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Anykščių rajono savival-
dybės administracijos di-
rektorės pavaduotoja Vene-
ta Veršulytė prieš 19 metų 
baigė Anykščių Antano Vie-
nuolio gimnaziją.

„Į mokyklinius prisimini-
mus nuklystu retokai, tad 
ačiū, kad pastūmėjote pa-
vartyti mokyklinių nuotrau-
kų albumus, prisiminti tuos 
žmones, kurie vieni pirmųjų 
vedė per gyvenimą, suteikę 
ne tik daug  žinių, bet  die-
gę ir vertybines nuostatas“, 
- „Anykštai“ sakė V. Veršu-
lytė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Veneta Veršulytė sakė, kad 
vienas didžiausių autoritetų jai buvo lietuvių kalbos pamokas vedusi tuometinė Anykščių Antano 
Vienuolio gimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė.

Dėl benamio katino ryžosi laužti 
svetimo sandėliuko duris Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, šalia vieno Vairuotojų gatvės daugiabučio 
namo, gyvena paklydėlis katinas. Gyvūnui pasisekė – ge-
ros širdies šio namo gyventojai jam duoda ėdalo, įsileidžia 
į laiptinę sušilti. Tačiau vieną dieną katinas dingo lyg į van-
denį. Nelaimėlis aptiktas daugiabučiam namui priklausan-
čiame nežinomo savininko sandėliuke. 

Apie tris dienas nelaisvėje praleidusį alkaną katiną gy-
ventojai nusprendė išvaduoti, tačiau dabar baiminasi, kad 
gali sulaukti kaltinimų, kad įsiveržė į svetimą sandėliuką.

Vairuotojų gatvės daugiabučio namo kieme gyvenantis katinas ieško naujų namų.

KoNcerTAs. Gruodžio 
19 d. 15 val. Anykščių kultū-
ros centre į koncertą „MANĄ 
KRAŠTĄ ŽMANĖM“ kviečia 
Kazimieras Jakutis kartu su Vai-
da Jakutiene ir Aurimu Driuku. 
Koncertas „MANĄ KRAŠTĄ 
ŽMANĖM“ - anykštėno bardo 
dovana kraštiečiams - yra nemo-
kamas.

Žygeivis. Andrioniškio se-
niūnijos seniūnas Rolandas 
Lančickas šį sekmadienį orga-
nizuoja žygį, kurio metu bus 
įrengiama slėptuvė kurapkoms. 
Žygis prasidės nuo Mikierių gi-
rininkijos, jo maršrutas drieksis 
18 kilometrų. Skelbiama, kad į 
žygį nereikia registruotis, daly-
vavimas jame yra nemokamas.

sezonas. Pramogų ir sporto 
centras „Kalita“ pradėjo sli-
dinėjimo sezoną. Skelbiama, 
kad ant Kalitos kalno paruošta 
pirmoji slidinėjimo trasa. Į pa-
talpas ant kalno slidininkai įlei-
džiami tik su galimybių pasais.

Laureatai. Lietuvos nacio-
nalinis kultūros centras paskel-
bė kas dvejus metus rengiamo 
respublikinio vaikų ir jaunimo 
teatrų konkurso ,,Šimtakojis“ 
rezultatus. Jaunimo kategorijo-
je (nuo 14 m.) Troškūnų  teatro 
studijos „Mes“ grupė pripažinta 
viena geriausių šalyje ir pelnė 
laureato vardą už spektaklį ,,Va-
landa iki dangaus“, pastatytą 
pagal autentiškus pasakojimus. 
Spektaklio scenarijaus autorė ir 
režisierė Jolanta Pupkienė.

Keliai. Lietuvos automobilių 
kelių direkcija su rangovais šią 
savaitę sudarė sutartį dėl žvyro  
dangos paprastojo remonto dar-
bų  kelio Kavarskas–Kurkliai 
ruože nuo 3,5 iki 6,5 km.

Ten, kur 
Adventas

Kavarske Petro 
cvirkos gatvės 
greičiausiai 
nebeliks

Keturis žmones 
pražudžiusio 
gaisro tyrime 
padėtas taškas

kun. ričardas BANYs,
„...Neliko ir savičiūnų dva-

ro vakarinių žiburių, nes ir 
čia jau žiemą niekas nebegy-
vena. “

Profesoriui 
suteiktas Telšių 
miesto 
Garbės piliečio 
vardas



  
KONKREČIAI 2021 m. gruodžio 11 d.

spektras

temidės svarstyklės

Lengvata. Pridėtinės vertės 
mokestis (PVM) būtiniausiems 
maisto produktams artimiausiu 
metu nebus sumažintas iki 9 
proc.. Tokia iniciatyva pasiū-
lyta siekiant, kad jie šiek tiek 
atpigtų. Siūlyta lengvatinį ta-
rifą taikyti būtiniausių maisto 
produktų krepšeliui, ekologiš-
kiems produktams bei maitini-
mo paslaugoms, išskyrus pre-
kybą alkoholiu. Dabar visiems 
maisto produktams taikomas 
21 proc. PVM. 

Vakcinacija. Vakcinacijai 
nuo COVID-19 ligos jau gali 
būti registruojami ir 5–11 metų 
vaikai, pranešė Sveikatos ap-
saugos ministerija (SAM). Pa-
sak SAM, šiai amžiaus grupei 
skirtos vakcinos Lietuvą turėtų 
pasiekti kitos savaitės pradžio-
je, o skiepijimą planuojama pra-
dėti gruodžio 15–16 dienomis, 
kai vakcinos bus pristatytos į 
skiepijančias asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas. Nuo koro-
naviruso skiepyti 5–11 metų 
vaikus rekomenduoja Europos 
vaistų agentūra. Tokio amžiaus 
vaikai gali būti skiepijami tik 
„Comirnaty“ (gamintojas „Bi-
oNTech ir Pfizer“) vakcina. 

Punktai Mobilieji punktai, 
karščiavimo klinikos, laborato-
rijos dirbs ir per šventes, skelbia 
Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM). Jos teigimu, gruodžio 
24-26 dienomis gydymo įstai-
gų laboratorijos, atliekančios 
COVID-19 PGR tyrimus, veiks 
įprastu grafiku. Savivaldybių 
įsteigtuose mobiliuose punk-
tuose atlikti tyrimus per tris 
šventines dienas bus galima ne 
trumpiau kaip po dvi valandas 
per dieną.

Pagalba. Kariuomenės sraig-
tasparnis penktadienio rytą 
išvyko į Latviją pargabenti 
organų transplantacijai. Kaip 
pranešė kariuomenė, skubiam 
donoro organų pergabenimui 
kariuomenės sraigtasparnis pa-
keltas apie 10 val., gavus Naci-
onalinio transplantacijos biuro 
prašymą. Užduočiai atlikti iš 
2-ojo Paieškos ir gelbėjimo 
posto Kaune pakilo Lietuvos 
kariuomenės Karinių oro pa-
jėgų sraigtasparnis MI-8 T. 
Orlaivis nuvyko į Latviją kar-
tu su medikų komanda, vėliau 
organus iš Latvijos Valmieros 
ligoninės pargabeno į Santaros 
klinikas Vilniuje.

Viela. Slovakija Lietuvai do-
vanoja spiralinės pjaunamosios 
vielos – koncertinos fiziniam 
užtvarui pasienyje su Baltaru-
sija tiestis. Lietuva gaus 20 km 
vielos, 7 km tvoros segmentų ir 
kitų medžiagų, reikalingų fizi-
niam barjerui tiesti.

-Bns

Konfliktas. Gruodžio 9 die-
ną  apie 00.33 val. Skiemonių 
seniūnijos Katlėrių kaime ne-
blaivus (nustatytas 1.91 prom. 
girtumas) vyras (g. 1970 m.) 
smurtavo neblaivios (nusta-

tytas 1,74 prom. girtumas) 
moters (g. 1972 m.) atžvilgiu. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

sukčiavimas. Gruodžio 
6 dieną  apie 08.30 val. mo-
teris (g. 1966 m.), gyvenanti 

Anykščiuose, Tilto g., už me-
džių briketų padėklą į parda-
vėjo banko sąskaitą pervedė 
160 eurų, tačiau briketų iki 
šiol negavo. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Pagalba. Gruodžio 8 dieną, 
trečiadienį, ugniagesiai buvo 

iškviesti į Svėdasų seniūnijos 
Kunigiškių kaimą. Jie suteikė 
pagalbą medikams ir polici-
jos pareigūnams. Panaudojus 
laužtuvą, patekta per langą į 
gyvenamojo namo vidų, durys 
atrakintos, įleisti medikai ir 
policija.

sutvarkytos dvi sinagogos
Šių metų rudenį Anykščių ir Molėtų rajonuose baigti 

dviejų sinagogų tvarkybos darbai.

Anykščių rajone sutvarkytas 
Kurklių sinagogos pastatas. Anot 
paveldosaugininkų, medinė Kur-
klių sinagoga, pastatyta 1936 
metais prie nedidelio Dubelės 
upelio, yra viena originaliausių 
Lietuvoje, ją suprojektavo sta-
tybos technikas Povilas Jurėnas. 
Sinagoga suręsta iš sujungtų į 
sąsparas rąstų.

Sutvarkytą sinagogos pastatą 
planuojama perduoti Anykščių 
menų centro panaudai. Čia turėtų 

įsikurti sakralinio meno padali-
nys su savo ekspozicija.

Molėtų rajone užbaigti Alantos 
sinagogos tvarkybos darbai. Ši 
sinagoga stovi nedidelės kalvos 
šlaite, kiek atitolusi nuo Ukmer-
gės gatvės, dešinėje kelio Alanta-
Molėtai pusėje. Alantos sinagoga 
yra išskirtinis ne tik Lietuvos, bet  
visos Rytų Europos žydų kultū-
ros paveldo objektas. Tai viena iš 
septyniolikos išlikusių ir po visą 
Lietuvą išsibarsčiusių medinių 

sinagogų.
Alantos sinagogą numatyta 

pritaikyti parodoms, ekspozi-
cijoms rengti, supažindinti su 

sinagogos pastato ir vietos žydų 
bendruomenės istorija.

-AnYkŠTA

Sutvarkyta Kurklių sinagoga.

Keturis žmones pražudžiusio gaisro tyrime padėtas taškas
Utenos apylinkės prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyri-

mas dėl šiemet pavasarį Kavarsko seniūnijos Budrių kaime  
keturias gyvybes nusinešusio gaisro. Kruopščiai ištyrus įvy-
kio aplinkybes, gavus specialistų išvadas, konstatuota, kad 
trys mažamečiai bei 20-metė mergina žuvo įvykus nelai-
mingam atsitikimui, todėl priimtas sprendimas ikiteisminį 
tyrimą nutraukti.

Visuomenę sukrėtusi nelai-
mė Kavarsko seniūnijos Budrių  
kaime įvyko šiemet, balandžio 
14-osios naktį. Prieš pat 2 val. 
nakties vienas iš namo gyventojų 
pajuto dūmų kvapą ir ėmė žadinti 
namiškius. Trys žmonės išsigel-
bėjo iššokę per langus, tačiau pu-
sės metų mergaitė, jos 5 ir 8 metų 
broliai bei į svečius atvažiavusi 

20-metė ukmergiškė žuvo.
Iškart po nelaimės buvo pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas nu-
statyti žuvusiųjų mirties prie-
žastį. Ikiteisminį tyrimą atliko 
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykš-
čių rajono policijos komisaria-
to tyrėjai, o tyrimui vadovavo 
Utenos apylinkės prokuratūros 

prokuroras Arvydas Miečius.
Ikiteisminio tyrimo metu nu-

statyta, kad gaisro židinys buvo 
pirmajame namo aukšte, kori-
doriuje. Ten buvo įrengta kie-
tojo kuro krosnis, šalia kurios 
prieš nelaimę laikytos malkos, 
stovėjo 10 litrų talpa su ben-
zinu. Gaisrinių tyrimų centro 
atlikto ekspertinio tyrimo metu 
įvardytos kelios versijos, dėl 
ko galėjo kilti gaisras (dėl ne-
atsargaus krosnies kūrenimo, 
elektros instaliacijos gedimo ar 
pašalinio atviros ugnies šaltinio 
poveikio). Nė vienos iš šių ver-
sijų ekspertai neatmetė, tačiau 
ir nepripažino prioritetine.

Pasak prokuroro A. Mie-

čiaus, ikiteisminio tyrimo metu 
nebuvo surinkta duomenų, kad 
gaisras galėjo kilti dėl pašalinio 
atviros ugnies šaltinio poveikio 
ar galimai padarytos nusikalsta-
mos veikos. Ant mirusiųjų kūnų 
Valstybinės teismo medicinos 
tarnybos specialistai mechani-
nių sužalojimų nenustatė.

„Kadangi nepadaryta veika, 
turinti nusikaltimo ar baudžia-
mojo nusižengimo požymių, 
ikiteisminis tyrimas nutraukti-
nas, įvykis vertintinas kaip ne-
laimingas atsitikimas“, – kons-
tatuojama gruodžio 2 dieną 
priimtame prokuroro nutarime 
nutraukti ikiteisminį tyrimą.

-AnYkŠTA

Profesoriui suteiktas Telšių miesto 
Garbės piliečio vardas
Gruodžio 6 –osios, pirmadienio, vakarą Telšių Žemaitės 

dramos teatre Telšių miesto Garbės piliečio vardas suteiktas  
skulptoriui-medalininkui, tapytojui, Lietuvos dailininkų, 
Tarptautinės medalininkų federacijos nariui, VDA Telšių 
skyriaus metalo ir dizaino katedros profesoriui romualdui 
Inčirauskui, kilusiam iš Anykščių.

„Romualdas Inčirauskas Že-
maitijos sostinei yra padova-
nojęs daug savo kūrybos darbų, 
nuoširdžiai rūpinasi būsimųjų 
menininkų ugdymu, siekdamas, 
kad menų miestą ir toliau kurtų, 
gražintų ir mylėtų jo studentai. 
Dėl atsidavimo savo miestui ir 
jo žmonėms, dėl savo prasmin-
gų darbų profesorius Romual-
das Inčirauskas yra neabejoti-
nai vertas šio apdovanojimo“,  
– vardo suteikimo ceremonijoje 
kalbėjo Telšių rajono savivaldy-
bės meras Kęstutis Gusarovas.

Iškilmingoje ceremonijoje 

apie R. Inčirauską ir jo kūrybą 
mintimis dalijosi Telšių vys-
kupas Algirdas Jurevičius,  Sa-
muelio Bako muziejaus vedėja 
Ieva Šadzevičienė, VDA Telšių 
fakulteto dekanas, profesorius 
Ramūnas Banys, Lietuvos dai-
lininkų sąjungos Klaipėdos 
skyriaus pirmininkė Neringa 
Poškutė-Jukumienė, R. Inči-
rausko žmona, menininkė, pro-
fesorė Zita Inčirauskienė, dukra 
Severija Inčirauskaitė Kriaune-
vičienė, anūkas Kastis Kriaune-
vičius.

