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Koncertas. Gruodžio 26 
dieną 16 val. Anykščių kultū-
ros centre vyks nemokamas J. 
Brahms Vengriškų šokių, atlie-
kamų fortepijoninio Jorio So-
deikos ir Paulinos Dūmanaitės 
dueto, koncertas.

Koncertas II. Gruodžio 27 
dieną 17 val. Anykščių kultū-
ros centras kviečia į nemokamą 
vakarą su ispaniškos muzikos 
gitaros garsais!

Remontas. Išasfaltuota kraš-
to kelio Kupiškis – Utena  at-
karpa ties Svėdasais. AB „Kelių 
priežiūra“ atstovė Giedrė Čeka-
vičienė „Anykštą“ informavo, 
kad kelio nusėdimas  sutaisytas 
50 m ilgio ruože. Kelio nusėdi-
mas kėlė grėsmę eismo saugu-
mui, dėl jo sutvarkymo į Lietu-
vos automobilių kelių direkciją 
šiemet kreipėsi Anykščių rajo-
no savivaldybės vadovai.

Slidinėjimas. Dėl nepalan-
kių oro sąlygų Anykščiuose, 
ant Kalitos kano, gruodžio 16 
dieną, ketvirtadienį, uždaryta 
slidinėjimo trasa. Slidinėjimo 
sezonas Anykščiuose šiemet 
prasidėjo gruodžio 9 dieną.

Koronavirusas. Koronavi-
ruso protrūkis šią savaitę yra 
užfiksuotas Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje. Pa-
gal Statistikos departamento 
pateiktus duomenis, Anykščių 
rajone COVID-19 liga šiuo 
metu serga  67 asmenys. Ko-
ronavirusas nusinešė  ir jauno 
anykštėno gyvybę. Anykštėnas 
galimai buvo gydomas Respu-
blikinėje Panevėžio ligoninėje. 

Laikraštis. Kitas laikraščio 
„Anykšta“ numeris pasirodys 
gruodžio 23 dieną, ketvirtadienį.

Istorijų dvarelio rodikliai – kuklūs, 
išlaidos - įspūdingos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Per devynis šių metų mėnesius Istorijų dvarelį aplankė 1 tūkst.186 lankytojai, skelbia Anykščių Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių biblioteka. 

Bibliotekos filialas įrengta Okuličiūtės dvarelyje, šiemet gavo beveik 2 tūkst. Eur pajamų, tačiau jo išlaikymas jau kai-
navo daugiau nei 31 tūkst. Eur.

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka sakė, kad Istorijų dvarelio darbuotojai šiuo 
laikotarpiu su lankytojais dažniausiai bendrauja nuotoliniu būdu.

Anykščiuose dygsta partijų skyriai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 11-ąją, Anykščiuose įsteig-
tas Lietuvos žaliųjų partijos (LŽP) skyrius. 

Skyriaus pirmininku išrinktas anykštėnas, dabar Ute-
nos kolegijos studentas, 23-ejų metų Ainius Strazdas. LŽP 
Anykščių skyriaus steigėjais tapo dešimt žmonių - toks mi-
nimalus narių skaičius numatytas partijos įstatuose.

LŽP įkurta 2011 metais. Žy-
miausias jos atstovas bei partijos 
pirmininkas buvo žurnalistas, 
Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės spaudos tarnybos vadovas, 
Seimo narys Linas Balsys. Šiuo 
metu partijai vadovauja Ieva 
Budraitė, dirbanti Žaliosios po-

litikos institute. 
Partijos pirmininkė „Anykš-

tai“ sakė, jog LŽP šiuo metu 
Lietuvoje turi 23 skyrius, 8 sa-
vivaldybių tarybų narius. LŽP 
priklauso Radviliškio rajono 
meras Vytautas Simelis. 

Lietuvos žaliųjų partijos Anykščių skyriaus pirmininku išrinktas 
23-ejų metų Ainius Strazdas.

Prieš savaitę Anykščių rajone veiklą pradėjo dar vienos - Lietu-
vos žaliųjų  - partijos skyrius.

Populiariausias 
rajone – 
matematikos 
brandos 
egzaminas

Žmogus iš 
dingusių garsų 
pasaulio

Prisiminimuose – 
Konstantino 
Sirvydo mokykla

Norėjo tvarkytis 
kaip 
savo kieme
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spektras

temidės svarstyklės

Populiariausias rajone – matematikos brandos egzaminas
Abiturientai pasirinko brandos egzaminus: populiariau-

sias Anykščių rajone – matematikos valstybinis egzaminas.

Laikyti lietuvių kalbos ir li-
teratūros valstybinį brandos 
egzaminą pasirinko  92 kandi-
datai, matematikos valstybinį 
brandos egzaminą – 114, biolo-
gijos – 60 kandidatų, informa-
cinių technologijų – 8, geogra-
fijos – 40. 

Iš mokyklinių brandos egza-
minų Anykščių rajone populia-

riausias technologijų brandos 
egzaminas. Jį laikyti pasirinko 
79 kandidatai. 3 kandidatai lai-
kys muzikologijos mokyklinį 
brandos egzaminą.

Privalomo lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzamino 
tipą – valstybinį ar mokykli-
nį – abiturientai galėjo rinktis 
laisvai. Šiemet prašymus laiky-

ti valstybinį lietuvių kalbos ir 
literatūros egzaminą Anykščių 
rajone pateikė 92 kandidatai, 
mokyklinį – 68. 

