianistė Rūta 
Blaškytė, rašytojas Rimantas 
Vanagas.

• Gruodžio 5–23 dienomis, 
šiokiadieniais 16–19 val., sa-
vaitgaliais 12–19 val. Karve-
lių namuose (Tilto g. 2): 

- Advento vainikų ir puokš-
čių kūrybinės dirbtuvėlės (sa-
vaitgaliais 12 ir 15 val., rezer-
vacija iš anksto mob. 8 612 
02336) bilieto kaina 6 Eur, su 
nuolaida 3 Eur, šeimos bilietas 
12 Eur.

- edukacinė programa šei-
moms „Baltas Kalėdų stebu-
klas: kaip kepamas kalėdaitis“ 
(rezervacija iš anksto mob. 8 
682 56359). Bilieto kaina 1,5 
Eur, su nuolaida 1 Eur, šeimos 
bilietas 4 Eur.

• Gruodžio 5 d. – sausio 6 
dienomis (išskyrus gruodžio 
24–25 d. ir sausio 1 d.) šio-
kiadieniais 16–19 val., sa-
vaitgaliais 12–19 val. Karve-
lių namuose (Tilto g. 2): 

- klasikinės muzikos skam-
besys Karvelių sodyboje;

- Onos Zabielaitės-Karvelie-
nės gyvenimo teatras Karvelių 
namų muzikiniame salone;

- Mariaus Baranausko foto-
grafijų ciklo „Žmogaus gimi-
mas“ miniatiūrų paroda;

- vienos nuotraukos paroda 
„Anykščiuose gimė dvynu-
kai“;

- videopasakojimas „Akuše-
rės Dalijos Julijos Karvelienės 
prisiminimai iš senųjų gimdy-
mo namų“.

• Gruodžio 4–31 dienomis, 
antradieniais–penktadie-
niais 10–17 val., šeštadieniais 
11–17 val. Karvelių namuose 
(Tilto g. 2):

Profesionalių menininkų 
sukurtų angelų ekspozicija 
iš Angelų muziejaus fondų. 
Lankymas nemokamas.Edu-
kacinės programos visoms 
amžiaus grupėms (ANGELŲ 
MUZIEJUS (Vilniaus g. 11, 
+370 630 08 100) ir Karvelių 
namuose (Tilto g. 2))

Grupėms būtina išanksti-
nė registracija telefonu: +370 
630 08 100

• „VITRAŽAS ANT 
STIKLO”
Kaina 5 Eur 
• SIUVINĖTOS KALĖDOS
• MINI GOBELENAS 
„ŽIEMA“
• KALĖDINIS ANGELŲ 
PAŠTAS
 Kaina 3 Eur

3. ANYKŠČIŲ KULTŪ-
ROS CENTRAS IR A. BA-
RANAUSKO AIKŠTĖ (a. 
Baranausko a. 1, +370 381 
522 39)

• Gruodžio 4 d. 17.00 val. 
A. Baranausko aikštėje Kalė-

dų eglutės įžiebimas:
- Kauno valstybinio lėlių te-

atro aktorių teatralizuota pro-
grama;

- Rock&Rollo grupės „Ma-
rabu Band“ koncertas;

- Kalėdinė mugė (4 ir 5 die-
nomis).

• Gruodžio 7 d. 13.00 val. 
Spektaklis „Musių valdovas“, 
W. G. Golding romano moty-
vais (rež. Monika Klimaitė)

• Gruodžio 10–11 d. „Pops-
kull Sessions“ alternatyvios 
muzikos festivalis. Bilieto 
kaina vienai dienai 10 Eur. 
Bilieto kaina dviems dienoms 
15 Eur.

• Gruodžio 14 d. 18 val. te-
atralizuotas koncertas „Meilu-
žė ar žmona?“.

• Koncertuoja: Daura Buivy-
dė (sopranas), Agnė Čepaitytė 
(mecosopranas), Rytis Jani-
lionis (baritonas), Domantė 
Maciulevičiūtė (fortepijonas). 
Bilieto kaina 8–10 Eur.

• Gruodžio 17 d. 18 val. 
mėgėjų meno kolektyvų inte-
raktyvus Kalėdinis koncertas 
„Šventę kuriame kartu“. Bilie-
to kaina 5 Eur.

• Gruodžio 19 d. 15 val. 
bardo Kazimiero Jakučio kon-
certas „Savą kraštą žmanėm“. 
Įėjimas laisvas. 

• Gruodžio 21, 22, 23 d. 
Kalėdinė mugė šalia kultūros 
centro. 

• Gruodžio 21 d. 18 val. 
Kino filmas „Dogtanjanas ir 
trys šunietininkai“. Bilieto 
kaina 5 Eur.

• Gruodžio 26 d. 16 val. 
Paulinos Dūmanaitės ir Jorio 
Sodeikos koncertas J. Brahms 
„Vengriški šokiai“ fortepijo-
nui keturiomis rankomis. Įėji-
mas laisvas.

• Gruodžio 27 d. 17 val. 
kultūros centre ispaniškos gi-
taros koncertas. Atlikėjas Ai-
tor Garcia Morata (Ispanija). 
Įėjimas laisvas.

• Gruodžio 29 d. 18 val. 
kino filmo „Vyras už pinigus“ 
išankstinė premjera. Bilieto 
kaina 6 Eur.