Telšių miesto Garbės piliečio 

vardas R. Inčirauskui Savival-
dybės tarybos sprendimu skirtas 
už sukurtus reikšmingus, išlie-
kamąją vertę turinčius, įsimin-
tinus meno kūrinius Telšiuose, 
Lietuvoje ir pasaulyje, Telšių, 
kaip menų miesto, įtvirtinimą, 
už pasiaukojamą edukologi-
nę veiklą, ugdant būsimuosius 
skulptorius ir juvelyrus, žydų 
paveldo mieste įamžinimą.    

Prieš dvejus metus profeso-
riaus R. Inčirausko kandidatūra 
buvo siūloma Anykščių rajono 
Garbės piliečio vardui suteikti, 
tačiau tuomet šis vardas suteik-
tas praeityje garsiam krepšinin-
kui, Seimo nariui, konservato-
riui Sergejui Jovaišai.

Profesorius R.Inčirauskas ak-
tyviai dalyvauja Anykščių rajo-
no visuomeniniame gyvenime 
– jis sukūrė Amžinojo žydo 
simbolius Anykščiuose, prie 

senosios sinagogos ir žydų ka-
pinių, atminimo ženklą žvejui 
Albinui Tamuliui nuolatinėje 
jo žūklės vietoje Anykščiuo-
se, prie Šventosios. Paskutinis 
jo darbas - kunigo monsinjoro 
Alberto Talačkos memoria-
linė skulptūrinė kompozicija 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje.

-AnYkŠTA

Žemaitijos sostinei profeso-
rius Romualdas Inčirauskas 
yra padovanojęs daug savo 
kūrybos darbų.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatos
Ar 
Anykščiuose 
reikia žiemos 
metu atidaryti 
oficialią 
čiuožyklą?

Justas JoKUBAUsKAs:

- Nuo tada, kai ekoservisas 
pradėjo rūpintis Anykščių ga-
tvėmis, visas miestas tapo čiuo-
žykla.

rosita PIKAUsKIeNĖ:

- Ne, tikrai neverta, išsisuks 
kojas, bus gipsas, ligoninė turės 
darbo, rajonas nesurinks paja-
mų. Va kokį šildomą baseiną po 
atviru dangum pastatytumėt, tai 
nors įdomu būtų. O dabar juk 
čiuožt gali šaligatviais.

Aidas BAŠKYs:

- Reikia, žiemos pramogos 
- smagu, vieta puiki Anykščių 
parke.

Aušra sTrAZeVIČIŪTĖ:

- Reikia, bet kad nebūtų gali-
mybių paso, tada bus smagu vi-
siems, o ne tik atskirtiems. Prie 
Kalitos kalno.

Troškūnuose „žvaigždžių“ 
nebus

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 11 dieną, šeštadienį, Troškūnų miesto aikštėje 
pirmą kartą nušvis „Kalėdų troškimų miestas“.

Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organiza-
torė Jolanta Pupkienė „Anykš-
tai“ pasakojo, kad šiai iniciatyvai 
ruošėsi daugiau nei mėnesį.

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė Jolanta Pup-
kienė sakė, kad kalėdinis 
miestelis sukurtas vaikams.

Prašo malkų senoliui 
Andrioniškio seniūnui rolandui Lančickui su pagalbinin-

kais pavyko šios seniūnijos gyventoją Joną Galvoną įkurdin-
ti naujuose namuose. Tačiau senyvo amžiaus vyriškis malkų 
turi tik pirmosioms gyvenimo naujame būste dienoms.

Iki tol J.Galvonas gyveno gi-
liai miške, Mendrupio kaime. 
Iki jo namų nebuvo privažiavi-
mo. Garbaus amžiaus žmogus 
nusipirko būstą Didžiuliškių 
kaime, į kurį pats nepajėgė per-
sikraustyti.

Atėjęs į „Anykštos“ redakciją 
J.Galvonas dėstė, kad iš rajono 
valdžios jam reikia tik vienin-
telės pagalbos – padėti persi-
kraustyti. Andrioniškio seniūnas 
R.Lančickas „Anykštai“ kal-
bėjo, kad seniūnija pasirūpins 
J.Galvono įkurtuvėmis, bet jo 
malkų ir bičių avilių į naujuo-

sius namus niekaip negalintys 
pervežti. Mat šį turtą reikėtų ke-
letą kilometrų gabenti karučiu.

„Pradžia gyvenimo naujuose 
namuose pasirūpinome. Atvežė-
me šiek tiek indų, drabužių, mal-
kų. Ir lova J.Galvono naujuose 
namuose paklota. Tiesa, malkų 
naujuose jo namuose yra nedaug. 
Kreipiuosi į anykštėnus verslinin-
kus. Galbūt kažkam nebūtų sudė-
tinga padovanoti ir atvežti bent 
keletą kubinių metrų malkų“, 
– „Anykštai“ sakė R.Lančickas. 
Andrioniškio seniūno telefono 
numeris – 8 614 96376.

Beje, J.Galvonas, persikraustęs 
į Didžiuliškių kaimą, tapo Vie-
šintų seniūnijos gyventoju, tačiau 
R.Lančickas jaučia pareigą ir to-
liau rūpintis senyvu žmogumi.   

-AnYkŠTA

„Užtrukome ruošdamiesi 
daugiau nei  mėnesį. 24 Teatro 
studijos nariai kiekvieną dieną 
dirbo po penkias valandas. Ir dar 
prisijungė per 30 bendruomenės 
narių. Norėjome, kad ne kažkas 
atneštų, pastatytų, o patys žmo-
nės savo rankomis susikurtų Ka-
lėdų stebuklą“, - sakė ji.

Troškūniečiai savo ranko-
mis gamino namelius, įvairias 
dekoracijas, siuvosi šventinius 
drabužius.

Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė J.Pupkienė ak-
centavo, kad „Kalėdų troškimų 
mieste“ „žvaigždžių“ nebus.

„Interaktyvusis miestelis skir-
tas vaikams. Kiekvienas žmo-
gus, atvykęs į šį miestelį, tampa 
jo dalimi. Troškūnuose „žvaigž-
džių“ nebus. Man daug kas 
skambino ir klausinėjo, kokios 
bus „žvaigždės“, nes pripratę 
visi, kad į Troškūnus atvažiuoja 

kažkokios „žvaigždės“ ir groja. 
Aš Kalėdų dvasią įsivaizduo-
ju visai kitaip. Yra kitų progų 
„žvaigždėms“ reikštis. Dabar 
vyksta tų kalėdinių eglių įžiebi-
mo varžytuvės, o man tai nepri-
imtina. Mes kuriame „Kalėdų 
troškimų miestą“ kraštiečiams 
ir visų anykštėnų vaikams“, - 
kalbėjo J.Pupkienė.

Kalėdinę eglę  troškūnie-
čiams padovanojo Troškūnų 
girininkija.

„Ji buvo įžiebta be jokių ofi-
cialumų jau penktadienį. Mūsų 
pagrindinis akcentas - ne eglė, 
o miestelis“, - sakė J.Pupkienė.

Šeštadienį Troškūnuose vai-
kus vežios Kalėdinių norų au-
tobusas, veiks Kiškių mokykla, 
arbatinė, žmonės bus vaišinami 
čia pat kepama adventine kiau-
šiniene, dangų nušvies šventi-
niai fejerverkai.

„Kalėdų troškimų miestas“ 
Troškūnuose nušvis daugiausia 
pačios bendruomenės ir rėmėjų 
pastangomis.

Troškūnų bendruomenė „Kalėdų troškimų miestui“ gamina dekoracijas ir ruošia transporto prie-
mones.                  nuotr. iš jolantos PUPkienĖs feisbuko paskyros..

Andrioniškio seniūnas Ro-
landas Lančickas jaučia 
pareigą rūpintis buvusiu se-
niūniijos gyventoju.

Dar klausimas, ką katinas pa-
liudys...

Valdas PALIoNIs, Anykščių 
rajono policijos komisariato re-
agavimo skyriaus viršininkas, 
apie svetimo sandėliuko spynos 
nupjovimą gelbėjant katiną: 

„Formaliai tai yra administra-
cinis pažeidimas dėl  turto suga-
dinimo, bet įvertinus, kad katinui 
grėsė pavojus, tokiu atveju nebūtų 
priimtas sprendimas dėl adminis-
tracinės teisenos ir tikrai bauda 
nebūtų skiriama.“

Tada ir pasikeitė Kupiškio 
merai...

Prima PeTrYLIeNĖ, buvu-
si politinė kalinė, apie P.cvirkos 
gatvės Kavarske pavadinimo 
keitimą: 

„Kupiškyje buvo pakeistas ne 
vienos gatvės pavadinimas. Šiame 
mieste nebuvo klausiama žmonių 
nuomonės, jiems buvo sutvarkyti 
visi dokumentai ir niekam nekilo 
jokių rūpesčių.“

Ir dainuoja nebūtinai daini-
ninkai

regina KATINAITĖ-LUM-
PIcKIeNĖ, Antano Baranaus-
ko literatūrinės premijos laure-
atė, apie knygų autorius: 

„Žmonės, parašę knygą, ne 
visada turi būti rašytojai, tačiau 
jeigu nori kalbėti, turi galimybę 
išleisti knygelę, tai taip ir padaro. 
Bet dėl to nebūtinai esi rašytojas 
ar talentingas rašytojas.“ 

Vokiečiai vis mažiau ir ma-
žiau dėmesio skiria puošybai?

Šarūnas GrIGoNIs, Anykš-
čių rajono tarybos narys, Tėvy-
nės sąjungos - Lietuvos krikš-
čionių demokratų atstovas, apie 
Anykščių šventinį papuošimą: 

„Šiuo metu kaip tik lankausi 
Vokietijoje ir kaskart, kiekvienais 
metais, matau vis mažiau skirtu-
mų tarp mūsų Anykščių ir kokio 
nors jaukaus vokiško miestelio.“

skiriasi. Paaugo.

Kęstutis INDrIŪNAs, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas, apie Kalėdinę Anykš-
čių eglę: 

„Sako žmonės, kad ji net ne-
siskiria nuo praėjusių metų. Gal 
ir nesiskiria, bet čia yra privalu-
mas.“ 

Tai buvo spartietiška pedago-
gika!

Dominykas TUTKUs, Anykš-
čių rajono tarybos narys, buvęs 
„valstietis“, apie santykius su 
partijos vadovais:   „Vadovybė 
mums ne padėjo, tik trukdė, ne 
gynė, o spardė. ...  Ten, kur turi iš-
tiesti ranką, atidaro kanalizacijos 
šulinį.“ 
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rievės

sigita PiVORienĖ

Artėjant gražiausioms 
metų šventėms – Šventoms 
kalėdoms ir naujiesiems 
metams – miestuose, kaimuo-
se, namuose vyksta lenktynės, 
kas gražiau pasipuoš, kas 
daugiau lempučių užžiebs, kas 
nupirks gražiausias ar bran-
giausias dovanas artimie-
siems. Prieššventinis laiko-
tarpis tęsiasi taip ilgai, kad, 
rodos, kalėdos prasideda jau 
lapkričio vidury. Parduotuvių 
vitrinos, vos Vėlinių žva-
kėms užgesus, kviečia įsigyti 
kalėdinių žaisliukų, lempu-
čių, blizgučių, net šventiškai 
supakuotų saldainių, lyg 
juos  nusipirkę saugotume iki 
kalėdų.

skubėdami „pagauti“ akci-
jas, papuošti balkoną gražiau 

nei kaimynas, pamirštame, 
kad Šv. kalėdos – tik gruo-
džio pabaigoje, o neretai šis 
taip anksti prasidėjęs, anot 
tūlo žmogelio, „šventinis 
maratonas“ taip išvargina, 
kad apima noras, jog jis kuo 
greičiau baigtųsi. 

Visas šis beprotiškas laiko-
tarpis, kuomet ant kiekvieno 
kampo girdime „jingle Bells“ 
ar „Merry Christmas“, vis 
dėlto turėtų būti 
susikaupimo, 
rimties, dvasi-
nio apsivalymo 
metas. jei mūsų 
seneliai eglutę 
pasipuošdavo kūčių vaka-
rą, tai mes tai darome dar 
gruodžio vidury, o gal – net ir 
pradžioje. Gerai tai ar blogai, 
spręsti kiekvienam, tačiau 
krikščioniškame pasaulyje 
Šv. kalėdų laukimo esmė ne 
tokia: ne gausios dovanos, 
žėrintys žaisliukai, kuo praš-
matnesnė eglė miesto centre 
ar neišpasakytai brangūs 
fejerverkai, kurie kas antram 
vis tiek neįtiks, o būtent susi-
kaupimas.

Pastaruoju metu Adventą 
suprantame kaip dovanų pir-
kimo laikotarpį. O juk iš tiesų 

tai jėzaus gimimo laukimas, 
išvertus iš lotynų kalbos, šio 
žodžio reikšmė - Atėjimas. 
kartu šis laukimas būdavo ir 
mistiškas, paslaptingas laikas. 
Tikėta, kad šiuo metu tamsoje 
pasirodo dvasios, kurios nori 
pakenkti žmonėms, gyvu-
liams, pasėliams, todėl namus 
reikdavo ypatingai saugoti, 
nepalikti atidarytų durų. 

Per Adventą žmonės 
nesilinks-
mindavo, 
stengdavosi 
eiti gulti 
iki vidur-
nakčio, 

vengdavo dirbti kai kuriuos 
darbus, ypač tuos, kurie 
keldavo daug triukšmo. Buvo 
tradicija iki Šv. kalėdų grą-
žinti visas skolas, atsiprašyti, 
o vienas pagrindinių Advento 
akcentų, kurio, tikėtina, laiko-
masi ir šiandien, – pasninka-
vimas, kuomet penktadieniais 
draudžiama valgyti patiekalus 
iš mėsos. Beje, kai kur tei-
giama, kad senovės lietuviai 
pasninkaudavo tris kartus per 
savaitę: trečiadieniais, penk-
tadieniais ir sekmadieniais. 

Įdomios buvo ir kitos tra-
dicijos, pavyzdžiui, Advento 

burtai. netekėjusioms mergi-
noms buvo svarbu sužinoti, 
ar pavyks kitais metais tapti 
jaunamarte, o ūkininkams – 
ar bus derlingi ateinantieji 
metai. svarbu buvo nuspėti ir 
kitų metų orus. 

Tradicijos, kurios gyvos 
šiandien, – tai Advento vaini-
kas bei kalendorius. Vainiką, 
nusižiūrėję nuo amerikietiškų 
filmų, dažniausiai kabiname 
ant durų, tačiau anksčiau 
buvo daroma kitaip – į iš 
eglės ar pušies šakų nupin-
tą būtinai apvalios formos 
vainikėlį būdavo įstatomos 
keturios žvakės, kurias po 
vieną, kiekvieną advento se-
kmadienį, uždegdavo susirin-
kusi visa šeima. spėjama, kad 
1839 metais pirmąjį Advento 
vainiką nupynė evangelikų 
pastorius johanas Hinrichas 
Vichernas.