Iš viso kandidatai galėjo 
rinktis laikyti ne daugiau kaip 
7 brandos egzaminus. Nuo šių 
metų abiturientams pasiūlyta 
naujovė: jie turi galimybę pa-
sirinkti daugiau egzaminų nei 
laikys. Iki kovo 15 dienos abi-
turientai galės iš iki lapkričio 
24 dienos pasirinktų brandos 

egzaminų vieno ar kelių bran-
dos egzaminų atsisakyti, kai jau 
tiksliai žinos, kurią specialybę 
renkasi, ką ketina studijuoti ir 
kokių brandos egzaminų tam 
reikia. 

Prašymus laikyti brandos eg-
zaminus šiemet Anykščių rajo-
ne pateikė 132 abiturientai. Dar 
28 abiturientai egzaminus lai-
kys Aukštaitijos profesinio ren-
gimo centro Anykščių filiale.

-AnYkŠTA

Anykščiuose bandyta apvogti parduotuvę
Gruodžio 14 dieną, antradienį, Anykščiuose, A.Baranausko 

a., išdaužus langą buvo įsibrauta į parduotuvę ir pavogti al-
koholiniai gėrimai.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Policija praneša, kad vagystė 
įvykdyta apie 23 valandą. Pa-
daryta žala tikslinama.

Policija sulaikė du įtariamuo-
sius. Tai 1969 ir 1989 metais 
gimę vyrai. Jie uždaryti į Pane-
vėžio apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato areštinę.

Apvogta Kaune registruotos  
UAB „Onrama“ priklausanti 

parduotuvė „XXL gėrimai“. 
Bendrovės direktorius Modes-
tas Novickas „Anykštai“  patei-
kė kiek kitokią  įvykio versiją 
nei skelbia policija.

„Nežinia iš kokių paskatų 
subjauroti parduotuvės langai. 
Gal ir buvo bandoma pavogti 
alkoholinius gėrimus, bet jiems 
nelabai pavyko – parduotuvės 

viduje vagys nebuvo. Polici-
jos sulaikytieji vyrai su savimi 
turėjo alkoholinių gėrimų, bet 
nesu garantuotas, kad jie buvo 
paimti iš mūsų parduotuvės. 
Aišku, be inventorizacijos nie-
kas tiksliai nepasakys, bet vizu-
aliai nesimatė, kad alkoholiniai 
gėrimai būtų paimti iš parduo-
tuvės“, - sakė M.Novickas.

Alkoholinių gėrimų par-
duotuvę saugo saugos tarny-
ba „Šerifai“, be to, Anykščių 
miesto centras stebimas vaiz-

do stebėjimo kameromis, todėl 
įtariamieji  dėl vagystės prak-
tiškai neturėjo galimybių likti 
nesulaikyti.

Beveik 20 metų veikiančios 
bendrovės, kuri alkoholiniais 
gėrimais prekiaujančių par-
duotuvių turi ir kituose Lie-
tuvos miestuose, direktorius  
M.Novickas sakė, kad panašių 
vagysčių per jo darbo praktiką 
buvo „ne viena ir ne dvi“.

Dėl vagystės pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Skiepai. Sveikatos apsaugos 
ministras Arūnas Dulkys žada 
kitą savaitę Vyriausybei pateik-
ti teisės aktus dėl privalomo 
skiepijimo nuo koronaviruso. 
Reaguojant į omikron atmai-
nos plitimą, taip pat reikia per-
žiūrėti vakcinacijos schemas 
socialinės globos, sveikatos 
priežiūros įstaigose. Kada ga-
lėtų įsigalioti pokyčiai dėl pri-
valomos vakcinacijos tam tikrų 
sričių darbuotojams, kol kas 
nėra numatyta.

Virusas. Lietuvoje nustatyti 
trys nauji COVID-19 omikron 
atmainos atvejai, iš viso jų nu-
statyti penki. Užsikrėtusieji yra 
26-46 metų amžiaus, jaučia 
simptomus, tačiau nė vienas 
nėra ligoninėje. Trys atvejai 
nustatyti Vilniaus, po vieną 
– Kauno ir Panevėžio gyven-
tojams. Ekspertai įspėja, jog 
omikron atmaina plinta grei-
čiau nei pasaulyje šiuo metu 
dominuojanti delta atmaina. 
Viena to priežasčių – mažesnis 
vakcinų veiksmingumas.

Migrantai. Į kilmės šalį nori 
grįžti 70 neteisėtai į Lietuvą at-
vykusių irakiečių, pranešė Vi-
daus reikalų ministerija (VRM). 
Dėl prieglobsčio Lietuvoje 
šiemet kreipėsi apie 2,5 tūkst. 
Irako piliečių. Tik keturiems iš 
jų prieglobstis buvo suteiktas, 
kitų laukia grąžinimas į kilmės 
šalį.Apie 300 iš jų jau grįžo į 
Iraką savanoriškai, dar apie 2 
tūkst. laukia grąžinimo.

Kraujas. Siūloma leisti ho-
moseksualiems asmenims duo-
ti kraujo, anksčiau duoti kraujo 
pasidarius tatuiruotę, skelbia 
Nacionalinis kraujo centras.
Pasak pranešimo, Sveikatos 
apsaugos ministerijos pareng-
ti pakeitimai numato, kad nuo 
gegužės mėnesio nebeliktų ho-
moseksualius vyrus diskrimi-
nuojančio klausimo dėl lytinių 
santykių – visų donorų lygiai 
būtų klausiama apie nesaugius 
lytinius santykius.