• Gruodžio 31 d. 18 val. 
kultūros centre senųjų metų 
palydų koncertas „Metas su-
sitikti“. Koncertuoja Vaida 
Genytė, Rūta Ščiogolevaitė, 
Aistė Pilvelytė. Bilieto kaina 
18 Eur (koncerto dieną bilietai 
brangs).

4.  ANGELŲ MUZIEJUS 
(Vilniaus g. 11, +370 630 08 
100)

Pirmadieniais–penktadie-
niais nuo 10 val. iki 16 val. 

Būtina išankstinė registra-

cija telefonu +370 630 08100
Edukacinė programa visoms 

amžiaus grupėms:
• IMPROVIZACIJOS 
3D PIEŠTUKU
Kaina 5 Eur
• Gruodžio 18 d. 15 val. 

Grigališkojo choralo giesmių 
koncertas. Dalyvauja ansam-
blis „Scola gregoriana Vilnen-
sis“. J. V. Tūro filmo „Šven-
tasis laikas“ pristatymas ir 
peržiūra. Koplyčia (Vilniaus 
g. 36, +370 630 08100)

• Gruodžio 9 d. 17.15 val. 
jaunosios kartos menininkės 
Marijos Šnipaitės skulptūrų 
parodos atidarymas.

5.  LIETUVOS KALĖDI-
NIS SIAURUKAS (Anykščių 
siauruko stotis,  Vilties g. 2, 
Anykščiai, +370 612 81 067)

Gruodžio 12 d. – sausio 8 
d. 10.00 val. ir 15.15 val. 

• 4 edukacijos:  
- Filmukas apie pačią 
KALĖDŲ ŽVAIGŽDĘ    
- Kalėdinio ŽAISLIUKO
 GAMYBA
- KALĖDINIS PAŠTAS
- ŽAIDIMŲ stotelė
Kaina 25 Eur/asmeniui (vai-

kams iki 3 m. nemokamai, jei 
neužima sėdimos vietos trau-
kinyje)

Programos trukmė 4 val.
Platesnė informacija el. 

paštu kaledinis@siaurukas.eu 
arba mob. 8673 31629.

6. GYVASIS MUZIEJUS 
„ANŪKIS“ (Šeiminiškių kai-
mas, Anykščių r., +370 687 
81480)

Nuo gruodžio 1 d. 10.00–
17.00 val. kaimo turizmo so-
dyboje „Anūkis“ veiks gyvoji 
prakartėlė.

7.  ANYKŠČIŲ L. IR S. 
DIDŽIULIŲ BIBLIOTEKA 
(Vyskupo skv. 1, +370 381 51 
663)

• Gruodžio 8 ir 15 dienomis 
11.00 val. Sensorinio skaity-
mo užsiėmimai mažiesiems 
lankytojams.

• Gruodžio 9 ir 16 dienomis 
11.00 val. Kalėdinių pasakoji-
mų ciklas vaikams „Šventinės 
Pūkio Kutulio istorijos“.

8.  LABIRINTŲ PARKAS 
(Skapiškių k. 5 Skapiškių k, 
+370 652 19 991)

Gruodžio 11 d. – sausio 9 
d. Labirintų parkas kviečia į 
Kalėdinę pasaką:

• Kalėdinių eglučių alėja;
• Kalėdų senelis; 
• romantiškoji lauko ledo 

čiuožykla. 

9.  MEDŽIŲ LAJŲ TAKAS 
(Dvarionių kaimas, Anykščių 
r., +370 684 53736)

Gruodžio 11 d. 17–19 val. 
Šviesos diena Medžių lajų 
take.

• 17 val. atvykite į Medžių 
lajų taką pasigaminę žibintus 
ir kartu jaukiomis švieselėmis 
nušviesime Anykščių šilelį!

• 18 val. UGNIES ŠOU 
Visą renginio dieną – lanky-

tojo bilietas 1 Eur.

10. ANYKŠČIŲ MENŲ 
INKUBATORIUS (J. Biliūno 
g. 53, Anykščiai + 370 652 44 
555)

Gruodžio 11 d.  
• 10–17 val. Meno dirbinių 

Kalėdinė mugė.
• 11 val. Kalėdinio popie-

riaus gamybos dirbtuvės su 
kūrėja Vaida Prusakova.

• 13 val. Kalėdinio žibinto 
gamybos dirbtuvės su meni-
ninke Lina Timukaite.

• 15 val. Kalėdinių dekora-
cijų dirbtuvės su kūrėja Rasa 
Strumiliene.

Gruodžio 16 d. 15 val. 
Sodo dizaino elementai ir 

erdvės valdymo dirbtuvės su 
dizainere Aušrine Šečkuviene.

Gruodžio 17 d. 16 val.  
R. Eidukaitytės ir R. Savic-

ko tapybos darbų parodos ati-
darymas. 

11. SPORTO KLUBAS 
„VILARTAS“

Gruodžio 5 – sausio 6 die-
nomis

Jodinėjimo paslaugos jojant 
savarankiškai:

• Žygis miško takais, 1 val. – 
20 Eur asmeniui

• Žygis Šventosios paupiu, 
1.5 val. – 30 Eur asmeniui

Jodinėjimas poniu ar žemai-
tuku, 1 val. – 20 Eur

Pasivažinėjimas karieta, 1 
val. 80 Eur

Ekskursija – edukacija „Pa-
žink žirgą“ šeimoms ir gru-
pėms,  kaina 5 Eur asmeniui 

Papildoma paslauga – jodi-
nėjimas, 1 ratukas – 3 Eur.