 O kalendoriai, atsiradę 
palyginti neseniai, tik apie 
XiX - XX amžių, – tikras vaikų 
džiaugsmas, kuris, beje, nie-
kaip nesusijęs su krikščiony-
be. kalendorius mažieji kartu 
su tėveliais pasigamina patys, 
jų apstu bet kokioje parduo-
tuvėje. Advento kalendoriaus 
esmė – visą Advento laiko-

tarpį iki Šv. kalėdų kasdien 
atverti po langelį, atidaryti po 
dėžutę ar maišiuką, kuriame 
slepiasi saldumynas, dovanė-
lė, palinkėjimas ar bet kas, ką 
ten sugalvosite paslėpti.

Tad dabartyje likusios tradi-
cijos – sakyčiau, tik „linksmo-
ji dalis“. Bet gal kitaip būti 
ir nebegali? Gal – ir neberei-
kia? Turbūt keistai atrodytų 
mergina, mėginanti vašku 
išsiburti, ar kitąmet pavyks 
ištekėti. ko gero, paprasčiau 
būtų paklausti šalia sėdinčio 
mylimojo, kada pagaliau ves. 
Ar stebėti gamtos ženklus, 
mėginant nuspėti orus, užuot 
įsijungus „Google“. nebėra 
laiko susikaupti, kai reikia 
lėkti į darbus, nėra reikalo ne-
silinksminti, kai ir taip lauke 
šalta, tamsu ir depresyvu.

Pasaulis labai sparčiai tam-
pa globalus, tik drauge, deja, 
ir labai komercinis. Todėl 
labai greitai nebeatskirsime, 
kurios gi tos tradicijos mūsų, 
o kurios atkeliavo iš Ameri-
kos, Vokietijos, Rusijos ar dar 
iš bala žino kur. juk svarbiau-
sia – pirkti, ir kuo daugiau! 
Tik pavieniams tas tradicijas 
dar rūpi išsaugoti, tačiau ar 
to pakaks?..

Kavarske Petro cvirkos gatvės 
greičiausiai nebeliks Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

sostinėje nukėlus sovietmečio veikėjo ir rašytojo Petro 
cvirkos paminklą, vėl prisiminta Kavarske esanti P.cvirkos 
gatvė. Net keletą kartų Lietuvos politinių kalinių ir tremti-
nių sąjungos Anykščių filialo nariai kreipėsi į Anykščių ra-
jono savivaldybę, kad šios gatvės pavadinimas būtų pakeis-
tas, tačiau valdininkai atkirsdavo, kad patys kavarskiečiai 
linkę likti prie senojo gatvės pavadinimo.

Tiesa, panašu, kad netrukus  P.cvirkos gatvės Kavarske 
neliks – Anykščių rajono savivaldybėje jau derinamas nau-
jas šios gatvės pavadinimas.

Buvusi ilgametė Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Anykščių filialo pirmininkė, 
Anykščių rajono garbės pilietė 
Prima Petrylienė „Anykštai“  
sakė, kad P.Cvirkos gatvės pa-
vadinimą pakeisti kitu Anykš-
čių rajono savivaldybės buvo 
prašoma dėl to, kad rašytojas 
P.Cvirka buvo kolaborantas.

„Kavarsko gatvė  turi būti 
pavadinta  nusipelniusio mūsų 
tautai, mūsų Lietuvai žmogaus 
pavarde. Pasiūlėme ir kandida-
tą – P.Cvirkos gatvę norėtume 
pavadinti Pranciškaus Kalibato 
vardu. Šis žmogus Kavarskui 
daug padėjo, rėmė miestelį. 
Tam žmogui ir priklauso ta pa-
grindinė gatvė“, - sakė ji.

P.Petrylienė sakė, kad Lietu-
vos politinių kalinių ir tremti-
nių sąjungos Anykščių filialo 
reikalavimas pakeisti P.Cvirkos 

gatvės pavadinimą buvo pateik-
tas Anykščių rajono tarybai.

„Gavome atsakymą, kad 
žmonės keisti gatvės pavadi-
nimą nesutinka. Buvo aiškina-
ma, kad įvyko žmonių apklausa 
ir tik maža dalis, gal kokie 2 
proc., pritaria gatvės pavadini-
mo pakeitimui, o kiti to neno-
ri“, - sakė pašnekovė.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Anykščių 
filialo narė P.Petrylienė kalbė-
jo, kad kavarskiečiai atsisakyti 
P.Cvirkos gatvės pavadinimo 
dažniausiai  nenori dėl to, kad, 
pakeitus gatvės pavadinimą,  
atsirastų papildomų rūpesčių 
dėl dokumentų tvarkymo.

„Davėme Anykščių rajono 
savivaldybei Kupiškio pavyz-
dį. Kupiškyje buvo pakeistas 
ne vienos gatvės pavadinimas. 
Šiame mieste nebuvo klausia-

ma žmonių nuomonės, jiems 
buvo sutvarkyti visi dokumen-
tai ir niekam nekilo jokių rū-
pesčių“, - sakė P.Petrylienė.

Pašnekovė stebėjosi, kad iki 
šiol Kavarske yra sovietmečio 
veikėjo P.Cvirkos gatvė.

„Gatvės pavadinimą pakeis-
ti reikėjo jau seniai, Atgimimo 
pradžioje, o ne dabar. Žmonės 
galvoja, kodėl čia reikia pa-
niekinti buvusį rašytoją, bet 
čia yra ir kita, politinė,  pusė.  
Esame nepriklausomoje Lietu-
voje, kodėl mes turime garbinti 
tuos kolaborantus?“ - klausė 
P.Petrylienė.

Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibataitė „Anykštai“ 
pasakojo, ką apie P.Cvirkos ga-
tvės pakeitimą mano patys ka-
varskiečiai.

„Pagal vieną apklausą, yra 
įvairių priežasčių, kodėl ka-
varskiečiai pasiliktų prie senojo 
gatvės pavadinimo. Pagrindi-
nės to priežastys – piniginės, 
laiko atžvilgio, kiti į P.Cvirką 
žiūri kaip į rašytoją, kiti – kaip 
į politinį veikėją. Yra ir tokių 
nuomonių, kad gatvės pavadi-
nimą reikia keisti“, - sakė ji.

Pasiteiravus, kokia yra jos 
pačios asmeninė nuomonė 
dėl P.Cirkos gatvės pavadini-
mo, Kavarsko seniūnijos se-
niūnė Š.Kalibataitė kalbėjo: 

„Aš atstovauju gyventojams, 
jų nuomonei. Kaip gyventojų 
dauguma nutars, taip aš jiems 
atstovausiu.“

Seniūnė sakė, kad Anykščių 
rajono savivaldybėje šiuo metu 
tariamasi, kad kavarskiečiams 
dėl P.Cvirkos gatvės pavadi-
nimo bus kompensuojamos 
patiriamos išlaidos, susijusios 
su jų nuosavybės dokumentų 
keitimu ir kitais dalykais.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Anykščių 
filialo narė, Anykščių rajono 
garbės pilietė Prima Petry-
lienė sakė, kad savivaldybei 
Kavarsko Petro Cvirkos ga-
tvę pasiūlyta pakeisti į Pan-
ciškaus Kalibato.

Kavarsko seniūnijos seniū-
nė Šarūnė Kalibataitė neat-
skleidė savo asmeninės nuo-
monės, ar reikia keisti Petro 
Cvirkos gatvės pavadinimą.

„Aš manau, kad tai jau 
rimtai sprendžiama“, - sakė 
Š.Kalibataitė.

Anykščių rajono savivaldy-
bė nurodė, kad dėl Kavarsko 
P.Cvirkos gatvės pavadinimo 
pakeitimo kreipėsi vienas rajo-
no gyventojas ir Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Anykščių skyriaus nariai.

„Tai buvo ~2018 ar 2019 me-
tais. Tuo metu iš 83 apklaustų 
gatvės gyventojų keitimui pri-
tarė tik 6“, - informavo savi-
valdybė.

„...Turbūt keistai atrodytų 
mergina, mėginanti vašku 
išsiburti, ar kitąmet pavyks 
ištekėti.“



iš arti 2021 m. gruodžio 11 d.

šiupinys Antano Baranausko literatūrinė premija įteikta 
poetei reginai Katinaitei-Lumpickienei Birutė VenTeRAiTienĖ

Gruodžio 9 d. Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios biblio-
tekos salėje tarmiškai rašančiai rašytojai ir vertėjai reginai 
Katinaitei-Lumpickienei buvo įteikta Antano Baranausko 
literatūrinė premija. 

Anykščių rajono savivaldybės įsteigta premija skiria-
ma už grožinės literatūros kūrinius – knygas, skiepijan-
čias meilę Lietuvos gamtai ir Antano Baranausko gimtinės 
aplinkai, atskleidžiančias žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, 
arba profesionalios literatūrologijos kūrinius, skirtus An-
tano Baranausko kūrybai. Uteniškei poetei premija buvo 
paskirta už knygas „Tapuolia pūkas aky“ ir „Varna su bal-
tu plunksnu“. 

Laureatę sveikino 
anykštėnai ir uteniškiai

Į iškilmingą vakarą gausiai 
susirinkusius žmones sveikino 
renginio vedėja bibliotekininkė 
Judita Skačkauskienė. Ji pa-
kvietė kalbėti poetą, žurnalistą 
Viktorą Rudžianską, kurio va-
dovaujama VšĮ „Kauko laiptai“ 
R. Katinaitės - Lumpickienės 
kandidatūrą teikė premijos sky-
rimo komisijai. V. Rudžianskas 
pasakojo, kad uteniškę poetę 
pažįstąs seniai. Laureatė esanti 
savita kūrėja, kurios poezijoje 
jaučiama stipri meilė gamtai 
bei aukštaičių tarmei. 

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius, teikdamas 
laureatės diplomą R. Katinaitei 
- Lumpickienei, prisiminė An-
tano Baranausko literatūrinės 
premijos steigimo istoriją. „Ši 
premija atsirado kai kurių žmo-
nių spaudimu, kurie man sakė, 
kad Anykščiai yra Antano Ba-
ranausko, garsiausio anykštėno, 
miestas ir tokia premija esanti 
labai reikalinga. Vienas iš tų 
žmonių buvo rašytojas Riman-
tas Vanagas“, – sakė meras. 

Utenos rajono meras Alvydas 
Katinas kalbėjo, jog jis tariąs 
žodį ir kaip kaimyninio rajono 
vadovas, ir kaip poetas, ir kaip 
Reginos brolis. A. Katinas,   da-
lijosi vaikystės prisiminimais, 
kaip mažytę Reginą prižiūrė-
jo ir supo lopšyje. A. Katinas, 
kuris taip pat yra poetas, Lie-
tuvos rašytojų sąjungos narys, 
paskaitė savo kūrybos eilių apie 
gimtąjį  Juknėnų kaimą. 

Utenos kultūros centro direk-
torius Erikas Druskinas, svei-
kindamas savo pavaduotoją (R. 
Katinaitė - Lumpickienė dirba 
Utenos kultūros centre), sakė: 
„Man labai džiugu, kad anykš-
tėnai tokią gražią premiją įteikė 
Reginai. Jos eilėse pulsuoja gy-
vas ir tikras moters pasaulis“. 

Rašytojas R. Povilas Vanagas 
kalbėjo: „Komisijos nariai la-
bai troško, kad premija sugrįžtų 
į poeto rankas. Antanas Bara-
nauskas buvo vienas iš tarmių 
tėvų, o Regina yra tas žmogus, 
kuris čiulba tarme“. 

Poetę taip pat pasveikino 

Anykščių A. Baranauko ir 
A.Vienuolio - Žukausko me-
morialinio muziejaus direkto-
rius Antanas Verbickas.

R. Katinaitė - Lumpickienė 
anykštėnams dėkojo: „Jaučiuo-
si labai pagerbta. Kai rašau 
eilėraščius, negalvoju, kad jie 
taps knyga, kuri man atneš šlo-
vę, laurus“. Laureatė paskaitė 
eilių iš savo eilėraščių knygų 
„Tapuolia pūkas aky“ ir „Varna 
su baltu plunksnu“.

Nereikia gėdytis 
kalbėti tarmiškai

R. Katinaitė - Lumpickienė 
savo pirmąjį tarmiškai parašytą 
rinkinį „Gegutes abrūsėliai“ iš-
leido prieš penkiolika metų. 

Tarmiškai visą gyvenimą kal-
bėjusi poetė ,,Anykštai” pasa-
kojo, kad ir šis rinkinys pasirodė 
visai netyčia – viename rengi-
nyje paskaičiusi savo tarmiškų 
eilių, sulaukė didelio dėmesio 
ir klausimų, kur galima įsigyti 
knygą. O jos nebuvo… Taip ir 
gimė mintis tarmiškai užrašytas 
eiles suguldyti į knygą. 

R. Katinaitės-Lumpickienės 
kūryba yra labai svarbi uteniš-
kių patarmei išsaugoti. To ti-
kisi ir pati rašytoja: „Aš labai 
viliuosi, kad mano kūryba bent 
kažkiek prisideda prie tarmės 
išsaugojimo. Mano knygos 
„Undeniu ugniu žalynais“ lei-
dybą rėmė ir Lietuvių kalbos 
draugija, o pagal taisykles dalis 
knygų turi jai atitekti. Tuomet 
knygos yra dovanojamos stu-
dentams, svečiams… Galvoju, 
jeigu universitetas paėmė – o 
ten yra studentai – vadinasi, ji 
eina į pasaulį ir tai turi reikšmės 
tarmės išlikimui. Juk ją skaitys 
jauni žmonės“, – vylėsi poetė, 
nes jaunimui, ypač kur šeimose 
nekalbama tarmiškai, tai yra vi-
sai svetima. 

R. Katinaitė - Lumpickienė 
žavisi visomis tarmėmis ir jų 
kitoniškumu. Sako, taip gera 
girdėti žmones diskutuojant, ką 
vienas ar kitas tarmiškas žodis 
galėtų reikšti.  

„Juk kiekvienas kaimas turi 
ar kitokį tarimą, ar specifinį 
žodį. Mano tėtis sakydavo „žė-

dnas“, o mama – „kožnas“. O 
jų tėviškes skiria mažiau nei 
dvidešimt kilometrų“, – tarmės 
šnektų žavumu džiaugėsi ponia 
Regina ir susimąstė: „Kartais 
galvoju – kaip aš šneku? O šne-
ku - kaip šneku (juokiasi), jau 
reikia pagalvoti, ką kaip sakau. 
Jei nuoširdžiai, atvirai šneki, 
tuomet nekontroliuoji savo kal-
bos. Be to, jaunystėje teko ben-
drauti su žemaičiais, o jie taip 
savo tarme didžiuojasi, visur 
ja kalba. Pagalvojau - jeigu že-
maičiai „nesigėdija“, tai kodėl 
Aukštaitijoje taip nėra? Kodėl 
mes negalime duoti laisvės 
savo senajai kalbai? Tai mane 
irgi įkvėpė. Niekada su niekuo 
„kirvių nesukryžiuoju“, bet pa-
galvojau: jų tarmė labai graži, 
bet mūsų – šitokia daininga!“

Ne visi rašantieji yra 
rašytojai

Šiuo metu išleidžiama labai 
daug knygų, į knygynų lentynas  
nugula galbūt ir abejotinos ver-
tės kūrinių. Kokia yra rašytojos 
nuomonė apie tokią gausybę li-
teratūros, pagal ką knygas ren-
kasi pati? 