Spaudimas. Kinija spaudžia 
Vokietijos automobilių dalių 
milžinę „Continental“ nebe-
naudoti jos gamykloje Lietu-
voje pagamintų komponentų, 
penktadienį pranešė „Reuters“. 
Tokie veiksmai esą susiję su 
Lietuvos ir Kinijos diplomati-
niu konfliktu dėl Taivaniečių 
atstovybės Vilniuje. „Conti-
nental“ gamykloje gaminamos 
automobilių durų ir sėdynių 
kontrolės elementai, išmanios 
automatinės langų užtamsi-
nimo sistemos, greičio palai-
kymo sensoriai bei priekiniai 
radarai automatinio stabdymo 
funkcijai.

-Bns

2021 m. gruodžio 28 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

34-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU 

BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. gruodžio 23 d. (ketvir-
tadienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių 
priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto 

– 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto 

– 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti 
nuo gruodžio 21 d. Anykščių rajono savivaldybės internetinia-
me tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Užsak. nr.1161

Smurtas. Gruodžio 16 dieną 
apie 18.00 val. Anykščiuose, 
Kurklių g., neblaivus (nustaty-

tas 2,82 prom. girtumas) vyras 
(g. 1979 m.) smurtavo moters 
(g. 1978 m.) atžvilgiu. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Narkotikai. Gruodžio 15 die-
ną apie 00.40 val. Anykščiuose, 
A. Vienuolio g., patikrinimui su-
stabdytame automobilyje BMW, 
kurį vairavo vyras (g. 1973 m.), 

rasta baltos spalvos biri, galimai  
narkotinė medžiaga. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras (g. 
1973 m.) ir moteris (g. 1987 m.) 
sulaikyti ir uždaryti į areštinę.

Dirbti tenka vis ilgiau
Pagal įstatymų reikalavimus kiekvienais metais ilginamas 

pensinis amžius ir, norint išeiti į senatvės pensiją, dirbti ten-
ka vis ilgiau. 2022 metais amžius ir būtinasis stažas toliau 
bus ilginami. 

Nuo kitų metų į senatvės 
pensiją galės išeiti 64 metų ir 
4 mėnesių sulaukę vyrai ir 63 
metų ir 8 mėnesių sulaukusios 
moterys. Palyginti su šiais me-
tais, senatvės pensijos amžius 
pailgės 2 mėnesiais vyrams ir 
4 mėnesiais moterims. Pensinis 

amžius tiek vyrams, tiek mo-
terims bus ilginamas iki 2026 
metų, kol abiem lytims bus su-
vienodintas. Nuo tų metų į se-
natvės pensiją bus galima išeiti 
sulaukus 65 metų. Žinoma, jei 
nepasikeis įstatymai. Juo labiau 
kad ne kartą skambėjo ragini-

mai į pensiją žmones imti iš-
leisti dar vėliau.

Remiantis Sodros pateikia-
ma pensinio amžiaus lentele, 
labiau nuskriaustos gali jaustis 
moterys, kadangi 2012 metais 
vyrai į pensiją galėjo išeiti su-
laukę 62 metų ir 8 mėnesių, o 
moterys - 60 metų ir 4 mėnesių. 
Po truputį, bet stabiliai iki 2020 
metų Lietuvoje ilgėjusi vidutinė 
gyvenimo trukmė, prasidėjus 
pandemijai, sumažėjo ir pernai 
ji buvo lygi 70,09 metų trukmei 
moterims ir 80,06 – metų tru-

kmei vyrams (atitinkamai 2019 
metais buvo 71,53 metų vyrams 
ir 81,04 metų moterims).

Taip pat tiek moterims, tiek 
vyrams ir toliau didėja būtina-
sis stažas, kurį reikia sukaupti, 
norint gauti senatvės pensiją. 
Šiuo metu būtinasis stažas tiek 
vyrams, tiek moterims, kad būtų 
gauta visa bendrosios dalies 
pensija, yra 32 metai. Nuo kitų 
metų būtinasis stažas ilginamas 
puse metų ir numatomas ilginti 
toliau, kol pasieks 35 metus.

-AnYkŠTA

Sumedžiotas užsikrėtęs šernas
Nustatyta trichineliozė ir afrikinis kiaulių maras (AKM) 

Andrioniškio seniūnijos Maželių miške sumedžiotam šernui.  

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos Utenos departamen-
to Anykščių skyrius informuo-
ja, kad tai jau trečias teigiamas 
trichineliozės atvejis per šiuos 
metus.  Rugpjūčio mėnesį  Skie-
monių seniūnijos Jaujos miške ir 
Troškūnų seniūnijos Grumbinų 
miške sumedžiotiems šernams  
taip pat nustatyta trichineliozė. 
Iki 2017 metų Anykščių rajone 
kasmet buvo nustatoma iki aš-
tuonių trichinelioze užsikrėtusių 
šernų per metus. 2018–2020 me-
tais  ši liga nė karto nenustatyta.

Anykščių rajone šernų popu-
liacija atsigauna – šiais metais 
sumedžioti ir ištirti jau 532 šer-

nai, iš kurių 9 šernams nustatytas 
AKM virusas Troškūnų, Debei-
kių, Andrioniškio, Kavarsko, 
Viešintų seniūnijose. Rastoms 2 
šernų gaišenoms AKM nepatvir-
tintas.