Būtina išankstinė registra-
cija mob. 8 618 84810.

Anykščių rajono savivaldybė

Kalėdų rezidencijos rėmėjai - 
Rokiškio vadovų klubas

Informacinis rėmėjas - lai-
kraštis „Anykšta“ ir internetinis 
naujienų portalas anyksta.lt 

Užsak. Nr 1127.
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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. 
08:55 Kalėdų kalendorius 2021.
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
11:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
12:00 Nepaprastos erelių galios.
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.  
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:00 Pagaminta Italijoje  N-14. 
22:00 3 minutės iki kino. 
22:03 Žmonės, kuriuos pažįstam   
N-14.
23:45 Froidas  N-14. (kart.).
02:00 Supertėtis  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.
08:45 Normas, lokys iš 
Šiaurės. 
10:35 Denis - grėsmė visuo-
menei.
12:40 Storulis ringe   N-7.  
14:50 Mylėti(s) smagu   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kongas. Kaukolės sala   
N-7.  
21:50 Oušeno 8   N-7.  
00:05 Nelaisvėje   N14.  

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  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 moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Ledynmečio milžinai.
12:40 Kenoloto.
12:42 Ledynmečio milžinai.
13:10 Žvėrelių maištas  N-7.
15:00 Naktis muziejuje  N-7.
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 Džonas Vikas 2  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Džonas Vikas 2   N-14.
01:05 Pragaras rojuje  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas. 
10:00 Gyvūnų būstai. 
11:10 Lenktynės aplink pasaulį.
12:30 Spec. būrys.  
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
16:05 Pragaro viešbutis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
22:30 Kondoras  N-7. 
23:35 Narkotikų prekeiviai  N14. 
00:45 Tamsioji banga (k) N14.  

06:30 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:00 100 metų propagandos.  
07:30 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Džeimio Oliverio daržovių 
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 žmogžudys-
tė. Mirtys Koreze  N14. 
23:05 Išdavystė  N14.  
01:20 Stokholmas (k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:25 Kalėdų kalendorius 2021.
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 Gargždų Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčios. 
13:45 Stormas. Ugnies laiškai  
N-7.
15:25 Svajoja vaikai.  
15:55 Ir vėl Kalėdos.  
16:05 Muzikos talentų lyga 2021.  
17:00 Talaka. Aleksandra 
Zvereva.  
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Oro teatro šokio spektaklis 
„Endurance“. 
20:00 Žiemojimas su opera. 
Claudio Monteverdi „Popėjos 
karūnavimas“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Claudio Monteverdi. 
Popėjos karūnavimas.
00:15 Panorama (kart.).
00:37 Sportas. Orai (kart.).
00:45 „Mažojo princo“ stebuklas 
(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 (kart.) N-7.
11:30 Pragaro kelias  N-7.
12:35 Leopardų karalienė  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.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su Ellen  
N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Majamio katastrofa  N-14.
23:50 „21“ (kart.) N-7.
02:15 Amerikos talentai. 
Čempionai.

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 Vyrų šešėlyje.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Negaliu tylėti.  
21.30 „24/7“.  
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 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.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.
04:30 Kasdienybės herojai. 
05:15 Kasdienybės herojai. 

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 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 Savaitė (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ 
(kart.).
13:30 Langas į valdžią (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
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 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 (kart.).
00:30 Aistra varžytis.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
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 Dakaras 2022.  
19:25 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 Antroji pataisa  N14.  
00:20 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:20 Oušeno 8 (k) N-7. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių sodai.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kur veda svajonės  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.
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 Aktualijų laida  N-7.
20:30 Gaujų karai. Šešėliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Okupacija. Misija lietus  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.

22:48 Okupacija. Misija lietus  N-14.
01:10 Franklinas ir Bešas  N-7.

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. 
10:35 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai (k).
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.  
18:30 LKL čempionatas. Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“ - Alytaus 
„Dzūkija“.  
21:00 Pakeleiviai N-7. 
23:15 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:15 Kondoras (k) N-7. 
01:20 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 teisingumu 
(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 teisingumu  
N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero. 
Prakeiksmas iš gelmių  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 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
3/2 d. Šventiniai skanėstai (Sacred 
Chow).
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Talaka. Aleksandra Zvereva 
(kart.).
19:30 Stephenas Kingas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
22:25 Šviesuliai.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:05 Gelbėtojai  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.
13:50 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.
21:30 Geras žmogus  N-14.
23:40 Kruvinas derlius  S.
01:15 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 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Eko virusas.  
08.30 Vyrų šešėlyje.  
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.  
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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija 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 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
10:00 nežVAIRUOK.
10:30 Jūs rimtai?
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 G. Klimkaitė ir K. 
Pocytė.
18:30 2800 km Dunojumi baidare su 
A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi baidare su 
A. Valujavičiumi.
19:30 Orijaus kelionės. 
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Jos vardas MAMA.
22:30 Šaro Barsa.
23:00 Iš esmės su G. Klimkaitė ir K. 
Pocytė.
00:00 Delfi diena. Svarbiausių įvykių 
apžvalga.
01:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene ir V. Bruveriu.

pirmadienis 2021 12 06

sekmadienis 2021 12 05
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 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. 
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios.