„Literatūros išleista iš tiesų 
daug. Manau, ją tiesiog pati-
krins laikas. Skaitytojas ieško 
to, ko jam reikia, juk žmonėms 
nebūtinai viskas turi patikti. 
Aš taip pat dairausi, kas man 
artima arba kas man svarbu. 
Žmonės, parašę knygą, ne vi-
sada turi būti rašytojai, tačiau 
jeigu nori kalbėti, turi gali-
mybę išleisti knygelę, tai taip 
ir padaro. Bet dėl to nebūtinai 
esi rašytojas ar talentingas ra-
šytojas. Tiesiog žmogus norėjo 
save išsakyti. Nebūtinai jį puls 
kažkas skaityti, mėgti, žinoti. 
Nematau čia didelės bėdos, 
mes visi turime pasirinkimą 

ir pasirenkame“, – apie rašan-
čiuosius mąstė R. Katinaitė-
Lumpickienė.

Rašytoja mano, kad labai gra-
žūs yra versti leidiniai, dažną jų 
verta paskaityti. Lietuvių rašy-
tojų taip pat išleidžiama daug 
gerų knygų.

„Bet aš irgi renkuosi. Ko-
kie kriterijai literatūrai? Nieko 
naujo nepasakysiu – aš tiesiog 
pavartau ir, jei toje knygoje 
man kažkas „smigteli“, tai ją ir 
įsigyju. Jei išėjo nauja knyga, 
apie ją kalba, tuomet dėl įdo-
mumo pasiimu iš bibliotekos 
paskaityti ar apsikeičiu. Kalbu 
apie poeziją. O kalbant apie 
prozą – dažniausiai skaitau re-
komenduotas. Kitaip užsivers-
tum knygom, visko perskaityti 
negali“, – savo nuomonę dėstė 
R. Katinaitė - Lumpickienė ir 
papasakojo, kad jos gyvenime 
buvęs toks laikotarpis, kuomet 
skaityti galėjo praktiškai viską 
iš eilės: tuomet moteris dirbo 
bibliotekoje. 

„Tai buvo toks lobis! Anais 
laikais knygas kaip stebuklą 
pirkdavome, per knygų bičiu-
lių draugijas gaudavome tas, 
kurios likdavo. Tad biblioteka 
man buvo Dievo dovana“, – 
svajingai kalbėjo ponia Regina. 

O kokius rašytojus renkasi 
rašytoja? „Su meile autoriams 
man yra taip: kažkokiais lai-
kotarpiais prie vienų prisirišu, 
praeina kiek laiko, atrandu ki-
tus. Bet kad vieną  kurį mėgs-
tamiausią autorių reiktų pasa-
kyti, – neįvardyčiau. Kartais 
tiesiog žinau, kad jau reikia 
paskaityti vieną ar kitą kūrinį. 
Kalbant apie poeziją, pasiimu 
iš lentynos knygą žinodama, 
kad man verkiant reikia būtent 
šito eilėraščio. Ir aš jį susiieš-
kau“, – sakė R. Katinaitė-Lum-
pickienė. 

Poetei Reginai Katinaitei - Lumpickienei Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius teikia Antano Baranausko literatūrinę 
premiją..        Violetos MATelienĖs nuotr.

sigita PiVORienĖ
Festivalis. Penktadienį ir šeš-

tadienį Anykščių kultūros centre 
vyksiančio festivalio „Popskull 
Sessions“  negalima nei foto-
grafuoti, nei filmuoti. „Popskull 
Sessions“ groja 7 Lietuvos alter-
natyviosios muzikos kolektyvai. 
Renginys yra mokamas.

sutartis. Kavarsko seniūnijos 
Jokubavos kaime UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ nugriovė 
1961 metais pastatytą buvusios 
mokyklos rąstinį pastatas, grio-
vimo darbus atliks. Anykščių ra-
jono savivaldybė už tai sumokė-
jo kiek daugiau nei 3 tūkst.600 
Eur. Į šią sumą įskaičiuotas ir 
aplinkos sutvarkymas. 

Detektoriai. Anykščių rajono 
savivaldybė nupirko 150 dūmų 
detektorių. Už šį pirkinį savi-
valdybė sumokėjo daugiau nei 
1 tūkst. Eur.  Dūmų detektoriai 
įsigyti iš UAB „Sentios“. Šie 
dūmų detektoriai bus sumontuo-
ti pažeidžiamiausių Anykščių 
rajono gyventojų būstuose.

Atitvarai. Naujų atitvarų įren-
gimas Anykščiuose, A.Vienuolio 
ir Gegužės gatvėse, ties autobu-
sų stotimi, kainuos beveik 35 
tūkst. Eur. Anykščių rajono sa-
vivaldybė dėl atitvarų  įsigijimo 
bei sumontavimo pasirašė su-
tartį su MB „Sadora“. Ši mažoji 
bendrija išmontuos ir senuosius 
atitvarus. Savivaldybė juos įpa-
reigojo iš miesto išgabenti iki 10 
km atstumu.

Diplomas. II-ąjį Advento se-
kmadienį Panevėžio katedroje 
Telšių Vyskupo Vincento Bo-
risevičiaus kunigų seminarijos 
rektorius, kunigas, eduk. m. dr. 
Saulius Stumbra per Panevėžio 
vyskupijos vyskupo Lino Vo-
dopjanovo OFM rankas įteikė 
Anykščių parapijos vikarui kun. 
Raimundui Zimkai Popiežiškojo 
Laterano universiteto teologijos 
mokslų bakalauro diplomą. Dėl 
pandemijos diplomas vėlavo ke-
letą metų. 

Apklausa. Portale anyksta.lt 
vyko balsavimas, kuriame skai-
tytojai turėjo atspėti, kiek laipte-
lių reikia įveikti, norint užkopti į 
Laimės žiburį. 40 proc. balsavu-
siųjų nurodė, kad reikia įveikti 
93 laiptelius. Teisingas atsaky-
mas – 86 laiptelius ( balsavime 
taip manė 18 proc. responden-
tų). Apklausoje dalyvavo dau-
giau nei 450 skaitytojų.

Turtas. 2 tūkst.400 metrų 
vandentiekio tinklų Svėdasų 
seniūnijos Kunigiškių I kaime 
Utenos apylinkės teismo spren-
dimu pripažinti bešeimininkiais. 
Teismas nusprendė juos perduo-
ti Anykščių rajono savivaldybės 
nuosavybėn. 
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pastabos paraštėse Ten, kur Adventas

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Pamenu savo gimtąjį savi-
čiūnų kaimą ir jo kasmetinį 
Advento metą. Prie nedidelio 
miško parimusi mano senelių 
troba jau net mano vaikystės 
metais atrodė tarsi senu-
tė, nugyvenusi šimtą metų. 
kiekvienas trobos kampas, 
kiekvienas sienos rąstas buvo 
prisipildęs kaimiškos tylos, 
krosnyje degančių malkų kva-
po ir atsiminimų, paženklintų 
bėgančio laiko džiaugsmais, 
liūdesiu, praradimais ir viltin-
gu laukimu. 

Pamenu, kad Adventas 
mano senelių troboje visada 
kvepėdavo džiovintais obuo-
liais, kurie mums - mažie-

siems anūkams - atstodavo 
visokius „snikerius“ ar kitus 
šokoladinius batonėlius. kas 
gali būti nuostabiau žiemą, 
Advento metu, nei sėdėjimas 
ar gulėjimas ant šiltos molinės 
krosnies, klausantis visokių 
pasakų, nutikimų, kuriuos 
mūsų močiutė emilija, sėdė-
dama prie verpimo ratelio, 
pasakodavo. O mes niekaip 
negalėdavome atsistebėti, iš 
kur močiutė žino tiek visokių 
istorijų, pati iš savo kaimo nie-
kur neiškeldama kojos. nebent 
pas giminaičius į svėdasus ar 
kur nors netoliese. O tos visos 
pasakos ir istorijos būdavo to-
kios įdomios, kad mes vis pra-
šydavome močiutės papasakoti 
dar kartą. O ji tik šypsodavosi 
ir vėl kantriai pasakodavo. jau 
kelintą kartą tą patį. Bet mums 
būdavo vis tiek įdomu.

kažin ar dabartiniai mūsų 
vaikai gali suprasti, kad nuos-
tabius raštus ant lango ledo 
pieštuku išpiešia Ponia Žiema, 
kurią iki mūsų trobos visada 
naktimis atlydi keli vilkai arba 
dvi gudragalvės lapės? Ar gali 
dabartiniai vaikai suprasti ir 
mūsų džiaugsmą dėl nuo ru-
dens likusių kaštonų, iš kurių  

senelio Broniaus padedami 
gamindavome visokius gyvū-
nus. kažkada net iš tų kaštonų 
buvome sumeistravę beveik 
visą tuometinio kolūkio karvių 
bandą. O tuščia ir pailga dėžu-
tė, likusi nuo žuvies konservų, 
tapo sunkvežimiu, vežančiu 
toms karvutėms pašarus. ko 
mes tik neprisigalvodavome 
tais gilios žiemos ilgais adven-
tiniais vakarais ir skalsiomis 
dienomis. 

Atėjus vakarui, visą trobą 
apgaubdavo tamsa. Tik keli 
žiburėliai būdavo pastebimi 
nuo savičiūnų dvaro pusės, 
nuo ten, kur gyveno daugiau 
žmonių. kiekvienas toks žibu-
rėlis jaukiai primindavo apie 
toliau gyvenančių kaimynų 
buvimą, šviečiantį kaimiškos 
kasdienybės šviesa. 

„Vaikeliai, eisim ruošos“, - 
tais vakarais pasigirsdavo iš 
virtuvės močiutės balsas. Aš ir 
mano pusbrolis laimis, šiltai 
apsirengę, nekantriai lauk-
davome, kol senelis uždegs 
žibalinę lempą, paduos kuriam 
iš mūsų dviejų. O paskui visi 
baltu, bet kruopščiai nuvalytu 
takeliu, lyg per kokią proce-
siją, eisime į mūsų gyvulių 

tvartelį vakaro ruošai.
Po kojomis smagiai girgž-

dėdavo sniegas, o degančios 
lempos šviesa jaukiai mus 
lydėdavo, einančius tvarto link. 
Virš mūsų galvų ryškiai spin-
dėdavo žvaigždės, tarp kurių 
mes bandydavome surasti tą 
stebuklingąją Betliejaus žvaigž-
dę. Močiutė vis sakydavo, kad 
Advento metu ta žiburiuojanti 
viltingą stebuklą žvaigždė jau 
po truputį pradeda matytis. Ti-
kriausiai va ta - pati didžiausia 
- ir būdavo toji, nes taip gražiai 
ir ryškiai šviesdavo beveik 
kiekvieną žiemos vakarą, tik vis 
kitoje vietoje. 

Mūsų gyvulių tvartas buvo 
nedidelis. jame tilpdavo 
karvė, kelios vištos su gaidžiu, 
savo gaspadoriumi, ir pora 
paršelių. O man vis atrodyda-
vo, kad Dievo Vaikelis būtent 
tokiame tvarte ir gimė. juk 
net šieno čia esama, ir ėdžios, 
kurias senelis paskui išneš-
davo į sodą. Ten, į tas ėdžias, 
dar įdėdavo šieno. „Tai mūsų 
stirnoms“, - sakydavo senelis. 
O tų stirnų žiemos metu pas 
mus ateidavo ne viena. jos 
atliuoksėdavo iš miško, su sa-
vimi atsinešdamos vis kitokią 
kalėdinę pasaką, kurios labai 
laukdavome...

Praėjo daug metų. Mes 
visi užaugome, o seneliai 
seniai jau tyliai ilsisi svėdasų 
kapų žemės pataluose. Ten, 
kur kažkada stovėjo mūsų 
troba, dabar auga miškas. 
Žinoma, čia vis dar ateina ir 
Ponia Žiema, baltose rankose 
laikydama perregimai skaidrų 
ledo pieštuką. Deja, bet tuo 
pieštuku jau nebėra kur piešti 
tų nuostabiųjų ledo gėlių, nes 
neliko nei langų, nei pačios 
trobos. neliko ir savičiūnų 
dvaro vakarinių žiburių, nes ir 
čia jau žiemą niekas nebegy-
vena. kaimas išmirė, palikęs 
savo legendas, savo adven-
tines pasakas, savo džiugias 
ir skausmingas praeities 
istorijas aplinkui augantiems 
miškams, kuriuose dar iki 
šiolei gyvena stirnos, vilkai, 
lapės. Tik žmogaus čia neliko. 
O gal tie visi savičiūnų žmo-
nės pavirto žvaigždėmis? jos 
ir dabar taip meiliai ir taip 
ilgesingai šviečia kiekvieną 
giedrą adventinę žiemos nak-
tį, primindamos kiekvienam, 
kam tik yra brangus vaikystės 
kaimas, kad tikroji Vilties ir 
laukimo žvaigždė visada švie-
čia kiekvieno iš mūsų širdyje. 
juk joje ir gimsta tikrasis 
Advento meto stebuklas. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Į „Anykštos“ redakciją pa-
skambinusi Anykščiuose, Vai-
ruotojų gatvėje, gyvenanti Zita 
Marija Matelienė pasakojo apie 
daugiabučiame, kuriame ji gy-
vena, gruodžio 8-osios vakarą 
vykusią  prisiglaudusio benamio 
katino išlaisvinimo operaciją.

„Matėsi, kad tai prižiūrėtas, 
tačiau iš kažkur atklydęs kati-
nas. Aš, kaip katinų mylėtoja, ir 
kiti gyventojai jį prižiūrėdavo-
me, tačiau vieną dieną pastebė-
jome, kad katinas kažkur dingo. 
Namo gyventojai sakė girdėję 
katino kniaukimą iš kažkurio  
namo rūsio sandėliuko. Apėjo 
žmonės visus sandėliukus, o to 
sandėliuko, iš kurio sklido kati-
no kniaukimas, nuosavybės nė 
vienas gyventojas nepripažino. 
Gyvūnas jau tris dienas užda-
rytas sandėliuke, todėl žmonės 
skambino policijai, pareigūnai 
žadėjo atvykti, bet nepasirodė. 
Be policijos žinios gyventojai 
nupjovė to sandėliuko, kurio 
savininkas nežinomas, spyną ir 
tą vargšą katiną išleido“, - pasa-
kojo Z.M.Matelienė.

Dabar Vairuotojų gatvės 
daugiabučio namo  gyvento-
jai nerimauja, kad dėl katino 
išvadavimo operacijos gali 

sulaukti sandėliuko savininko 
pretenzijų. Tiesa, Z. M. Mate-
lienė pasakojo, kad visą katino 
išlaisvinimo operaciją vienas 
vyras dėl apsidraudimo filmavo 
mobiliuoju telefonu.

„Anykšta“ susisiekė su Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
reagavimo skyriaus viršininku 
Valdu Palioniu ir jam papasako-
jo, kaip Vairuotojų gatvės vieno 
daugiabučio namo gyventojai 
gelbėjo sandėliuke uždarytą 
katiną, domėjosi, ar žmonėms 
nekils problemų, kad šie, gel-
bėdami įkalintą katiną, nupjovė  
nežinomam savininkui priklau-
sančio sandėliuko durų spyną.