  Asmenims, radusiems šerno 
gaišeną ir apie ją pranešusiems, 
mokama 30 eurų išmoka.  Anykš-
čių rajone esantys kiaulių laiky-
tojai raginami laikytis biologinio 
saugumo reikalavimų kiaulių lai-
kymo vietose. Pastebėjus pakitu-
sį laikomų kiaulių elgesį, būtina 
nedelsiant informuoti veterinari-
jos gydytoją ar Anykščių skyrių 

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

savaitės citatosNorėjo tvarkytis kaip 
savo kieme Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmąjį kartą, kai auditoriai nustatė, jog savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus dabar  jau buvusi vedėja Audronė Pajarskienė į viešųjų pirkimų procedūras 
žiūri kūrybiškai, jai drausminė nuobauda taikyta nebuvo. Tačiau kai tokia situacija karto-
josi ir po Anykščių rajono savivaldybės administracijos vadovių įspėjimo, - A.Pajarskienė 
gavo tarnybinę nuobaudą ir galų gale turėjo atsisveikinti su pareigomis.    

Pernai maitinimo sąskaitų - 
už daugiau nei 3000 eurų

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Centrali-
zuoto vidaus audito skyrius, 
atlikęs planinį Darnios kuror-
tinės plėtros programos lėšų 
panaudojimo 2020-ųjų metų 
laikotarpiu auditą nustatė, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyrius 
nupirko maitinimo paslaugų už 
3 tūkst. 384 eurus, tačiau neat-
liko viešiesiems pirkimams bū-
tinų procedūrų. Paprasčiausiai 
savivaldybei buvo pristatomos 
maitinimo įstaigų sąskaitos, 
kurios buvo apmokamos rajono 
biudžeto lėšomis. 

Savivaldybė 2020-aisiais me-
tais apmokėjo įmonių „Virema“ 
( apie 300 eurų), „Prie pirties“ 
( apie 120 eurų), „Nykščio na-
mai“ (apie 200 eurų), „Novėja“ 
(valdo mero patarėjos Gabrie-
lės Griauzdaitės Patumsienės 
šeimos kavinę „Pirmas daigas“ 
-  per 400 eurų), „Pasagėlė“ 
(apie 800 eurų), „Skanu skanu“ 
(apie 140 eurų), „Vassi“ (apie 
800 eurų) bei Malinausko įmo-
nės (apie 600 eurų) pateiktas 
sąskaitas.  

Kažką pirko iš Anykščių 
menų inkubatoriaus

Atliekant auditą nustatyta, 
kad Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
rius iš Anykščių menų inkuba-
toriaus 2020 metais pirko repre-
zentacinių prekių už 2900 eurų. 
Auditoriai nurodo, jog pirkimo 
procedūros iki galo atliktos 
nebuvo. „Pirkta pagal poreikį, 
be jokių apskaitos dokumentų. 
Gavimo faktas nefiksuotas“, - 
nurodoma ataskaitoje.

Anykščių menų inkubatorius 
nebuvo vienintelis savivaldybės 
partneris, iš kurio 2020-aisiais 
pirktos reprezentacinės pre-
kės, tačiau kitais atvejais buvo 
atliktos viešųjų pirkimų pro-
cedūros.Teigiama, jog ir pagal 
viešųjų pirkimų tvarką nupirktų 
prekių apskaita buvusi atsaini 
- savivaldybės administracijos 
patalpose rasta suvenyrų, ku-
rie, pagal dokumentus, jau yra 
išdovanoti. 

Po miesto šventės - 
3700 eurų sąskaitos

Tikėtina, kad už skyriaus 
viešuosius pirkimus buvusi at-
sakinga dabar jau buvusi Kul-
tūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
nebuvo pirmasis Anykščių val-
dininkas, prekes ar paslaugas 
pirkęs savo nuožiūra, o ne pa-
gal viešųjų pirkimų taisykles. 
Tačiau po  Centralizuoto vidaus 
audito skyriaus atlikto audito 
už 2020-uosius metus ir kons-
tatuotų pažeidimų, regis, turėjo 
būti aišku, kad nustatytų tvarkų, 
taisyklių, o juo labiau įstatymų 
teks laikytis.  

Juolab kad buvo pateiktos 
ir Centralizuoto vidaus audito 
skyriaus išvados bei savivaldy-
bės administracijos padalinių 
vadovams parengtos viešųjų 
pirkimų vykdymo atmintinės. 

Bet po 2021-ųjų Anykščių 
miesto šventės savivaldybės 
administracija vėl sulaukė sąs-
kaitų, kurios išrašytos už pas-
laugas, pirktas be viešųjų pir-
kimų procedūrų. Priminsime, 
jog savivaldybės administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešaitė 
„Anykštai“ sakė, jog, sužino-
jusi apie pakartotinai padarytą 
analogišką pažeidimą, buvusi 
apstulbinta. (Vidmantas ŠMI-
GELSKAS „Sąskaitos apmokė-
tos neatlikus viešųjų pirkimų“; 
Anykšta" 2021 12 14). 

Bendra A.Pajarskienės atlik-
tų pirkimų (tiksliau - neatliktų 
pirkimų) 2021-ųjų miesto šven-
tės renginiams vertė didesnė 
nei 3700 eurų: kavinei „Pasa-
gėlė“ sumokėta apie 500 eurų, 
„Nykščio namams“ - 819 eurų, 
„Roko virtuvei“ - beveik 1500 
eurų, UAB Anykščių komuna-
linis ūkis - per 1000 eurų.  

   
Tvirtina, kad pažeidimai
 buvo nereikšmingi

Pati A.Pajarskienė Anykščių 
rajono tarybos nariams išplatin-
tame skunde nurodo, kad audi-
torių rekomendacijos buvusios 
mažai reikšmingos. „2021 m. 
pirmąjį pusmetį Savivaldybės 
administracijos Centralizuoto 
vidaus audito skyrius atliko net 
du auditus dėl Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
veiklos. 