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 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 Dakaras 2022.  
19:25 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 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė N14.  
00:35 Sūnus paklydėlis  N14. 

06:15 Transformeriai N-7
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Prieš srovę  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Saldus meilės receptas  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.
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 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Gaujų karai. Šešėliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Prarastasis miestas Z  N-14.

22:45 Vikinglotto.
22:50 Prarastasis miestas Z  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Prarastasis miestas Z   N-14.
01:30 Havajai 5.0  N-7.

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 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Lūžio taškas  N-7.  
23:10 Misionierius (k) N14.  
01:05 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 teisingumu 
(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 teisingumu  
N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Purpurinės upės. Atpildo 
diena  N14.   

23:05 Svajoklė.
00:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos  (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 Europos taurė. „Lietkabelis“ – 
Badalonos „Joventut“ (kart.).
21:00 Veranda (kart.).
21:30 Pažaislio muzikos festivalis 
2021. 
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Claudio Monteverdi. Popėjos 
karūnavimas (kart.).

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.
22:00 Pavojingasis Bankokas   
N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
01:00 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.00 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 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Jos vardas MAMA.
15:30 Lietuviškos atostogos.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su G. Klimkaitė ir 
K. Pocytė.
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. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
22:30 Jos vardas MAMA.
23:00 Iš esmės su G. Klimkaitė ir 
K. Pocyte.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 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 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.  
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14. 
23:50 Komisaras Reksas  N-7 (kart.).
00:35 Aistra varžytis.
01:05 (Ne)emigrantai (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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 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 Dakaras 2022.  
19:25 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 Pagrobimas  N14. 
00:25 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:25 Antroji pataisa (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda. 
07:35 Karštai su tv3.lt  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Romanas vynuogyne  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.
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. Šešėliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Rembo. Pirmasis kraujas  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Rembo. Pirmasis kraujas  

N-14.
00:20 Franklinas ir Bešas  N-7.

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 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Misionierius  N14.  
22:55 Pakeleiviai (k) N-7.  
01:10 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. 
Nekaltosios   N14. 
23:10 Svajoklė.
00:10 Paskolinta meilė..

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos (kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(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 Stephenas Kingas (kart.).
15:45 PremjeBitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos. 
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Gyvenk kaip galima švariau  
(kart.).
19:30 Vaikų kryžiaus žygis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Purpurinis rūkas  N-14. 
23:15 Stilius.  
00:10 DW naujienos rusų kalba.
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 2020“. 

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.
13:50 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 8 jūrų laivyno būrys. Už priešo 
linijos  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  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 Ugnikalnių takais.
08:30 Ugnikalnių takais.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Radikalus smalsumas.
10:00 Išpakuota.
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 dirbtuvės.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių įvykių 
apžvalga.
17:30 Iš esmės su A. Peredniu.
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 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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trečiadienis 2021 12 08



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. gruodžio 4 d.

ketvirtadienis 2021 12 09

penktadienis 2021 12 10

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 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 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:30 Vienas iš 3 milijonų.  
22:40 Dviračio žinios.  
23:10 Virš vandens   N-14. 
24:00 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

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 Dakaras 2022.  
19:25 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 Skausmas ir šlovė  N14. 
00:45 Sūnus paklydėlis  N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Gero vakaro šou  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Vestuvių varpai  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.
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 Aleksandras  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Aleksandras  N-14.
02:10 Havajai 5.0  N-7.

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 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Specialistas   N14.  
23:15 Lūžio taškas (k) N-7.  
01:25 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 teisingumu 
(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 teisingumu  
N-7. 
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė  N14.  
23:05 Svajoklė.

00:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
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 pramanas? 
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 švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Šviesuliai (kart.).
15:35 Dizaino dokumentika. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:05 Tarnauti ir ginti   N-7(kart.).
18:00 Karaliaus Mindaugo krep-
šinio taurės ketvirtfinalis. Alytaus 
„Dzūkija“ – Vilniaus „Rytas“.  
20:00 Karaliaus Mindaugo krepšinio 
taurės ketvirtfinalis. „Šiauliai-7bet“ – 
Utenos „Uniclub Casino-Juventus“. 
21:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
22:00 3 minutės iki kino. 
22:03 Saldi dienos pabaiga N-14. 
23:35 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Tarptautinis bigbendų festiva-
lis „Big Band Festival Šiauliai 2015“. 

06:05 Skorpionas  N-7.
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) 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.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou”. Lietuva, 
2018. 5 sez. 19 s. 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.
22:00 Insurgentė  N-14.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:10 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa 
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.  
07.00 Žudikų pėdsakais  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 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 baidare 
su A. Valujavičiumi.
06:30 2800 km Dunojumi baidare 
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 naujienų 
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 baidare 
su A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
19:30 Orijaus kelionių archyvai.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirbtuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Iš esmės su A. Peredniu.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 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. s.
17:15 Ponių rojus   N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Maskvos 
CSKA. 
21:45 Auksinis protas. 
23:10 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
23:15 Žemadugnių automobilių 
parkas  N-14.
00:50 Dvikova  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 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 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda N-7. 
23:30 Tai  S.  
02:10 Skausmas ir šlovė (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Farai  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Gražiausias pasaulio kam-
pelis  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.
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 Pirmyn  N-7.
21:25 Karibų piratai. Salazaro 
kerštas  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Karibų piratai. Salazaro 
kerštas  N-7.
00:05 Pajūrio šlaistūnas  S.