V.Palionis sakė, kad kiekvieną 
dieną peržiūri įvykių registravi-
mo duomenų bazę, tačiau gy-
ventojų pranešimo apie katinui 
reikalingą pagalbą jis nematęs.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato reagavimo skyriaus 
viršininkasV. Palionis sakė, kad 
netgi jei policijos pareigūnai ir 
būtų atvykę į Vairuotojų gatvę, 
jie nebūtų turėję galimybės nu-
statyti, kam priklauso sandėliu-
kas, kuriame įkalintas katinas.

„Vairuotojų gatvės bendrabu-
čiai yra probleminiai. Greičiau-
siai sandėliukai buvo pasida-
lyti žodiniu susitarimu, vėliau 
keitėsi butų savininkai, o tada 

koks sandėliukas gali likti kaip 
ir niekieno“, - pastebėjo jis.

Policijos pareigūnas pasakojo, 
kad paprastai, kai gauna iškvieti-
mus apie tai, kad gyvenamajame 
name esantis žmogus turi sveika-
tos problemų, kartu su medikais, 
policija į įvykio vietą vyksta 
ugniagesiai. Jei būsto durys yra 
užrakintos ir jų pats savininkas 
negali atidaryti, būsto durys yra 
išlaužiamos, kad į vidų patekę 
medikai galėtų skubiai suteikti 
pagalbą. O kaipgi panašiais atve-
jais elgiamasi su pavojingoje si-
tuacijoje atsidūrusiais gyvūnais?

„Šiaip dažniausiai tokius gel-
bėjimo darbus atlieka ugnia-
gesiai. Yra Bendrasis pagalbos 
telefonas 112 ir skambučiai yra 
nukreipiami atitinkamoms tar-
nyboms“, - sakė V.Palionis.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato reagavimo skyriaus 

viršininkasV. Palionis sakė, kad 
gelbėdami keletą dienų sandė-
liuke užrakintą katiną, Vairuo-
tojų gatvės  gyventojai pasielgė 
teisingai.

„Jeigu gresia pavojus kaž-
kieno sveikatai ar gyvybei, tai 
yra svarbiau negu turtas. Gel-
bėti katiną buvo būtinasis rei-
kalingumas. Formaliai tai yra 
administracinis pažeidimas dėl  
turto sugadinimo, bet įverti-
nus, kad katinui grėsė pavojus, 
tokiu atveju nebūtų priimtas 
sprendimas dėl administracinės 
teisenos ir tikrai bauda nebūtų 
skiriama. Sandėliuko savinin-
kas galėtų kreiptis į teismą dėl 
patirtos žalos atlyginimo, bet 
kai spyna kainuoja porą eurų...“ 
- kalbėjo V.Palionis.

Jis taip pat patarė, kaip pana-
šiose situacijose gyventojai tu-
rėtų pasielgti, kad nekiltų pro-

„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.

blemų turto savininkui.
„Tokioje situacijoje tik turime 

pasirūpinti, kad nenukentėtų ir 
turto savininkas. Gerai, nupjo-
vė žmonės tą sandėliuko spyną, 
bet tada reikia pasirūpinti laikina 
spyna, kad žmogui neatsirastų 
kažkokių problemų. Ant durų rei-
kėtų pakabinti raštelį, į ką kreiptis 
dėl raktų“, - patarė V.Palionis.

Jis taip pat sakė, kad gyven-
tojai teisingai pasielgė, kad 
katino išlaisvinimo operaciją 
nufilmavo.

Tris dienas sandėliuke įkalin-
tas katinas ir toliau gyvena Vai-
ruotojų gatvės kieme. Žmonės 
dėl jo netgi kreipėsi į Utenos gy-
vūnų mylėtojų draugiją. Tiesa, 
pagalba iš draugijos buvo dau-
giau formali – atvyko vyriškis, 
katiną nufotografavo ir jo nuo-
traukas paviešino feisbuke...

Vardo neturintis, kaip gyven-
tojai išdavė, draugiškas ir la-
bai mielas katinas, kuriam yra 
maždaug penkeri metai, mielai 
didžiąsias metų šventes sutik-
tų naujuose namuose. Jei jums 
reikia šio gražuolio, skambinki-
te telefonu 8 611 10167 Zitai.

Dėl benamio katino ryžosi laužti 
svetimo sandėliuko duris
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Namą statyti sunku, bet įdomu...
Kuriamos naujos partijos,  Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“  Anykščių branduolys 

- Antanas Baura, regina Patalauskienė ir Dominykas Tutkus, iš pirmo žvilgsnio, visai skirtin-
gi žmonės. Diplomatiška ir subtili r.Patalauskienė bei atviras ir gana impulsyvus D.Tutkus 
sako, jog į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽs) įstojo dėl A.Bauros asmenybės. 

Partiją D.Tutkus paliko staigiu mostu, kai tik suprato, jog su neteisybe, kurią pajuto, ne-
pajėgs kovoti. r.Patalauskienė pradžioje sustabdė įgaliojimus LVŽs ir pareiškimą, jog trau-
kiasi iš partijos, parašė tik šiomis dienomis.    

Antanas Baura - 
sena ramūno Karbauskio 
rakštis

Prieš 2020-ųjų Seimo rinki-
mus ironizavome, kad A.Baura 
kaip koks piršlys anykštėnams 
pristato būsimą Seimo narį Tomą 
Tomiliną. Matyt, sunku paneigti, 
kad trijų kadencijų Seimo nario 
A.Bauros įtaka anykštėnų pasirin-
kimui turėjo nemažai reikšmės. 
Jis svariai prisidėjo prie jaunesnės 
kartos ekstravertiško politiko per-
galės mūsų apygardoje. Tikėtina, 
kad po viešo T.Tomilino konflikto 
su R.Karbauskiu A.Baura jautė 
pareigą palaikyti mūsų apygar-
doje išrinktą žmogų. Bet ne tik 
T.Tomilino priešprieša su LVŽS 
pirmininku Ramūnu Karbauskiu 
nulėmė A.Bauros sprendimą. Net 
pats R.Karbauskis „Anykštai“ 
yra sakęs, kad jau daugelį metų 
A.Baura buvo „nepatogus žmo-
gus“, turintis nuomonę ir nebijan-
tis ją partijos pirmininkui išsakyti. 
Tiesa, dėl anykštėno delikatumo į 
viešąją erdvę vidinės partijos dis-
kusijos nepatekdavo. Na, nebuvo 
A.Baura tuo asmeniu, kuriam, 
kaip kokiai freken Bok, labai no-
rėjosi į televizorių. 

Tačiau prisimename buvusio 
partijos nario Viktoro Pranckie-
čio šalinimo iš Seimo pirmininko 
procedūrą. Partijai principiniame 
balsavime A.Baura nepakluso 
R.Karbauskiui ir nepritarė Seimo 
pirmininko interpeliacijai. Jo bal-
sas nieko nepakeitė. Tik tiek, kad 
pats sau liko sąžiningas. „Saulius 
Skvernelis visada buvo savotišku 
„buferiu“. Ir dėl V.Pranckiečio 
šalinimo jis R.Karbauskiui sakė 
– „Ramūnai, mes kertame vištą, 
kuri deda auksinius kiaušinius“,  - 
prisiminė A.Baura. 

regina Patalauskienė 
suprato, jog taps įkaite

Kalbėdama apie savo pasitrau-
kimą iš LVŽS, kuriai priklausė 
18 metų, R.Patalauskienė sakė: 
,,Neslėpsiu, sprendimas buvo 
sunkus, esu pasmerkta bet kokiu 

atveju būti ,,išdavike“. Išeidama 
iš skyriaus, su kurio nariais palai-
kiau draugiškus santykius, tapau 
jiems ,,išdavike“, jeigu  bučiau li-
kusi - Antanui ir Tomui tapčiau ,, 
išdavike“, o juk su jais komandoje 
dirbau  gana ilgai, jie buvo ir yra 
mano mokytojai. Narystę sustab-
džiau, kad apgalvočiau situaciją, 
norėjau sulaukti partijos pirminin-
ko rinkimų, tikėjausi, kad dar gali 
kažkas pasikeisti. Negaliu pritarti 
partijos vadovybės vidaus poli-
tikai, nesiskaitymui su partijos 
senbuviais ir kitokiai nuomonei. 
Dažnai girdime sakant, kad, jei 
kažkas negerai partijoje, bandyki-
te kažką keisti, o ne išeiti...Tomas 
pabandė pakeisti ir, kaip su juo  
buvo pasielgta, visi žinome.

Buvę „valstiečiai“ neslepia, jog 
prieš 2019-ųjų savivaldos rinki-
mus sulaukė R.Karbauskio spau-
dimo kandidatu į Anykščių rajono 
merus kelti vėliau su socialdar-
biečiais kandidatavusį tuometinį 
rajono vadovą Kęstutį Tubį. Visgi 
Anykščių LVŽS skyriui pavyko 
atlaikyti partijos vadovybės spau-
dimą.

R.Patalauskienė, neįvardydama 
personalijos, sakė sulaukusi žinių, 
kad į LVŽS Anykščių skyrių su 
R.Karbauskio palaiminimu netru-
kus galimai gali ateiti Anykščiuo-
se žinomas politikas, perimsiantis 
lyderystę. O R.Patalauskienė jau 
vien dėl pozicijos prieš praėjusius 
savivaldos rinkimus pademons-
travimo naujojo skyriaus  lyderio 
bus traktuojama kaip nepatiki-
ma..      

„Nenoriu būti įrankiu, įkaitu. 
Negaliu dirbti diametraliai prie-
šingos stovyklos, kitokių įsitiki-
nimų žmogui, tai nulėmė mano 
galutinį apsisprendimą. Labai ti-
kiuosi, kad su LVŽS skyriaus na-
riais išliks draugiški santykiai, tik 
su jais nebekalbėsime apie politi-
ką“, - aiškino R.Patalauskienė

Dominykas Tutkus 
bandė kalbėti

32-ejų metų D.Tutkus, jauno-
sios kartos politikas, LVŽS parti-

niuose renginiuose lipo į tribūną, 
įrodinėdamas savo tiesas, susiju-
sias su demokratija ir pliuralizmu. 
Vargu ar galima įtarti, kad jis, ban-
dydamas pakeisti partijos liniją, 
turėjo klastingų minčių, strategijų 
ar norų pasirodyti. Tiesiog jaunas 
žmogus jautė pareigą kalbėti apie 
tai, dėl ko jam skauda, galvojo, 
kad gali kažką pakeisti. 

„Iš partijos pasitraukė asmeny-
bės, nes  jų ilgametis įdirbis ėjo į 
stalčių kiauru dugnu. Kai negali 
pasakyti, ką tu manai, tai kuriems 
galams iš viso ką nors daryti. Gal-
voju, kad tas buvusių bendražygių 
pykčio proveržis ir pasitraukimas 
iš partijos buvo dėl to, kad nebe-
galėjo turėti nuomonės, - kalbė-
jo D.Tutkus. - Vadovybė mums 
ne padėjo, tik trukdė, ne gynė, 
o spardė. ...  Ten, kur turi ištiesti 
ranką, atidaro kanalizacijos šuli-
nį“, - apie LVŽS Anykščių sky-
riaus santykius su partijos vado-
vybe kalbėjo D.Tutkus.  

Lips ant ... kito grėblio

D.Tutkus kurį laiką yra dirbęs 
Anykščių rajono mero K.Tubio 
patarėju. Jo darbas su K.Tubiu 
taip pat baigėsi konfliktu. Atro-
dytų, kad D.Tutkui jau užteko 
pavyzdžių, jog suprastų, kad po-
litika nėra pats smagiausias užsi-
ėmimas.   

Paklaustas, kodėl dalyvauja 
naujos partijos, Demokratų sąjun-
gos „Vardan Lietuvos“ kūrime, 
taigi, lipa ant to paties grėblio, 
D.Tutkus juokėsi, kad grėblys 
šį kartą yra kitas. „Nebekartosiu 
ankstesnių klaidų. Pamokėles iš-
mokau, o politika mane užkabi-
no. Tiesiog įdomu. Mero patarėjo 
darbas, kol nebuvau sukryžiavęs 
iečių su meru, buvo visai įdomus. 
K.Tubis leido ir iniciatyvų imtis, 
bet iki pirmojo akmenuko bate.... 
„Matai, kur aš esu, tau niekada čia 
nebūti“ - turbūt visiems laikams 
įstrigo tokie K.Tubio žodžiai, ku-
riuos jis man pasakė, parodęs iš 
S.Skvernelio rankų gautą laikro-
dį. Toks K.Tubio demonstruoja-
mas žeminimas mane motyvavo, 

ambicijos buvo  paliestos. Nesu aš 
jau toks visiškai  nurašytas! Galiu! 
Ir parodysiu, kad galiu. Ne darbo 
politikoje ieškau: darbą aš turiu“, 
- emocingai kalbėjo D.Tutkus, 
dirbantis UAB„Vaja Farm“ direk-
toriumi.     

Jis sako, jog dabar naujos par-
tijos statybose dalyvauja nuo pat 
jos kūrimo pamatų, todėl, jeigu 
jau pastatas išeisiąs kreivas, tai ir 
pats būsiąs dėl to kaltas.  

Partiją kuria nuo apačių

R.Patalauskienė nesigaili, jog 
ilgus metus priklausė LVŽS, prie-
šingai -  džiaugiasi, kad teko sutik-
ti daug puikių žmonių, kuriems už 
daug ką yra dėkinga.  Pasak jos, 
liūdna, kad LVŽS įvyko skilimas, 
jog teko iš partijos trauktis, tačiau 
gauta patirtis yra neįkainojama. 

 Partija – tai ne tik politika, tai 
žmonės, kurie panašiai mąsto, su 
kuriais gera ir lengva bendrauti. 
Ir tas bendravimas nėra tuščias, 
tu gali dėstyti savo idėjas ir siekti, 
jog jos būtų įgyvendintos. Parti-
nėje veikloje yra kelios prasmės. 
Vienas dalykas - tai savęs ugdy-
mas, žmonių pažinimas. Kitas 
dalykas -  tu turi galimybę prisi-
dėti prie tokios valstybės, kokią 
ją įsivaizduoji, kūrimo. Ir buvu-
si partijos pirmininkė Kazimira 
Prunskienė, ir R.Karbauskis darė 
daug gerų darbų. Nereikia supy-
kus taškytis ir absoliutinti, ma-
tyti tik juodą spalvą“, - aiškino 
R.Patalauskienė.

Ji dėstė, jog Demokratų sąjun-
gos „Vardan Lietuvos“ kūrimas 
vyksta pagal iki šiol Lietuvoje 
netaikytą modelį - būsimosios 
partijos programinės nuostatos 
renkamos „iš apačių“. Todėl kie-
kvienas žmogus gali jaustis ne tik 
partinio mechanizmo dalimi, bet 
ir jo konstruktoriumi.

 Džiaugiamės, kad šiandien 
galime Jus pakviesti jungtis ben-
dram darbui dėl Lietuvos ateities.