Nors po atlikto patikrinimo 
auditoriai turėjo pastabų dėl 
skyriuje vykstančių procesų, 
tačiau auditorių išvadose pa-
teiktos rekomendacijos vertin-

tos kaip lengvo arba vidutinio 
reikšmingumo. Auditorių pa-
teiktos išvados ir rekomenda-
cijos buvo išskirtinai susijusios 
su Darnios kurortinės plėtros 
programos priemonių vykdymu 
/ įgyvendinimu. Atsižvelgiant į 
tai, 2021 metais buvo parengti 
veiksmų planai, kuriuose nu-
matytu grafiku bei atsižvelgiant 
į Centralizuoto vidaus audito 
skyriaus rekomendacijas buvo 
parengti ir patvirtinti arba pagal 
grafiką dar rengiami bei keičia-
mi visi suplanuoti vidaus teises  
aktai. Be to, pabrėžtina, kad au-
ditoriai tikrino būtent 2020 metų 
dokumentus, t. y. to laikotarpio, 
kai aš dirbau skyriaus vedėja, o 
vyriausiojo specialisto kultūrai, 
kaip jau nurodyta aukščiau, ku-
riam pagal pareigybę priklausė 
kuruoti bene visas minimas 

Darnios kurortinės plėtros 
programos priemones, pa-
reigybė buvo neužimta. Aki-
vaizdžiai sąmoningai igno-
ruodama visas šias nurodytas 
aplinkybes, direktorė, vėliau, 
nepagristai kritikuodama ir 
neigiamai vertindama mano 
atliekamas darbo funkcijas, 
rėmėsi, kaip vienu is pagrin-
dų, būtent atlikto audito iš-
vadomis“, - skunde dėsto 
A.Pajarskienė, regis, pykda-
ma, jog apskritai buvo išdrįsta 
tikrinti jos vadovaujamo sky-
riaus veiklą.  

Į viešumą iškilo faktas, jog 
buvusi Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedė-
ja Audronė Pajarskienė, ne-
atlikusi viešųjų pirkimų pro-
cedūrų, maitinimo paslaugą 
pirko ir iš Anykščių rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėjos kultūrai Gabrielės 
Griauzdaitės Patumsienės 
(nuotraukoje) šeimos valdo-
mos kavinės.

Ar Anykščiuose 
per šventes 
reikia atsisakyti 
fejerverkų? 

Donata TUBYTĖ:

- O kam atsisakyti.. Gal ge-
riau tada tiesiog naudoti mažiau 
fejerverkų ir ne tokius galin-
gus..Tokiu atveju, manau, būtų 
dalinai surastas kompromisas 
tarp pasisakančių už ir prieš.

Romualdas INČIRAUSKAS:

- Motyvai dėl gyvulių ir tar-
šos juokingi. Fejerverkai - nuo 
seno šventės atributas, o šven-
čių labai, labai reikia, praskai-
drina gyvenimą, drįstu teigti, 
kad padeda kovoti su „korona“. 
Taigi, būkime sveiki ir ŠVĘS-
KITE.  P.S. žodis „šventė“ kil-
dinamas iš žodžio „šventas“, o 
tai jau šį tą reiškia!

Laima ZELEVIENĖ:

- Aišku, kad reikia atsisakyt. 
Yra žmonių, sunkiai gyvenan-
čių, paaukokim geriau jiems. 
Nemėtykim pinigų be reikalo. 
Tuštybė, ir tiek.

Emilija ARBAČIAUSKIENĖ:

- Tokia šventė yra tik vie-
na metuose, gal jau nereikia iš 
žmonių atimti ir jų.

Į partiją - tik po 
konkurso?..

Ainius STRAZDAS, Lietu-
vos žaliųjų partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas, apie 
būsimus partiečius:

 „Steigėjų buvo dešimt, tačiau 
kandidatų turime gerokai dau-
giau. Dar norime pasikalbėti, 
išsiaiškinti, ar tikrai tų žmonių 
pasaulėžiūra atitinka partijos 
idėjas.“

Verksime?

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, apie medinių dau-
giabučių Anykščiuose staty-
bas: 

„Aš galiu duoti pažadą - pra-
eis labai mažai laiko ir mes iš 
tokių dalykų nebesijuoksime.“

Priminkite, kas už atliekų
konteinerių stebėjimą 
atsakingas...

Simas AŠTRAUSKAS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos  Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojas, apie atliekų kontei-
nerius, skirtus tekstilei:

 „Stebėjimai parodė, kad 
Anykščių mieste didžioji dalis 
paliekamos tekstilės yra prastos 
kokybės.“

Blogiau, kai po statybų 
valdininkai tariasi, ką 
daryti su rangovu...

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie Tilto gatvės kom-
plekso įveiklinimą:

 „Man keistokai atrodo, jog 
pirma įvyksta statybos, o po to 
renkasi valdininkai ir tariasi, ką 
su juo daryti.“ 

Tikėkit širdimi, akys 
gali apgauti.

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
buvusios Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus ve-
dėjos Audronės Pajarskienės 
skundą: 

„Kai kurias jos skunde apra-
šytas situacijas pats savo akimis 
mačiau - todėl galiu teigti, kad 
skundas yra melagingas.“ 

Kodėl Nepagaunamasis
Džonis? Todėl, kad jo 
niekas negaudo?