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 Tobulas ginklas  N14.  
23:20 Specialistas (k) N14.  
01:35 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 Brokenvudo paslaptys. Kino 
peržiūra  N14. 
23:05 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta  N14. 
01:20 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 pramanas? 
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 Triumfo kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius. 
14:45 Euromaxx (kart.).
15:15 75-eri UNICEF veiklos 
metai. 
15:30 Kelionių atvirukai.
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 Viskas, kas mus skiria  
N-14. 
23:10 Grupė „Golden Parazyth“. 
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 
00:45 Saldi dienos pabaiga  N-14. 
(kart.).

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 šouN-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 Non-Stop  N-14.
00:10 Insurgentė  N-14 (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.  
07.00 Žudikų pėdsakais  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 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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
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 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 naujienų 
apžvalga.
12:00 Retro automobilių dirbtuvės.
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 baidare 
su A. Valujavičiumi.
19:30 Krepšinio zona. 
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.
01:30 Iš esmės su Daiva Žeimyte-
Biliene.
02:30 Delfi diena
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.



2021 m. gruodžio 4 d.

gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

šeštadienis 2021 12 11 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Soti mėsos sriuba su pupelėmis 
Puiki, aštri sriuba su pu-

pelėmis! Soti ir sušildanti 
snieguotą žiemos dieną!

INGREDIENTAI:
500 gramų maltos mėsos 

(jautienos, kiaulienos ar kitos 
mėgstamos);

400 gramų konservuotų po-
midorų savo sultyse;

400 gramų konservuotų rau-
donųjų pupelių;

200 gramų pomidorų tyrės;
2 raudonosios paprikos;
2 morkos;
1 svogūnas;
3 skiltelės česnako;
pagal skonį prieskonių;
pagal skonį druskos;
pagal skonį maltų juodųjų pi-

pirų;
pagal poreikį aliejaus (kepi-

mui);
pagal poreikį vandens.
Patiekiant:
100 gramų kietojo sūrio (tar-

kuoto).

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Svogūnus, paprikas, mor-

kas, česnaką supjaustyti nedi-

deliais kubeliais.
2. Maltą mėsą šiek tiek pa-

kepti, pamaišant, keptuvėje 
įkaitintame aliejuje. Sudėti svo-
gūnus. Šiek tiek pakepti. Sudė-
ti pjaustytas morkas, papriką, 
česnakus.

3. Į puodą pilti truputį van-
dens, tik tiek, kad apsemtų, ir 
virti, kol daržovės suminkštės, 
apie 10 - 15 minučių.

4. Tada sudėti konservuotas 
pupeles, pomidorus savo sulty-
se ir pomidorų tyrę. Užvirinti, 
sumažinti kaitrą, kad vos virs-
notų ir pavirti dar apie 10 minu-
čių. pagardinti druska, pipirais, 
prieskoniais.

5. Pateikiant pagardinti kie-
tuoju sūriu, papildomai galima 
dėti aitriosios paprikos.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
06:55 Kelionių atvirukai (kart.).
07:10 Svajoja vaikai (kart.).
07:40 Keit ir Kunas. 
09:00 Kalėdų kalendorius 2021.
09:03 Labas rytas, Lietuva.
10:38 Ir vėl Kalėdos. 
10:48 Labas rytas, Lietuva.
11:52 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
12:00 Amerikos Arktis. 
12:55 Gyvenimo kelias.
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 Romeo ir Džuljeta  N-14.  
01:05 Žemadugnių automobilių 
parkas  N-14 (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl ka-
rūnos.
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose. 
09:30 Mes pačios. 
10:00 Legendos susivienija..

11:50 Policijos akademija 6.  N-7.  
13:35 Polis.
15:45 Rašalo širdis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklų parkas.
21:15 Slaptas kazino  N14.  
23:00 Mergišiaus praeities vai-
duokliai  N14. 
01:05 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda (k) N-7.  

06:05 Šeimynėlė  N-7.
06:35 Kung fu panda.  
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga  
N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda.  
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 būstas.
11:30 Sparčiai augantys gepar-
dai.
12:30 Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis.
12:40 Kenoloto.
12:42 Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis.
14:05 Meilė, vedybos, šeimyninis 
gyvenimas  N-7.
15:55 Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.

21:30 Marsietis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Marsietis  N-14.
00:25 Kerė  S.

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 televitrina.
10:00 Gyvūnų būstai. 
11:10 Lenktynės aplink pasaulį.
12:30 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
16:00 Pragaro viešbutis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama  N14. 
22:30 Agentų žaidimai  N14. 
00:40 Kautynės mažajame 
Tokijuje  N14.  

06:20 Informacinių mitų griovėjai.
06:50 100 metų propagandos.  
07:20 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  N14.  
22:55 Serena   N14.  
01:10 Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta  (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 šva-
riau.  
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.).
14:30 Keit ir Kunas (kart.).
15:50 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. Liudmila 
Riabenko-Zonn.  
20:00 Europos kino apdovanoji-
mai 2021.
22:30 Magiškos naktys  N-14. 
00:35 Dabar pasaulyje.  
01:00 Dvikova  N-14. (kart.).