Darbai padaryti 
„prie s.skvernelio“

Jeigu A.Bauros pasitraukimą iš 
partijos dar galima paaiškinti (su-
pyko, nusivylė, išsisėmė ir pan.), 
tai jo dalyvavimas naujos partijos 
kūrime jau sunkiai suvokiams. 
Kam jam to reikia? Darbas, rūpes-
tis, nervai.  Šlovės trijų kadencijų 
Seimo nariui jau užtenka, o per 
pastaruosius dvejus Seimo rin-
kimus jis vienmandatėje apygar-
doje nebekandidatavo. 2017-ųjų 
pavasarį dalyvavęs ir laimėjęs ne-
eilinius Seimo rinkimus Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje, jis darė pa-
slaugą R.Karbauskiui, kai reikėjo 
„uždengti“ apygardą po Gretos 
Kildišienės skandalo ir jos atsta-
tydinimo iš Seimo.   

 „Tau 67 metai,  6 vaikai, 6 anū-
kai... Ko lendi?  Ogi todėl, jog 
man ne tas pats, kas bus toliau. 
Jūsų kolega pasakė: 30 metų Rus-
nės estakados valdžia nepadarė, 
atėjo S.Skvernelio Vyriausybė, 
trinkt - konkretus darbas, - esta-
kada yra. Nė viena Vyriausybė 

per 30 metų tiek nepadarė, kiek 
padarė S.Skvernelio vyriausy-
bė. Tas pats Linas Kukuraitis iš 
šios Vyriausybės. Kiek jo nu-
veikta socialinėje sferoje. Man 
glosto širdį, kai nesako, kad prie 
R.Karbauskio padaryta, o  sako 
- „prie S.Skvernelio“. Priminsiu, 
kad iš pirmojo „valstiečių“ dešim-
tuko pas R.Karbauskį  liko tik 4. 
Kodėl tiek žmonių išėjo? Visi jie 
kažkokie savanaudžiai, o vienas 
Ramūnas šventas?“ - retoriškai 
klausė A.Baura, pridūręs, kad bū-
simoje partijoje jis mato potenciją 
ir jėgą, kuri bus naudinga Lietu-
vai. „Aš noriu, kad būtų tam tikrų 
pokyčių. Nebenoriu susipriešini-
mo. Jeigu dar galiu kažkuo pagel-
bėti, pasakykit, kodėl to neturė-
čiau daryti?“ - kalbėjo A.Baura. Ir 
nėra ką A.Baurai atsakyti...

 
Lietuvoje lyderių tik 
vienetai

„S.Skvernelį gali mylėt, gali 
nemylėt. Bet ne visos partijos turi 
politiką, kuris pagal savo gebėji-
mus galėtų būti premjeru, Seimo 
pirmininku.  Čia ne Naglio Putei-
kio ir Petro Gražulio partija, kur 
einama per falšą, per populizmą“, 
- kalbėjo D.Tutkus. 

A. Baura tikino, kad nors 
S.Skvernelis yra naujos politinės 
jėgos ašinė figūra, tačiau nereikėtų 
visko suvesti į vieną asmenį, juo-
lab kad jau turima blogos patirties 
iš „valstiečių“.  „Branduolys -14 
Seimo narių, solidžių ir darbščių. 
Galų gale -  ir eurokomisaras Vir-
gilijus Sinkevičius tikrai iš Briu-
selio grįš ne pas R.Karbauskį“, - 
kalbėjo A.Baura. Jis pabrėžė, kad 
Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
išrinktas Seimo narys T.Tomilinas 
yra vienas iš parlamentarų, nuo-
sekliai ir sistemingai dirbančių 
viešumoje retai pastebimą darbą.  
„T.Tomilinas  rudens sesijoje pa-
teikė 20 teisės aktų. Tai 3 rezul-
tatas iš  141 Seimo nario. Jis su 
L.Kukuraičiu padaro Seime daug 
juodo darbo, kurio rinkėjai nema-
to“, - kalbėjo A.Baura.

 D.Tutkus sulaukė kitų partijų 
siūlymų jungtis į jų gretas, tačiau 
įsikurti kažkieno kito pastatytame 
name yra paprasčiau, bet pačiam 
jį statyti yra įdomiau.    

registruos frakciją taryboje    

Iš  LVŽS taip pat pasitraukė ir 
Anykščių rajono tarybos narys 
Raimondas Balsys. Jis, kaip ir 
R.Patalauskienė, iki tol buvo su-
stabdęs narystę partijoje. Kitame 
rajono tarybos posėdyje R.Balsys, 
R.Patalauskienė, D.Tutkus ir ne-
partinis Vygantas Šližys pateiks 
prašymą registruoti „Vardan Lie-
tuvos“ frakciją. 

LVŽS kandidatų į rajono tarybą 
sąraše 2019 metais buvo nemažai 
nepartinių. Ir į merus partija kėlė 
nepartinį Anykščių rajono ligoni-
nės direktorių Dalį Vaiginą. Pasak 
A.Bauros, buvę nepartiniai parti-
jos kandidatai (arba bent jau dau-
guma jų)  pozityviai vertina naujo 
politinio darinio kūrimą ir viliasi, 
kad taps naujai kuriamo politinio 
judėjimo dalimi.

 Partijos steigėju galima tap-
ti interneto svetainės puslapyje 
www.demokratai.lt 

Kuriamos naujos partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“,  Anykščių branduolys - Anta-
nas Baura, Regina Patalauskienė ir Dominykas Tutkus.
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Į mokytojo profesiją žiūri su didele pagarba

„Mano pirmoji mokytoja 
buvo Regina Juozelskienė. Ją 
pamenu kaip itin kruopščią, 
be galo skrupulingą, daug sa-
vęs atiduodančią mokytoją. 
Prisimenu, kaip kažkada išlie-
jau rašalą ant pažymių knyge-
lės. Nebepataisomai. Knygyne 
nusipirkau naują ir teko sava 
ranka dar matomus pažymius 
perrašyti naujoje, mat sugadin-
tos pažymių knygelės šiukštu 
nenorėjau nešiotis. Pradinukei 
tuomet neatrodė, kad pažymių 
knygelėje pažymius kopijuoti 
savarankiškai nebuvo itin gera 
mintis. Bet mokytoja suprato, 
kad penketų pati nepripiešiau 
ir pastabų puslapių neišplėšiau 
(juk pildė savo mokinių pa-
siekimų žurnalą), mat nuo pat 
pirmos klasės mokykloje man 
sekėsi, tad mokiausi labai ge-
rai. Esu dėkinga pirmajai mo-
kytojai, kuri gebėdavo sudo-
minti, skatino tobulėti ir žinių 
siekti ne tik atsakymų ieškant 
mokykliniuose vadovėliuose. 
Juk tuomet interneto nebuvo, 
tad biblioteka buvo nuolatinis 
papildomų žinių šaltinis. Taip 
pat labai mėgau spręsti įvairius 
galvosūkius, nuolat prašydavau 
tėvelių, kad man pirktų galvo-
sūkių žurnalus, knygas“, - pir-
muosius žingsnius mokykloje ir 
pirmąją savo mokytoją prisimi-
nė Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoja V.Veršulytė.

Pašnekovė pasakojo, kad 
nuo penktos klasės jos klasės 
auklėtoja buvo matematikos-
informatikos mokytoja Violeta 
Raugalienė. 

„Ir taip su nedidelėmis per-
traukomis vedė į platųjį pasaulį 
iki pat dvyliktos klasės. Violetą 
dažnai sutinku, bičiuliškai pa-
sišnekučiuojame. Kaip tuomet, 
taip ir dabar ji turi puikų humo-
ro jausmą. Visuomet buvo tuo 
pat metu ir griežta, ir atlaidi. 

Labai stengėsi, kad visi būtume 
geri matematikai. Formulių pa-
saulyje Violeta nardė kaip žuvis 
ir dažnai itin sudėtingus dalykus 
gebėdavo papasakoti taip, kad 
būdavo neįmanoma nesupras-
ti. Ją pamenu kaip vieną atka-
kliausių mokytojų. Ko gero, ne 
veltui praėjusiais metais ji tapo 
Metų mokytoja. Su Violeta ne-
trūko puikių užklasinių veiklų: 
eidavome į žygius, nakvoda-
vome palapinėse, pamenu, ji 
net aerobikos užsiėmimus ves-
davo. O kiek įvairiausių klasės 
švenčių, teminių vakarėlių turė-
jome!” - tęsė V.Veršulytė.

Kuomet mokytoja V. Rau-
galienė augino vaikučius, ją, 
kaip auklėtoją, kurį laiko pa-
vadavo muzikos mokytoja Vilė 
Mikučionytė, o vėliau, kuomet 
V.Veršulytė jau buvo gimnazis-
tė, biologijos mokytoja Aldona 
Biliūnienė. 

„Nors ir trumpai mūsų klasės 
vairą į rankas perėmusi, Vilė irgi 
nestokojo nuostabių užklasinių 
pasiūlymų – drauge vykdavome 
į žygius, kepdavome blynus, il-
sėdavomės kaime. Ši mokytoja 
pastebėjo mano muzikinius ga-
bumus, tad ne kartą ruošė ir kon-
kursui „Dainų dainelė“. Vėliau į 
muzikos pasaulį vedė muzikos 
mokytoja Daiva Širvinskienė – 
itin šilta, maloni mokytoja. Bai-
giamosiose klasėse iš Violetos 
mus trumpam perėmusi Aldona 
Biliūnienė taip pat buvo labai 
mylima visos klasės. Mes ją ma-
žybiškai vadindavome Aldute. 
Net ir grįžus Violetai, Aldutę 
visuomet kviesdavome į klasės 
vakarones. Ir dabar nė vienas 
klasės susitikimas nepraeina be 
Violetos ir Aldutės“, - mokytojų 
kaitą Anykščių Antano Vienuo-
lio gimnazijoje prisiminė pašne-
kovė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoja V.Veršulytė atvira-
vo, kad labai mėgusi anglų kal-

Kairėje, žemai, – Veneta Veršulytė ir klasės auklėtojos Aldona 
Biliūnienė bei Violeta Raugalienė.

rą, prisitaikyti. Ko gero, vienu 
didžiausių autoritetų man buvo 
Irena Andrukaitienė, tuo metu 
dar ir vadovavusi gimnazijai. 
Po šiai dienai labai aiškiai pa-
menu, kaip ji pagarbiai prista-
tydavo lietuvių literatūrą, kaip 
mokė analizuoti kūrinius, kiek 
dėmesio ji skyrė kalbos kultū-
rai, kirčiavimui. Gal todėl net ir 
šiandien, tai, kaip mes vartoja-
me lietuvių kalbą, kaip rašome, 
man yra be galo svarbu. Taip 
pat prie lietuvių kalbos įgūdžių 
lavinimo nemenkai prisidėjo 
mokytojas Alvydas Rimavičius 
– visuomet susikaupęs, solidus 
intelektualas“, - toliau prisimi-
nimais apie mokyklinius laikus 
dalijosi V.Veršulytė.

Dalykinių pamokų spektrą 
paįvairindavo mokytojos Nijo-
lės Šaltenytės parengtos etikos 
pamokos. Kiek pamenu, visi 
gailėjomės, kad etikos pamoka 
tebuvo vienintelė per savaitę. 
Nijolė „paserviruodavo“ pui-
kių temų gilioms vertybinėms 
diskusijoms. Negana to, gebė-
jo mūsų nuomonių skirtybes 
valdyti, puikiai moderuodavo. 
Kiek galiu vertinti iš dabartinės 
perspektyvos, ko gero, tų lai-
kų mokyklų programose buvo 
daug dėmesio dalykinėms ži-
nioms, tačiau socialinių, emo-
cinių įgūdžių ugdymas buvo 
kiek paliktas savieigai. Tad visa 
ši dalis labai priklausė nuo to, 
kiek tie patys mokytojai „da-
lykininkai“ skirdavo dėmesio 

minėtiems įgūdžiams ugdyti. 
Gerai, kad greta „dalykininkų“ 
turėjome ir Nijolę. 

V.Veršulytė prisipažino, kad 
mokykloje buvo sportiška, tad 
labai mėgo kūno kultūros pa-
mokas, o ypač džiaugdavosi, 
kai galėdavo žaisti krepšinį. 

„Meilę sportui ugdė kūno 
kultūros mokytoja Bronė Ma-
čiulienė. Buvo griežta, orien-
tuota į aukščiausius rezultatus 
ir pasiekimus. Paprastu „skau-
da galvą, šiandien nedalyvau-
siu pamokoje“ niekas neprasi-
sukdavo. Mokėjo sudominti, 
nežiūrėjo į pamokas abejingai 
– kaskart vis kitokie mankštos 
pratimai, vis kitos sporto šakos. 
Man, kaip tuo metu daug užsi-
sėdinčiai prie šaškių lentos, tai 
itin patiko“, - pasakojo ji.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoja V.Veršulytė paste-
bėjo, kad paminėjo ne   visus ją 
mokiusius  mokytojus.

„ Jų buvo ir daugiau, irgi pui-
kių. Būtų galima dar tęsti ir tęs-
ti. Apskritai  galiu tik džiaugtis, 
kad Antano Vienuolio gimna-
zijoje mane ugdė ir supo nuos-
tabus mokytojų kolektyvas. 
Mokytojai nuolat įsitraukdavo 
į neformalias veiklas, prisidė-
davo savo kūrybinėmis idėjo-
mis drauge su mokiniais orga-
nizuodami įvairius renginius, 
išvykas. Gal todėl į mokytojo 
profesiją žiūriu su didele pagar-
ba“, - sakė ji.

bos mokytoją Dalią Pupštienę.
„Ji visuomet buvo geros nuo-

taikos užtaisas. Ne vienoje pa-
mokoje krizendavome iš kokių 
subtilių angliškų frazeologizmų 
arba draugiškai kikendavome 
patys, kai reikėdavo mokytis 
taisyklingos anglų kalbos tar-
ties, o pavykdavo ne iš pirmo 
karto. Mokytoja niekad nepy-
ko, kantriai mokė tarti tą sudė-
tingą priebalsių junginį „th“. 
Esu dėkinga už puikius anglų 
kalbos įgūdžius“, - šypsojosi 
V.Veršulytė.

„Su didele pagarba pamenu 
istorijos mokytoją Danutę Pe-
trauskienę, biologijos mokytoją 
Audronę Urbonavičienę, rusų 
kalbos mokytoją Agripiną Ja-
kimovą. Tokios atkaklios, tiek 
dėl mokinių besistengiančios, 
visuomet puikiai pasiruošusios 
mokytojos papuoštų bet kurią 
ugdymo įstaigą. 

Nors buvau „tiksliukė“, man 
itin patiko mokytis lietuvių kal-
bos. Kaip tyčia, lietuvių kalbos 
mokytojai mūsų klasei keitėsi 
kone kasmet. Tad vis reikėdavo 
perprasti kiekvieno lietuvių kal-
bos mokytojo dėstymo manie-

Veneta Veršulytė  (ketvirta iš kairės) su bendraklasiais ir mokytoja Vile Mikučionyte (pirma iš kai-
rės) žygyje.