Sigutis OBELEVIČIUS 
apie Utenos apskrities Regi-
oninės kultūros tarybos lėšų 
skyrimą ir organizacijoms ar 
asmenims, susijusiems su šia 
taryba:

 „Jeigu būtų savivaldybėje to-
kie dalykai - po pirmojo tokio 
skyrimo STT išsivestų.“ 
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Vilija Blinkevičiūtė:  „Tikiu, kad sunkiausi pandemijos 
metai – jau už mūsų nugarų“  Rimantas KAzLAuSKAS

Pokalbis su Europos Par-
lamento nare, Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
pirmininke Vilija BLIN-
KEVIČIŪTE.

Gerbiamoji Vilija, ti-
kriausiai ir šiemet Europos 
Parlamento (EP) darbo-
tvarkėje vieni svarbiausių 
buvo kova su pandemija ir 
jos pasekmėmis?

Žinoma. Šiemet dar kartą 
ir labai aiškiai supratau: kaip 
gerai, kad esame Europos Są-
jungoje. Vieniems susigrumti 
su pandemija būtų buvę žy-
miai sunkiau. Kalbu ir apie 
milžiniškas lėšas, bet už jų juk 
žmonės, jų likimai.

Dar vasarį EP patvirtino 
672,5 milijardo eurų dydžio 
ekonomikos gaivinimo ir at-
sparumo didinimo priemonę, 
skirtą padėti kovoti su pande-
mija. Tai dotacijos ir paskolos 
valstybėms, taip pat ir Lietuvai. 
Iškart po to EP patvirtino pro-
gramą „ES – sveikatos labui“, 
pagal kurią kuriamas bendras 
ES vaistų, vakcinų ir medicinos 
priemonių rezervas. Pritarta 
skirti valstybėms 100 milijardų 
eurų darbo vietoms išsaugoti, 
kai įmonės negali vykdyti vei-
klos dėl koronaviruso krizės. 

Gegužę EP skyrė beveik 
400 milijonų eurų Solidarumo 
fondo lėšų pandemijai valdyti 
Lietuvoje ir dar 19 Europos 
valstybių. Dabar iš jo galima 
finansuoti ir visuomenės svei-

katos krizių valdymą, infekci-
nių ligų stabdymą. 

Išplėstas Europos socialinis 
fondas: 88 milijardų eurų skir-
ti investicijoms į darbo vietų 
kūrimą, į galimybes naudotis 
sveikatos paslaugomis ir į skur-
do mažinimą. Daugiau lėšų nu-
matyta kovai su jaunimo nedar-
bu, vaikų skurdu.

Kokie dar buvo svarbūs 
sprendimai, nesusiję su pan-
demija?

Liepą priėmėme rezoliuciją, 
pagal kurią, pavyzdžiui, bus 
užtikrinta, kad iki 2030 m. būtų 
užbaigti tokie projektai kaip 
„Rail Baltica“.

Lietuvai aktualu ir tai, kad pa-
tvirtinome 16 milijardų eurų pa-
ketą, kuris padės ES valstybėms 

stiprinti sienų apsaugą ir migra-
cijos srautų valdymą bei gerinti 
trečiųjų šalių piliečių integraciją. 

Vienas iš paskutiniųjų sprendi-
mų: EP pritarė ES bendrai žemės 
ūkio politikos (BŽŪP) reformai. 
Siekiama ekologiškesnio ūki-
ninkavimo ir teisingesnės bei 
skaidresnės politikos. Ne ma-
žiau kaip 10 proc. tiesioginių iš-
mokų bus naudojama mažiems, 
vidutiniams ūkiams remti. Bent 
3 proc. biudžeto bus skiriama 
jauniesiems ūkininkams. Vals-
tybės bus įpareigotos užtikrinti, 
kad ne mažiau kaip 25 proc. tie-
sioginių išmokų skirtų aplinkos 
apsaugos priemonėms.

Kaip sekėsi dirbti Jūsų pa-
grindiniame – Užimtumo ir 
socialinių reikalų – komitete?

EP patvirtino komiteto ini-
cijuotą atnaujintą Europos pri-
sitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo reglamentą. 
Buvau šio klausimo pranešėja, 
atstovavau Parlamentui dery-
bose su Vadovų Taryba ir Euro-
pos Komisija.

Šis sprendimas reiškia dides-
nę paramą, skiriamą didesniam 
skaičiui darbą praradusių žmo-
nių. Lankstesnės taisyklės leis 
gauti paramą ir praradusiems 
darbą dėl COVID-19 pandemi-
jos. Numatyta vaiko priežiūros 
pašalpa atleistiems darbuoto-
jams, padidinta parama savaran-
kiškai dirbantiems asmenims, 
norintiems pradėti verslą.

Taip pat svarbu: EP balsavo 
už visoms ES valstybėms vie-
nodus ir ateityje privalomus mi-
nimalios mėnesio algos (MMA) 
kriterijus. Direktyvos dėl de-
ramo ir teisingo minimalaus 
darbo užmokesčio ne vienerius 
metus siekia Europos socialde-
mokratai. Direktyva nukreipta į 
MMA didinimą ir kolektyvinių 
derybų skatinimą. Pokyčiais sie-
kiama užtikrinti, kad visu krū-
viu dirbantieji ES uždirbtų tokį 
MMA, kuris užtikrintų jiems ir 
jų šeimoms deramą pragyveni-
mo lygį. Neįtikėtina, bet dabar 
turtingiausioje pasaulio bendri-
joje beveik 10 proc. darbuotojų 
gyvena skurde. 