06:10 Jukono auksas (kart.) 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.
11:00 100% Dakaro  N-7.
11:30 Vandenyno kariai  N-7.
12:35 Liūtė – karalienė  N-7.
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 Lombardų žvaigždės  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 Orlando „Magic“ – Los 
Andželo „Clippers“.
01:00 Non-Stop  N-14 (kart.).

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.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Negaliu tylėti.  
17.30 Vantos lapas   N-7.
18.00 Žinios.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.
21.30 Laukinis.
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 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
12:00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis. 
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
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. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai.
04:30 Kasdienybės herojai. 



  
2021 m. gruodžio 4 d.MOKYTOJAI IR MOKINIAI

įvairūs siūlo darbą

Dirbdamas mokytoju negali pasenti
(Atkelta iš 8 psl.)

Kiekviena karta  kitokia

Paklausta, kokia jos nuomonė 
apie šiuolaikinį „technologizuo-
tą“ jaunimą, mokytoja čia neį-
žvelgė nieko bloga.

„Viskas gerai ir su tomis tech-
nologijomis: mes patys turim 
puikią galimybę iš vaikų pasimo-
kyti. Kai prasidėjo pirmasis ka-
rantinas ir nuotolinis mokymasis, 
mane vienuoliktokai visko išmo-
kė. Su tokia kantrybe! Sėdėjau 
kaip balta varna… Man atrodo, 
kad tai yra jų privalumas. Žino-
ma, kartais reikia paskatint atsi-
plėšti nuo ekranų. Įdomu stebėti 
– eini koridorium, o jie visi sėdi 
su telefonais, nesišneka. Bet kai 
einam į žygius, nėra jokių telefo-
nų, vaikai tiesiog šnekasi. Ne tai, 
kad neleidžiu, tiesiog pakalbam, 
kad mums jų nereikia. Būna, kad 
brendi sniegu iki pažastų, tai kur 
jau tas telefonas… Keista, bet 
būtent tada jie nenori fotografuo-
tis. Kai darom gera, tai ir darom: 
susikaupę dirba ir nenori fotogra-
fijų“, – sakė J. Musteikienė.

O ar tiesa, kad šiuolaikiniai 
mokiniai labai skiriasi nuo anks-
tesniųjų? Juk tiek daug dabar ak-
centuojama: dabartinis jaunimas 
nieko nenori, niekuo nesidomi, 
mokytojų negerbia...

„Aš braukiu ribą nuo 1990-ųjų. 
Žinoma, vis kiekviena karta kažką 
kita įgauna, bet būtent šie žmonės, 
kaip sakau, yra „jėga“. Jie – visai 
kitokie. Jei mano kartai buvo gali-
ma įrodyti, kad tai yra balta, pilka 

ar juoda, tai čia atvirkščiai. Ką jie 
mato, tą sako. Gal kartais ir klysta, 
bet jie nebelinkčioja galvom, ne-
bėra tokie vykdytojai - eina, brau-
nasi tais keliais, ne tiek bijo klysti, 
yra atviresni. Kiekviena karta yra 
kažkuo kitokia“, – įsitikinusi mo-
kytoja. 

J. Musteikienės nuomone, yra 
viena problema, kiek atskirianti 
mokytojus nuo mokinių - amžiaus 
skirtumas. „Pati pajuntu, kaip man 
kartais pritrūksta to „parako“:  pa-
vargsti, reikia save daug stipriau 
motyvuoti, apie tai prieš keletą 
metų net nepagalvodavau. Kartais 
mes nesusikalbam. Esu Brežnevo 
epochos vaikas, o jie gimę ir prie 
Adamkaus, ir prie Pakso, ir jie vi-
sai kitaip mąsto.  Didelė švietimo 
sistemos problema, kad nėra jau-
nų mokytojų“, – apgailestavo J. 
Biliūno gimnazijos mokytoja.

Mokinys turi būti draugas

Mokytoja J. Musteikienė, pe-
dagogės darbą dirbanti jau dau-
giau nei 35-erius metus, mano, 
kad šioje profesijoje svarbiau-
sia nuolatos keistis. 

„Jei galvosi, kad gali būti toks 
pat, koks buvai, kai atėjai į moky-
klą, o aš atėjau 1987-aisiais, – bus 
prapultis. Mokykla yra puiki vieta 
– mokaisi ir pats, ir iš vaikų, ir iš 
gyvenimo. Kaip sakau, toks tru-
putį ir lieki infantilus. Bet tai yra 
įdomu, tai yra smagu. Pagalvoju, 
kad kažkur kitur turbūt būčiau to-
kia labai rimta tetulė. O gal ir rei-
kėtų tokia būti?“, – svarstė peda-
gogė. – Mokykla skatina tobulėti, 

Įdėklų montavimas, 
pristatomi kaminai, 

skardinimas.
Kaminų, dūmtraukių, katilų, židinių valymas.

Tel. (8-601) 91368.

Keistų 4 kambarių butą 
miesto centre į 1-2 kambarių 
butą (Anykščių mieste).

Tel.: (8-684) 53989, 
(8-604) 11277.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

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 medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

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

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

Tarptautinė įmonė 
Panevėžyje renka gamy-
bos darbuotojų komandą! 

Nemokamai vežame iš 
Anykščių! 