Veneta Veršulytė su suolo drauge Inga Paulauskaite (kairėje) ir pirmąja mokytoja Regina Juozelskiene.
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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 Serengetis.
12:55 Gyvūnų metropolis.
13:55 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 Maltiečių sriuba 2021.  
23:10 Noras gyventi  N-14.
01:05 Magiškos naktys  N-14 
(kart.).

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

07:55 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Denis - grėsmė visuo-
menei.  
11:00 Paskutinė mimzė.
12:55 Jau atvažiavom?  
14:55 Gelžkelio tigrai  N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Tarzanas. Džiunglių le-
genda  N-7. 
21:45 Jautrus šūviams  N14. 
23:35 Taip, mes juodi  N14. 
01:25 Slaptas kazino (k) N14. 

06:35 Kung fu panda.  
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda.  
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Mažieji gamtos stebu-
klai.
12:40 Kenoloto.
12:42 Mažieji gamtos stebuklai.
13:10 Mažylio atostogos  N-7.
15:05 Naktis muziejuje 2  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 3   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Džonas Vikas 3  N-14.
01:10 Marsietis  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Savickas classic 2021. 
10:05 Smaragdinės Malaizijos 
salos.
11:20 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:20 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Australija  N-7. 
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
16:00 Pragaro viešbutis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Prienų 
„Labas Gas“ - Kauno „Žalgiris“.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
21:30 Dakaras 2022.  
22:00 Kondoras  N-7.  
23:05 Narkotikų prekeiviai  N14. 
00:15 Agentų žaidimai (k) N14. 

06:20 Informacinių mitų grio-
vėjai.
06:50 100 metų propagandos.  
07:20 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. Pilies paslaptys  N14. 

23:05 Bjauri tiesa  N14.  
01:00 Serena (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 Daiktų istorijos (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Noelio cirkas.
15:25 Svajoja vaikai.  
15:55 Ir vėl Kalėdos.  
16:05 Muzikos talentų lyga 
2021.  
17:00 Kultūros diena.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Žiemojimas su opera. 
Philip Glass „Echnatonas“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Philip Glass. 
„Echnatonas“ .
23:30 Šimtamečiai (kart.).
00:25 Panorama (kart.).
00:47 Sportas. Orai (kart.).
00:55 Purpurinis rūkas  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 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis  N-7.
11:00 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
11:30 Vandenyno kariai  N-7.
12:35 Gepardai. Lenktynės dėl 
valdžios  N-7.
13:50 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 Mirtinas vėjas  N-14.
23:50 Pavojingasis Bankokas   
N-14 (kart.).
01:55 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.

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 žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią (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 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.  
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos  (kart.).

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  

08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 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 Taksi 4  N-7.  
00:25 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:25 Jautrus šūviams (k) N14.

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių sodai (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Svajonių vestuvės  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 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Gaujų karai. Šešėliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.

22:30 Pavojingasis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pavojingasis  N-14.
00:25 Franklinas ir Bešas  N-7.
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. 
10:25 Smaragdinės Malaizijos 
salos (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. Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“ - Utenos „Uniclub 
Casino - Juventus“.  
21:00 Vagių irštva  N14. 
23:50 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
00:50 Kondoras (k) N-7. 
01:55 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 teisingu-
mu (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7. 
15:35 Nina  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 Mirtys prie ežero. Šventojo 
kraujo procesija  N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:10 Svajoklė.

 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 prama-
nas? 
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 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Kultūros diena (kart.).
19:30 Ernestas Hemingway. 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Žmogiškas mastelis. 
22:35 Šviesuliai
23:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.

00:15 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.
21:00 Draugiškas seksas N-14.
23:10 Vaiduoklių žemė  S.
01:00 Skorpionas  N-7.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 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. Informacinė 
publicistinė laida.
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
09:00 Delfi rytas.
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. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
18:30 2800 km Dunojumi baidare.
19:00 2800 km Dunojumi baidare.
19:30 Pasakos mažiesiems.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Jos vardas MAMA.
22:30 Orijaus kelionės. 
23:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
00:00 Delfi diena. 

pirmadienis 2021 12 13

sekmadienis 2021 12 12
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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. 
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:40 Kelionių atvirukai .

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 Profesionalai   N14. 
00:50 Sūnus paklydėlis  N14.  

06:15 Transformeriai   N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Emos paslaptis  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”. 2021. 
199 s.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Artūras ir Merlinas  N-14.
22:45 Vikinglotto.

22:50 Artūras ir Merlinas   N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Artūras ir Merlinas   N-14.
00:20 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:25 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 Tokarevas N14.  
23:05 Operacija „Baltosios pupytės“ 
(k) N-7.  
01:20 Būk ekstremalas.

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 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  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  N14.  

23:10 Legendų biuras  N14.  
00:25 Svajoklė.

 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. 
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Cistersų palikimas (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – „AS 
Monaco“. 
22:00 Gedimino Storpirščio jubilieji-
nis koncertas.
23:30 Pradėk nuo savęs (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 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 Iš Los Andželo į Vegasą  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 Juodoji aušra  N-14.
23:05 Gelbėtojai  N-7.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Skorpionas  N-7.

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

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

06:00 2800 km Dunojumi baidare.
07:00 Pasakos mažiesiems.
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Ateities karta.
09:00 Delfi rytas.
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. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
18:30 2800 km Dunojumi baidare.
19:30 Pasakos mažiesiems.
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. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
00:00 Delfi diena.
01:30 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
02:30 Delfi diena.

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 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.  
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Aistra varžytis.
01:00 LRT radijo žinios.
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. Sp 
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 Kodas 211. Banko apiplėši-
mas  N14. 
00:15 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:15 Taksi 4 (k) N-7. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Karštai su tv3.lt (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Širdies klystkeliai  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 
2  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Rembo. Pirmasis kraujas 
2  N-14.
00:25 Franklinas ir Bešas  N-7.
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 Operacija „Baltosios pupytės“ 
N-7.  
23:15 Vagių irštva (k) N14. 
02:05 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 Naujokai  N-7. 
15:35 Nina  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. Ritualas  
N14.  
23:15 Legendų biuras  N14.  
00:25 Svajoklė.
01:25 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
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 Ernestas Hemingway (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
19:30 Cistersų palikimas.
20:25 Greičiau, aukščiau, stipriau. 
20:55 Europos taurė. Andoros 
„Morabanc“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:00 Stilius. 
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 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 Greitojo reagavimo būrys  
N-14.
22:55 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.

06:00 2800 km Dunojumi baidare.
07:00 Pasakos mažiesiems.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Radikalus smalsumas.
09:00 Delfi rytas.
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.
19:30 Pasakos mažiesiems.
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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2021 12 14

trečiadienis 2021 12 15
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ketvirtadienis 2021 12 16

penktadienis 2021 12 17

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 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14.  
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:40 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 reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 

11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 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 Eva  N14. 
00:40 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:40 Profesionalai (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Mano paslaptingas 
Valentinas  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Loterija “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 Pažeidimas  N-14.

22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Pažeidimas  N-14.
00:20 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:25 Havajyai 5.0  N-7.

06:20 Mano virtuvė geriausia (k).
07:45 Teisingumo agentai (k) N-7. 
08:50 Pėdsakas (k) N-7. 
09:45 Šuo (k) N-7. 
10:55 Sekliai (k) N-7. 
11:55 CSI. Majamis  N-7.  
12:55 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 Sunku nužudyti  N14.  
22:55 Tokarevas (k) N14.  
01:00 Būk ekstremalas  N-7.  

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  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  Rokas Skjavonė  N14.  
23:05 Legendų biuras  N14.  
00:15 Svajoklė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Šviesuliai (kart.).
15:35 Bitelės Uogelės.
15:45 Ir vėl Kalėdos.  
16:00 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas trumpajame 25 m basei-
ne. Pusfinaliai ir finalai.  
18:10 Seselė Beti. N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Vaistų nuo Parkinsono 
ligos tyrimai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Vieša erdvė N-14. 
23:10 Čia – kinas (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas? (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas  N-7
06:55 CSI. Niujorkas (kart.) N-7.
07:45 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:50 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 Iš Los Andželo į Vegasą  
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 Lojalioji  N-14.
23:20 Gelbėtojai  N-7.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:15 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. 
07:00 Pasakos mažiesiems.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Receptų receptai.
09:00 Delfi rytas. 
10:15 Sveikatos receptas.
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 D. Žeimyte-
Biliene.
18:30 2800 km Dunojumi baidare.
19:30 Pasakos mažiesiems.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 eurų
22:00 Retro automobilių dirbtu-
vės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
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.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Van Helsingas  N-14.
01:05 Išpirka už negyvėlį  N-7.  

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

11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja..
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Geras melagis  N14. 
23:15 Mačetė  S.  
01:25 Metro užgrobimas 123  
N14.  

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:35 Farai  N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  (kart.) N-7.
09:45 Gabalėlis romantikos  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 Ledo šalis.
21:25 Galaktikos sergėtojai  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Galaktikos sergėtojai  N-7.
00:00 Grobuonis  N-14.

06:00 Mano virtuvė geriausia (k).

07:45 Teisingumo agentai (k) N-7. 
08:55 Pėdsakas (k) N-7. 
09:50 Šuo (k) N-7..
11:00 Sekliai (k) N-7. 
12:00 CSI. Majamis  N-7. 
13:00 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 Prarasta kontrolė  N14. 
23:20 Sunku nužudyti (k) N14.  
01:15 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 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  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  
N14.  
23:05 Kovos su mafija būrys  
N14.  
01:10 Rokas Skjavonė (k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga.

07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas?  
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius.  
14:45 Vaistų nuo Parkinsono ligos 
tyrimai (kart.).
15:40 Bitelės Uogelės.
15:50 Ir vėl Kalėdos.  
16:00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas trumpajame 25 m baseine.  
17:30 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
17:35 Eurolyga per LRT. 
17:45 Kazanės „Unics“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
20:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vindermyro vaikai  N-7.
23:00 Evelina Sašenko. 
Koncertas „Jausmai“.
00:10 DW naujienos rusų kalba.
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Vieša erdvė 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 Iš Los Andželo į Vegasą  

N-7.
12:50 Atsargiai! Merginos  N-7.
13:50 Kobra 11  N-7.
14:55 CSI. Niujorkas  N-7.
15:55 Gero vakaro šou  N-7.
16:55 Virtuvė  N-7.
18:00 Saša ir Tania N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Svarbiausios valandos 
N-14.
00:20 Draugiškas seksas N-14 
(kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.  
07.00 Laukinis.
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.
16.28 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 bai-
dare.
07:00 Pasakos mažiesiems.
07:30 Orijaus kelionių archyvai.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Delfi rytas. 
10:00 Jos vardas MAMA.
10:30 Orijaus kelionės. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
12:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:30 Alfas vienas namuose.
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Meistro dienoraštis.
15:30 Radikalus smalsumas.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:30 2800 km Dunojumi bai-
dare.
19:30 Pasakos mažiesiems.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Krepšinio zona
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
00:00 Delfi diena
01:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
02:30 Delfi diena.



2021 m. gruodžio 11 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 18 

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). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Maišalynė.
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 Akimirkų magija. 
12:55 Gyvenimo kelias.
13:45 Kelionių atvirukai.
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 Tobulas vyras  N-14.  
00:25 Van Helsingas N-14 
(kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Sveikas! 
09:00 Sėkmė tavo rankose.  
09:30 Mes pačios.  
10:00 Anapus tvoros.

11:40 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje   N-7. 
13:25 Žaidimų kūrėjas N-7. 
15:45 Titanų susidūrimas   N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 POKEMON. Detektyvas 
Pikaču   N-7.  
21:35 Pikseliai  N14.  
23:45 Labas, mes Mileriai  N14.  
02:00 Geras melagis (k) 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 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Maištininkai iš prigimties.
12:30 Kumba.
12:40 Kenoloto.
12:42 Kumba.
14:10 Vaikis.
16:10 Vienas namuose 3  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose 3  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Kristaus kūnas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kristaus kūnas  N-14.
23:55 Ta nejauki akimirka  
N-14.
01:50 Pažeidimas  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Pričiupom! (k).
08:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Lietuvos Hipokratas. 
10:35 Pričiupom!  (k).
11:05 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:05 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi   N-7.  
13:10 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
16:00 Pragaro viešbutis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“.  
19:30 Protas ir jėga.  
21:30 Muilodrama  N14.  
22:30 Tobulas apiplėšimas  
N14.  
00:20 Tamsiausia valanda   
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 Prie amžinybės vartų  
N14. 

01:10 Kovos su mafija būrys 
(k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:25 Kalėdų kalendorius 
2021.
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
08:30 Pradėk nuo savęs. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:30 Maišalynė (kart.).
15:50 Ir vėl Kalėdos. 
16:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai ir finalai. 
18:00 Kultūros diena (kart.).
18:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
18:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.
19:30 Vilniečiai. Marija 
Magalinska. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kino žvaigždžių alėja  
N-14.
22:55 LRT OPUS ore. Grupė 
„Baltas kiras“.  
23:55 Pasivaikščiojimai. (kart.).
00:25 Dabar pasaulyje.  

06:10 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:00 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:55 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) 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.
12:30 Laukinė karalystė.
13:45 Išlikimas  N-7.
15:30 Lombardų žvaigždės 
(kart.) 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 Nebrendylos N-7.
00:05 Lojalioji  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Nematomos gijos.  
08.30 Lietuvos sienų apsauga.  
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.Orai. 
20.30 Laukinis.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Pasakos mažiesiems.
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 Pasakos mažiesiems.
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.

Plikytos tešlos koldūnai su mėsa
super skanūs naminiai koldūnai - paprastai ir greitai! 

Dažniausiai koldūnų paruošiu daugiau ir užšaldau - tuomet 
užimtais vakarais galiu ištraukti vakarienę iš šaldiklio ir 
per mažiau nei 10 minučių ji jau garuoja ant stalo.

INGreDIeNTAI:
Tešlai:
320 gramų kvietinių miltų (pa-

prastų, ne Ekstra ar Karališkų),
200 mililitrų pieno, 
30 gramų sviesto,
0.5 šaukštelio druskos.
Įdarui:
500 gramų kiaulienos faršo,
1 svogūnas, 
0.5 šaukštelio druskos,
maltų juodųjų pipirų.
PArUoŠIMo BŪDAs:
1. Tešlai užkaitinti pieną su 

sviestu ir druska (atsargiai, kad 
neišbėgtų ir neprisviltų!), kol 
sviestas ištirps ir mišinys užvirs.

2. Dar karštą pieną vienu ypu 
užpilti ant miltų ir iš karto išmai-
šyti (mentele ar šaukštu). Palik-
ti kelias minutes pravėsti, kad 
nebebūtų karšta liesti rankomis 
ir tuomet išminkyti. Minkymas 
gali užtrukti apie 10 minučių, 
kol tešla bus nelipni, elastinga ir 
vientisos tekstūros.

3. Tešlą uždengti ir palikti 15 

minučių pastovėti, kad vėliau 
lengviau kočiotųsi.

4. Įdarui svogūną labai smul-
kiai sukapoti, labai gerai išmai-
šyti (ar išminkyti) su mėsa ir 
prieskoniais. 