EP siūlo, kad, nustatant 
MMA, reikėtų įvertinti bendrą 
perkamąją galią pagal kiekvie-
nos valstybės prekių ir paslaugų 

krepšelį, pagal vidutinį darbo 
užmokestį bei jo augimo ten-
dencijas, taip pat skurdo lygį.

Juda į priekį Vaikų garantija. 
Pagaliau, atsižvelgdama į EP 
rezoliucijas, Europos Komisija 
pateikė pasiūlymą dėl Europos 
vaiko garantijų sistemos. Buvau 
viena iš šios iniciatyvos autorių, 
ją pristačiau ir gyniau jos būti-
nybę. Iniciatyva numato kon-
krečias (taip pat ir finansines) 
priemones visiems vaikams 
užtikrinti kokybiškas gyvenimo 
sąlygas, nepriklausomai nuo 
turtinės padėties, visuomeninio 
tėvų ar globėjų statuso.

Skinasi kelią komiteto inici-
atyva užtikrinti teisę po darbo 
atsijungti nuo interneto. EP 
balsavo, kad, pasibaigus dar-
bo valandoms, būtų užtikrinta 
teisė išjungti skaitmeninius 
prietaisus ir likti nepasiekia-
mam darbdavių. Siekiama tai 
įtvirtinti ES teisės aktu.

Ko palinkėsite skaitytojams 
artėjančių švenčių proga?

Vilties ir kantrybės. Meilės ir 
sveikatos. Daugiau šviesesnių 
dienų. Telydi visus jausmas, 
kad esate labai reikalingi.

Tikiu, kad sunkiausi pande-
mijos metai – jau už mūsų nu-
garų.

Užsak. nr.1160

Vilija Blinkevičiūtė: „Šiemet dar kartą ir labai aiškiai supratau: 
kaip gerai, kad esame Europos Sąjungoje. Vieniems susigrumti 
su pandemija būtų buvę žymiai sunkiau“. 

Rytis KuLBOKAS

nėra nieko mažiau reikšmin-
ga nei priesaikos sulaužymas. 
Žinoma, jei tą priesaiką sulaužo 
ne karys, o Seimo nariai arba Vy-
riausybė, eilinį kartą pažeisdami 
konstituciją. Pamanykit, tokia 
smulkmena – konstitucija. juk 
ne šventa karvė...

kai pripranti, jog pažeidinėti 
konstituciją nėra nieko išskirti-
na, tai kaip pasityčiojimas ima 
atrodyti tradiciškai rengiamas 
konstitucijos egzaminas. kai, 
galima sakyti, sistemingai 
pažeidinėjama konstitucija, 
toks egzaminas atrodo kaip 
paprasčiausias pasityčiojimas ar 
„pakazucha“. Pasiskaitykit apie 
teises, pareigas, asmens gyveni-
mo neliečiamybes ir kitas gražias 
pasakėles. Paskui parodykite, 
kaip gerai jas išmokote. Geriau-

siai jas išmokę net būna apdova-
nojami.

kokios pasekmės gresia, jei 
seimas arba Vyriausybė priima 
įstatymus ar nutarimus, neatitin-
kančius konstitucijos? Pase-
kmės? Apie ką mes? 

Jei koks pilietis bus nuteis-
tas, jis negalės dirbti valstybės 
tarnyboje, būti pareigūnu. net 
jei giminaitis to piliečio bus nu-
teistas, jau klausimas, ar  jo re-
putacija bus pripažįstama esanti  
nepriekaištinga? Tai baisiau 
nei konstitucijos pažeidimas? 
eiliniai dvigubi standartai?

nemanau, kad galima kalbėti 
apie bet kokį teisingumą, pa-
sitikėjimą partijomis, seimu ir 
Vyriausybe, jei net konstitucijos 
pažeidimai nesulaukia pasekmių. 
seimas gali balsuoti už nutarimą, 
kuris akivaizdžiai pažeis Pagrin-
dinio įstatymo reikalavimus, - ir 
ką? kada nors, greičiausiai po 
kelerių metų, konstitucinis teis-
mas gali net paskelbti, jog buvo 
pažeista konstitucija. ir ką? 
Pareikalaus atšaukti neteisėtą 
įstatymą? O jo padaryta žala bus 
atitaisyta? Rankas už konstitu-
cijos pažeidimą pakėlę įstatymų 
leidėjai patirs nors kokią atsako-
mybę? kolektyvinė atsakomybė 
netaikoma? Tokiu atveju galima 

prieiti iki tokių kraštutinumų, 
kad jei kuri grupuotė sugalvos 
paskelbti lietuvą absoliučia 
monarchija, panaikinti rinkimus 
arba leisti balsuoti tik daliai 
asmenų, atrinktų pagal kokį nors 
požymį (turtą, arba, pavyzdžiui, 
galimybių pasą), o kitus pa-
skelbti baudžiauninkais ir iš jų 
atimti pasus, tai taip pat neturėtų 
teisinių pasekmių? Turėkime 
viltį, kad turėtų, kad yra kokių 
nors saugiklių, tačiau akivaizdu, 
kad su Pagrindinio įstatymo ir 
pagrindinių žmogaus teisių pai-
symu pas mus labai blogai.

Pati teisingumo logika 
diktuoja, kad negali būti be 
pasekmių atleidžiami konstitu-
cijos reikalavimų sulaužymai. 
kiekvienas politikas, pakėlęs 
ranką už įstatymą, kuris pažeidė 
konstituciją, turėtų prisiimti už 
tai atsakomybę. Pati logiškiausia 
atsakomybė – tos pačios sankci-
jos kaip už priesaikos sulaužymą 
ir galbūt, jei buvo padaryta 
žala piliečiams, – papildoma 
atsakomybė. juk seimo nariai 
priesaikos tekste prisiekia gerbti 
ir vykdyti Lietuvos Respublikos 
konstituciją ir įstatymus. 