Atlyginimas 500-700 Eur/mėn. 
į rankas, jei patogu – 

mokamas kas savaitę! 
Susisiekite tel. (8-653) 34476.

dovanoja
Šuniukus (A. Balčiūnienė).
Tel. (8-678) 72541.

keistis. Jau nekalbant apie techno-
logijas. Dabar net pačiai juokinga 
prisiminus: atsirado elektroniniai 
dienynai. Kokia buvo nesąmo-
nė, kam to reikia?! O dabar su-
pranti: juk kaip „faina“ – viskas 
daug praktiškiau, patogiau. Bet 
tos technologijos yra ta sritis, kur 
mes jaunimo tiesiog jau nebepasi-
vysim“. 

Paklausta, kaip su mokiniais 
randanti bendrą kalbą, mokyto-
ja ilgai nesvarstė: „Yra sakoma 
- nenusileisk iki mokinių lygio. 
Bet šita frazė man tokia pasenusi 
atrodo. Kas tas lygis? Mūsų lygis 
seniai sustojęs, o jie tai auga, ir tas 
jų lygis auga. Būna tokių atvejų, 
kad mokinys ginčijasi, nesimo-
ko, o paskui, kai baigia mokyklą, 
susitinki gatvėje – jis mojuoja iš 
mašinos, sustoja pasikalbėti. Ir 
nereikia tų dešimtukų, jie randa 
darbą, turi šeimą, džiaugiasi gyve-
nimu, iš Lietuvos nebėga. Taip, su 
mokiniu turi būti kažkiek draugas, 
nusileisti iki to „lygio“ ir džiaug-
tis, kad su tavim nori draugauti“.

Kad būtum sėkmingas moky-
tojas, pasak J. Musteikienės, labai 
svarbu ir humoro jausmas: „Jei 
moki iš savęs pasijuokti, neįsi-
žeisti, priimti „bajerį“ – dirbti su 
vaikais bus daug paprasčiau“, – 
įsitikinusi pedagogė.

Mokytojo profesija – 
prestižinė 

J. Musteikienė, savo gyvenimą 
paskyrusi darbui su vaikais, tei-
gė vaikystėje apie tokią profesiją 
nesvajojusi ir tapti mokytoja apsi-

Valo kaminus, krosnių angas, 
atlieka santechnikos ir smul-
kius remonto darbus.

Tel. (8-644) 41260.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3484/0004:89 savinin-
kus G.S. ir V.S., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius 
Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.12.13 
12:00 val. vykdys žemės sklypų proj. nr. 714-1 ir 714-2 esančių 
Gilvydžių k., Viešintų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.       

Jei norite ką nors pado-
vanoti, toks skelbimas 

„Anykštoje“ Jums nieko 
nekainuos. 

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

sprendusi paskutinę minutę.
„Čia buvo „mistinis“ dalykas. 

Mokiausi Troškūnų vidurinėje 
mokykloje ir ten direktoriavo mo-
kytojas „iš didžiosios raidės“ Ja-
roslavas Markuckas. Net šiandien 
jį matau kaip gyvą, net, ko gero, 
kvapą jaučiu. Jis niekad ant mūsų 
nešaukdavo, nekeldavo balso, bet 
tik pasirodydavo koridoriuje, ir 
jame – tyla. Kažkokia nematoma 
pagarba. Jis turėjo tradiciją visus 
vienuoliktokus pasikviesti pokal-
bio. Aš buvau neapsisprendusi, 
kur stoti. Apie žurnalistiką gal-
vojau (vienas mokinys man yra 
pasakęs, kad mane, žurnalistę, su 
tokiu charakteriu būtų nušovę!). 
Ir tame pokalbyje direktorius man 
pasakė: „Būk mokytoja“. Tuo 
metu pagalvojau – „čia dabar…“. 
Ir kai mums teikė atestatus, mane 
direktorius sugriebė už riešo, sti-
priai suspaudė ir pasakė: „Linkiu 
būti mokytoja“. Ir viskas. Ir ne-
sigailėjau niekada“, – apie apsis-
prendimą tapti mokytoja pasakojo 
J. Musteikienė.

Mokytoja sakė, kad dirbdamas 
šį darbą turi būti sąžiningas ir 
neturi prabangos pasenti. „Taip, 
būna, kad pasakai tą frazę „mano 
laikais taip nebuvo“, bet  jau grai-
kų filosofai sakė, kad dabartinis( 
tai yra jų laikų) jaunimas neger-
bia vyresnių, yra įžūlus. Būna, ne 
taip seniai baigę mokyklą ateina, 
sako, noriu pamokoje pasėdėti. Ir 
stebisi: na ir vaikai dabar, mes to-
kie nebuvom! Tai yra normalu“, 
– sakė mokytoja.

Yra sakoma, kad šiandien 
mokytojo profesija – labai nu-
vertinama, tačiau J. Musteikienė 
nesutinka ir su šiuo teiginiu.

„Aš vis tiek šventai tikiu, kad 

mokytojo profesija bus prestiži-
nė. Ir dabar jaučiuosi joje esanti. 
Nejaučiu moksleivių nepagarbos. 
Svarbiausia, kokios tos pagarbos 
mokytojas nori. Man jos pakanka. 
Už šį darbą nėra didelio atlygio, 
bet irgi kaip pamatuosi. Jauni-
mui nėra lengva rinktis šią pro-
fesiją. Ir mano dukra, politikos 
mokslus baigusi, visokius dar-
bus dirbusi, pasirinko mokyti. 
Dirba su pirmokais, sunku, bet 
pati norėjo. Sakau, šitas darbas 
turi „vežti“, jei vargsti, turi ne-
dirbti mokykloje“, – kalbėjo op-
timizmu trykštanti mokytoja.