5. Gnybti tešlos ir kočioti iki 
~2 mm storio. Stikline ar sausai-
nių forma (7-8 cm skersmens) 
išspausti apskritimus.

6. Į kiekvieno apskritimo vidų 
dėti po šaukštelį įdaro, sulenk-
ti perpus ir užspausti kraštelius 
.Formuoti galima ir su specialia 
forma.

7. Paruoštus koldūnus dėti virti 
į verdantį vandenį (labai skanu 
ir į sultinį), sumažinti kaitrą, kad 
vos virsnotų ir virti 6 - 8 minu-
tes, priklausomai nuo koldūnų 
dydžio.
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MOZAIKA

įvairūs

Įdėklų montavimas, 
pristatomi kaminai, 

skardinimas.
Kaminų, dūmtraukių, katilų, 

židinių valymas.
Tel. (8-601) 91368.

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

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

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977SUTAUPYKITE 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.

„NeUroForMA“ – inovatyvi reabilitacijos sistema
Medicininė reabilitacija – kompleksinis medicininių re-

abilitacijos (rehabilitatio (lot.) reiškia „atgavimas“) prie-
monių (fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, or-
topedinių ir techninės pagalbos priemonių, psichologinės 
pagalbos, gydymo vaistais, pacientų ir jų artimųjų moky-
mo, gydymo dieta ir kt.) taikymas siekiant kuo labiau su-
grąžinti sutrikusias funkcijas, esant negrįžtamiems pakiti-
mams, jas kompensuoti arba palaikyti pasiektą funkcinio 
pajėgumo lygį. 

Reabilitacijos požiūris į žmo-
gų yra holistinis – reabilituoja-
mas ne organas, organų sistema, 
bet sergantis žmogus. 

Respublikinės Panevėžio li-
goninės filialE Likėnų reabili-
tacinė ligoninė yra teikiamos 
įvairios reabilitacijos paslau-
gos. Šioje gydymo įstaigoje 
dirbantys  specialistai įvertina 
ligonio funkcinę būklę ir su-
daro individualią reabilitacijos 
programą. Reabilitacijos pro-
grama pradedama taikyti nuo 
susirgimo ar traumos pradžios, 
ūminiu bei poūminiu ligos ar 
traumos laikotarpiu su kitų spe-
cialistų paskirtu gydymu. Tiks-
liai FMR gydytojo parinktos 
reabilitacijos priemonės padeda 
atkurti organizmo funkcijas ir 
yra daugelio vidaus, judamo-
jo aparato, nervų, chirurginių 
ligų, traumų, operacijų (sąnarių, 
kraujagyslių, kaulų lūžimų ir 
kt.), persirgto insulto, infarkto, 
įvairios kilmės nugaros skaus-
mų, netaisyklingos laikysenos 

padarinių kompleksinė gydymo 
dalis, taikomos lėtinėmis ligo-
mis sergančių pacientų būklei 
gerinti, paūmėjimams išvengti, 
taip pat ligų profilaktikai bei 
sveikatinimui.

Respublikinė Panevėžio li-
goninė yra sudariusi ilgalaikės 
plėtros ir tikslinių investicijų 
programą ir, nuosekliai ją įgy-
vendindama, nuolat investuoja į 
modernios medicininės diagnos-
tikos ir gydymo įrangos įsigiji-
mą ir, tuo pačiu, ligoninėje bei 
Likėnų reabilitacijos ligoninėje 
dirbančio personalo kvalifikaci-
jos tobulinimą. Tai daroma sie-
kiant pagrindinio tikslo – savo 
pacientams saugiai, efektyviai 
ir savalaikiai teikti tik aukščiau-
sios kokybės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Tęsdama šios plačios moder-
nizavimo ir inovacijų diegimo 
programos įgyvendinimą, Res-
publikinė Panevėžio ligoninė 
įsigijo medicinos įrenginį „Neu-
roforma“. Tai – inovatyvi reabili-

tacijos sistema, skirta motorinių, 
kognityvinių gebėjimų lavinimui 
ir balanso kontrolės pratimams. 
Ypatingą poveikį ir maksimalią 
naudą ši inovatyvi reabilitacijos 
sitsema teikia pacientams, sir-
gusiems insultu ar infarktu. Ši 
inovatyvi reabilitacijos sistema 
yra įdiegta Likėnų reabilitacijos 
ligoninėje ir jau veikia. 

Sistemą „Neuroforma“ su-
daro didelis ekranas, kompiu-
terizuota sistema duomenų 
analizei naudojant 3D techno-
logijas. Naudojant šią sistemą, 
pacientas stovi arba sėdi prie-
šais ekraną, kuriame mato tikrą 
savo atvaizdą. Apie šį atvaizdą 
atsiranda virtualūs objektai, tad 
pagrindinė paciento užduotis – 
judinti savo kūną taip, kad ekra-
ne esantis atvaizdas pagautų, 
baksteltų ar pajudintų atsiran-
dančius objektus. Naudojama 

virtualios realybės technologi-
ja leidžia pacientui  nedelsiant 
turėti nuolatinį grįžtamąjį ryšį. 
Po kiekvieno pratimo pacien-
tas gali peržiūrėti nesudėtingą 
statistiką, kurią taip pat galima 
turėti ir kaip ilgalaikių užsiėmi-
mų rezultatų suvestines, rodan-
čias progresą pagal kiekvieną 
užduotį atskirai.

Pacientas atlieka užduotis pa-
trauklioje virtualioje erdvėje, o 
tai padeda padidinti jo įsitrauki-
mą ir motyvaciją, pozityviai vei-
kia jo požiūrį į tai kas vyksta ir 
padidina pasitenkinimą reabilita-
cija. Šie faktoriai taip pat skatina 
ir reabilitacijos efektyvumą. 

Interaktyvių pratimų rinkinys 
sudaro „Neuroforma“ sistemos 
pagrindą. Derinant motorikai 
bei kognityvumui skirtas už-
duotis, taip vadinama dvigubų 
užduočių paradigma, išskiria šią 

sistemą iš kitų panašių. Pacien-
tai kūno judesiu kontroliuoja 
ekrane rodomo objekto judė-
jimą ir tobulina savo fizinius 
gebėjimus. Kartu jie tuo pat 
metu turi įvairių sudėtingumo 
lygių užduotis, reikalaujančias 
smegenų aktyvumo. Įtraukiant 
kognityvinius elementus į mo-
torikos pratimus, laimi visi pa-
cientai, ir tai ypač svarbu neu-
rologinėje reabilitacijoje. 

Inovatyvi reabilitacijos siste-
ma „Neuroforma“ išplės Likė-
nų reabilitacijos ligoninės pas-
laugų pasiūlą galimybe teikti 
inovatyvią reabilitaciją, pagrįs-
tą virtualios realybės technolo-
gijomis ir bio – grįžtamuoju ry-
šiu, padidins siūlomų paslaugų 
efektyvumą, apjungdama patir-
tį, žinias ir pažangiausias tech-
nologijas bei mokslinius pa-
siekimus. Patrauklios užduotys 
paprastų žaidimų forma, papil-
dytos tinkamais motyvaciniais 
elementais, nuobodžiausius 
pratimus pavers motyvuojan-
čiais iššūkiais. Intensyvi, mul-
tidimensinė, kliniškai įrodyta 
reabilitacija su „Neuroforma“ 
duos kur kas geresnį rezultatą ir 
įtakos daugelį paciento gyveni-
mo sričių. 

Būkite sveiki!

VšĮ Respublikinės Panevėžio 
ligoninės info.

Užsak. nr. 1139

Paslaugos

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

Tel. (8-608) 87858.

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

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

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

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

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni, smulkina ša-
kas, valo pakrantes.

Tel. (8-644) 41260.

Floridoje bus šeriami 
badaujantys lamantinai

JAV aplinkos apsaugos parei-
gūnai pradės tiesiogiai šerti vis 
labiau badaujančius Floridos la-
mantinus, tokiu beprecedenčiu 
žingsniu siekdami neleisti šiems 
jūrų gyvūnams žūti.

Floridos lamantinai priklauso 

naguotųjų lamantinų porūšiui. 
Šių jūrų žinduolių badavimą di-
dele dalimi nulemia tarša.

Pradinė lamantinų šėrimo pro-
grama bus pradėta Indėnų Upės 
lagūnoje rytinėje Floridos pa-
krantėje į pietryčius nuo Orlan-
do, trečiadienį paskelbė federa-
liniai ir valstijos pareigūnai.

Daug šių gyvūnų žiemą mi-

gruoja į šį rajoną šildytis iš ne-
toliese esančios elektrinės išlei-
džiamame vandenyje ir maitintis 
jūrų augalais.

Tačiau pastarąjį dešimtmetį 
didelė tarša iš aplinkinių ūkių ir 
urbanistinių rajonų nulėmė in-
tensyvų vandens žydėjimą, o šis 
kelia vis didesnį pavojų pagrindi-
niam lamantinų maisto šaltiniui.

Vandens žydėjimą sukeliantys 
dumbliai užstoja Saulės šviesą, 
kurios reikia jūrų augalams, ir 
išskiria toksiškų medžiagų.

2021 metais jau nugaišo ma-

žiausiai 1 017 lamantinų, o pavo-
jingiausi šiems gyvūnams žiemos 
mėnesiai dar tik prasideda.

Pagal naująją programą tik 
labai nedaug asmenų – ir tik jei 
bus būtina – galės šerti laman-
tinus Indėnų Upės lagūnoje, pa-
aiškino Th. Easonas. Jis pakar-
tojo, kad plačioji visuomenė to 
daryti neturėtų.

Nelaisvėje lamantinai šeriami 
salotomis, kopūstais ir kitomis 
daržovėmis.

Lamantinai yra apie 3 m ilgio, 
sveria 360–540 kilogramų. Kas-

dien jie gali suėsti maisto, svo-
riu prilygstančio iki 10 proc. jų 
kūno svorio, tad bet koks jūros 
augalų kiekio sumažėjimas gali 
sukelti liūdnas pasekmes.

Vietos nevyriausybinė orga-
nizacija „Save the Manatee“ 
gyrė naująją programą. Organi-
zacijos vykdomasis direktorius 
Patrickas Rose'as (Patrikas Rou-
zas) tai pavadino „reikšmingu 
žingsniu“, padėsiančiu užkirsti 
kelią daugelio lamantinų žūčiai 
dėl badavimo.

-Bns
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perka

parduoda Artėjant gražiausioms 
metu šventėms norime 

padovanoti žuvies padėklą.
Apsipirk firminėje parduotuvėje 

gruodžio 13-18 d. ir laimėk dovaną!
Išsami informacija apie žaidimo sąlygas firmineje parduotuvėje: 

J. Biliūno g. 38, Anykščiai.

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

Tel. (8-651) 39039.

Ieško pirkti namą Anykščių 
rajone. 

Tel. (8-671) 61261.

1 - 2 kambarių butą Anykščiuose 
arba netoli miesto. 

Tel. (8-607) 79556.

Ieško pirkti garažą. 
Tel. (8-627) 66184.

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

Tel. (8-600) 22488.

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apau-
gusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir neva-
žiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito 
vietoje. Utilizuoja automobi-
lius. Išrašo sunaikinimo pa-
žymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

PerKAMe
MIŠKUs

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GreITAs ATsIsKAITYMAs.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArves, 
Bulius ir TelyčiAs 

„krekeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PerkA 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-607) 54386.

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

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PerKAMe
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

veršelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
Avis

Nekilnojamasis turtas

15,26 ha sklypą Gečionių k. 
Anykščių r.

Tel. (8-679) 57028.

kuras

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.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-683) 08828.

Lapuočių ir beržo briketus, 
paletė  960 kg. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184.

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.

Pigios Kalėdinės eglutės! 
Mus rasite J. Biliūno g. 7, šalia 
kavinės - picerijos “JUNA”.

Tel. (8-626) 98328.

Gyvuliai

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

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

Kita

UAB TOLMANA – juodąjį me-
talo laužą. 

Tel. (8-617) 05596.

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, priekabas gero-
mis kainomis. 

Tel. (8-682) 11626.

siūlo darbą

Prisijunkite prie gamybos 
darbuotojų komandos 

Panevėžyje! 
Nemokamai vežame iš Anykščių! 
Atlyginimas 500-700 Eur/mėn. 
į rankas, jei patogu – moka-

mas kas savaitę! 
susisiekite tel. (8-653) 34476.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
gruodžio 11-13 d.d. - priešpilnis.

Joana, Žaneta, Gilmintas, 
Vaingedė, Dagmara, Žana.

Artūras, Aistis, Tautvaldė, 
Dovydas.

šiandien

gruodžio 12 d.

vardadieniai

oras

0

+4

gruodžio 13 d.
Liucija, odilija, Kastautas, 
eiviltė, otilija, Kastytis.

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 siūlosi Anykščių Kalėdų rezidencijoje 
padirbėti Kalėdų Bobute

nesisiūlyt negaliu - 
Trokštu būti seneliu. 
Atsisukus į eglutę
Aš nevalgysiu bulkutės.

Dieve gink, jokių kavų!
nes spaudimą jau turiu.
Veltui ten nespaciruosiu -
Baranauską deklamuosiu.

Bus patenkinti anūkai
ir atvedę juos diedukai.
Figūra mana gera -
nei kūda aš, nei stora.

Tai kalėdų rezidencijai
Oi turiu aš dar potencijos!
ne iš rokiškių kokių -
iš gimtų Pašventupių.

Bus patenkinta valdžia
Šia pikantiška žinia -
Tolerantiška Bobutė
Bus kalėdų Amiliutė.

Advokatas ateina pas savo kli-
entą, kurio laukia mirtis elektros 
kėdėje.

- Turiu vieną blogą ir vieną 
gerą žinią. Blogoji: gubernato-
rius nesutiko atidėti egzekucijos.

- O geroji?
- Man pavyko jį perkalbėti 

sumažinti įtampą perpus...

***
- Norėdama sulysti mano 

žmona dabar reguliariai jodi-
nėja.

- Ir koks rezultatas?
- Žirgas sulyso 10 kilogramų.

***
Nutarė Dievas nusileisti į 

Žemę ir įsidarbinti mieste dak-
taru. Atvažiuoja pas jį pirmas 
pacientas. Suparalyžuotas, kė-
dėje. Dievas uždėjo ranką ant 
galvos ir sako:

- Stokis ir eik!
Tas atsistojo ir išėjo. Korido-

riuje jo klausia:
- Na, kaip naujas daktaras?
- Tai visi jie tokie - net spau-

dimo nepamatavo...

***
Eina girtas vyras namo, už-

kliuvo už turėklų, užpakalį su-
sidraskė. Ryte žmona:

- Tai vėl girtas grįžai?
- Nea...
Žmona:
- Tai kam tą veidrodį pleistru 

aplipdei?

***
Mirė pats seniausias zoologi-

jos sodo dramblys. Pro šalį ei-
nantis žmogus išgirdo verkiantį 
dramblio prižiūrėtoją ir sako:

- Ko taip verki? Bus dar tų 
dramblių.

- Aha, lengva tau kalbėti, ne 
tau reikės duobę kasti.