Pomėgiai – ne tik mokyti

O kas mokytojos širdžiai miela 
be mokytojavimo? Be įvairių vei-
klų su savo mokiniais?

„Labai labai mėgstu vaikščio-
ti. Su vyru kasdien turim nueiti 
10 tūkstančių žingsnių. Einame 
bet kur – laukais, miškais. Man 
gera eiti, išsisprendžia ir sveika-
tos problemos. Gamta patinka. 
Labai mėgstu skaityti poeziją. 
Kartais būna periodas, kad vien 
poeziją skaitau. Teatras patinka, 
tai šiuo metu sunku be jo. Keliauti 
mėgstu, labai patinka pažinti kitas 
šalis. Anksčiau galvojau, kad ne-
galėčiau kažkur kitur gyventi, bet 
žmonės visur tie patys. Dabar gal-
voju, kad visur galėčiau gyventi. 
Visai neseniai buvau Slovėnijoje, 
tai jei tikėčiau reinkarnacija, gal-
vočiau, kad ten gyvenau: ten taip 
viskas paprasta, artima atrodė. 
Aktyviai domiuosi politika. Man 
svarbu, kas Lietuvoje darosi ir kas 
dar bus“, – savo pomėgius vardijo 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos mokytoja Jūratė Musteikienė.

Skubiai reikalinga valytoja 
Anykščių geležinkelio stotyje 
(0,5 etato).

Tel. (8-680) 32533.
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perka

parduoda

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.

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.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

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

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

Nekilnojamasis turtas

15,26 ha sklypą Gečionių k. 
Anykščių r.

Tel. (8-679) 57028.

kuras

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, ga-
balinės kuro durpės ir durpių 
granulės. Didelė kaitra, prista-
tymas.

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.

kita

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. 

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

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.  

Avis (bandos numeris 
20085700133).

Tel. (8-681) 11301.

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.



2021 m. gruodžio 4 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 

rašė Antonas FELJETONAS 

anekdotas

mėnulis
gruodžio 4 -6 d.d. - jaunatis.

Eimintas, Geisvilė, Gratas, 
Gracija.

Barbora, Osmundas, 
Vainotas, Liugailė.

šiandien

gruodžio 5 d.

vardadieniai

oras

-4

0

gruodžio 6 d.
Mikalojus, Bilmantas, 
Norvydė.

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.

Amiliutė ruošiasi Anykščių Kalėdinės 
rezidencijos atidarymui

Jėzau, nusimato balius!
Aišku - neatvyks karalius...
Šimonytės net plačių
Nematysim ten pečių. 

Aišku, dar nebus Nausėdos.
Nes juk merui būtų gėda.
Jo Senelis nepagirtų -
Ir iš sąrašo išspirtų. 

Viktoro su vandenėliu
Stebuklingo šulinėlio,
Žinoma, taip pat nebus -
Neš be jo mus į kapus. 

Ir Aušrinės, ir Čmilytės...
Bet ar reikia jas skaityti?
Amiliutė jau pikta -
Raukosi plati kakta. 

Ko tu, Marce, prisvilai?
Ir be ponų bus gerai - 
Šoksime aplink eglutę,
Atsikimšusios flečkutę.

Į karinį dalinį atvažiuoja trys 
naujai iškepti karininkai. Juos iš-
kart pasikviečia dalinio vadas, pa-
gyvenęs pulkininkas, ir taria:

- Prieš paskirdamas jus į parei-
gas noriu jums užduoti tris klau-
simus. Kaip žiūrite į alkoholį? Ar 
esate ištikimi savo žmonoms? Ar 
patinka karinė tarnyba? Duodu 
jums tris valandas pamąstymams.

Po trijų valandų karininkai 
prisistato. Pulkininkas ima klau-
sinėti:

- Na, Petraiti?
- Alkoholio nevartoju, žmonai 

esu ištikimas, karinė tarnyba man 
patinka, tamsta.

- Hmm... Gerai, šaunuolis. Būsi 
3-iojo būrio vadu. O tu, Jonaiti?

- Alkoholį vartoju, žmonai esu 
neištikimas, karinė tarnyba - idio-
tizmas.

- Hmm... Gerai, kad nuoširdžiai 
atsakei. Dirbsi sandėlio viršinin-
ku. O tu, Antanaiti?

- Degtinės dėžę jau atvežiau, 
merginos laukia mašinoje, ką 
daugiau padaryti?

- Hmm... Luktelkit... Man reikia 
paskambinti.

Pulkininkas surenka kažkokį 
numerį ir ima kalbėti į ragelį:

- Alio? Brangioji, šiandien 
namo negrįšiu... Negaliu, darbo 
labai daug. Turiu aprodyti dalinį 
savo naujam pavaduotojui...

***
Daktaras pasikviečia pacientą į 

priimamajį ir teiraujasi:
- Na, ar ilgai teko laukti?
Pacientas:
- Man laikas neprailgo. Ant 

tapetų suskaičiavau 64123 gėly-
tes...

***
Mokytoja klausia mokinio:
- Ar mano klausimas tau sukėlė 

sunkumų? 
Mokinys:
- Ne klausimas, o atsakymas.