Manau, kad politikai, kurie 
pažeidinėja teisės garantą ir juo 
labiau kai tai daro ne kartą – 

turėtų netekti galimybės užimti 
pareigas, kurios reikalauja duoti 
priesaiką. Mechanizmas turėtų 
būti tas pats, kaip buvo pritaikytas 
priesaiką sulaužiusiam preziden-
tui Rolandui Paksui. jiems turėtų 
būti atimta teisė dalyvauti rinki-
muose ir užimti pareigas, kuriose 
reikalaujama duoti priesaiką.

sutinku, atsakomybė seimo 
nariams ir Vyriausybei padidėtų, 
padidėtų nestabilumo rizika, 
bet tai būtų paskata atsakingai 
dirbti savo darbą. Būtų paskata į 
seimą rinkti nors kiek teisę išma-
nančius, o ne tik apie narkotikų 
dekriminalizavimą svaičiojančius 
ir net viešai prisipažįstančius, 
kad pažeidinėja įstatymus, net 
ir dabar nevengdami pavartoti 
narkotikų, asmenis. Tai būtų 
paskata geriau išnagrinėti 
ketinamus priimti įstatymus, o ne 
girtis, kiek daug per kadenciją 
jų pateikė ir kiek kartų balsavo. 
Geriau vienas priimtas nuodu-
gniai išnagrinėtas įstatymas, nei 
penkiasdešimt bet kokių.

Galų gale atsakomybės reikia 
ir už rinkiminių pažadų vykdymą. 
Dabar galima meluoti kiek tik 
nori prieš rinkimus, dalyti pa-
žadus, o atėjus į valdžią vykdyti 
priešingą rinkimų programai 
politiką. Į priekaištus, kad „ne 

už tai balsavome“, nevengiant 
pasityčiojimo atsakyti, kad po 
ketverių metų galėsite išsirinkti 
kitą valdžią. Toks požiūris ir jį 
demonstruojantis elgesys ne tik 
ciniškas, bet jis pažeidžia pačių 
rinkimų, kaip pilietinės sutarties, 
esmę. Taip ir skamba į atmintį 
įstrigusi priešrinkiminiame 
vaizdo siužete matyta profeso-
riaus Vytauto landsbergio frazė: 
„kas meluoja, tas ir vagia“. Ar 
kažkaip labai panašiai.

Šiuolaikinė valstybės san-
tvarka kildinama iš piliečių 
susitarimo koncepcijos. Piliečiai 
deleguoja dalį savo teisių jiems 
atstovaujančiai valdžiai, kad ji 
vykdytų jų valią. Bent jau taip 
ideale ji grindžiama. ji išstūmė 
senąją valdžios koncepciją, kad 
kiekviena valdžia – Dievo duota. 

Tačiau, kai turime padėtį, kai 
politikams pažeidinėti konstituci-
ją galima be atsakomybės, – vėl 
grįžtame į klanų, draskančių 
valstybės pamatus pagal savo 
pageidavimus, situaciją. Žino-
ma, jei kada iš jų buvome išėję. 
Mažiausiai kartą dėl įstatymų 
nepaisančio elito valstybę jau 
esame praradę, kartą net daugiau 
nei šimtmečiui, -  tada lietuvių 
kalbą laidojo kaip nykstančią. 
Dar vieno karto nebeatlaikysime.
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Didžiausios išlaidos – 
darbuotojų atlyginimams

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka „Anykštai“ sakė, kad be-
veik 2 tūkst. lankytojų Istorijų 
dvarelį aplankė  atmetus sausio 
– kovo mėnesius, kuomet buvo 
paskelbtas karantinas. Per de-
vynis šių metų mėnesius Istori-
jų dvarelis gavo 1 tūkst.928 Eur 
pajamų.Tiesa, patirtos išlaidos 
skaičiuojamos dešimtimis tūks-
tančių eurų ir šiuo metu siekia 
31 tūkst.250 Eur.

Per devynis šių metų mėne-
sius Istorijų dvarelio darbuotojų 
atlyginimams skirti per 28 tūkst. 
Eur. Likusios išlaidos skirtos 
komunaliniams mokesčiams 
(daugiau nei 2 tūkst. Eur), ryšio 
priemonėms (daugiau nei 200 
Eur), kasos skaitytuvo nuomai 
(beveik 200 Eur), pastato ap-
saugai ( beveik 100 Eur).

Sausio – rugsėjo mėnesiais Is-
torijų dvarelis surengė 151 nuo-

Istorijų dvarelio rodikliai – kuklūs, 
išlaidos - įspūdingos

Verslininkas Deividas Dilys 
teigia, kad tik pati valstybė 
ar savivaldybė gali nuspręs-
ti, kokio dydžio dotacijas gali 
skirti kultūriniam objektui.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Lukas Pakeltis žada, kad 
svarstant kitų metų savival-
dybės biudžetą diskusijų bus 
ir apie Istorijų dvarelį.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Dominykas Tutkus pa-
žadėjo išsamiau panagrinėti 
Istorijų dvarelio finansinius 
rodiklius komiteto posėdyje.

tolinę edukaciją. Jas vedė VDU 
licėjaus „Sokratus“ vadovas 
dr.Mindaugas Nefas, Vilniaus 
universiteto komunikacijos ir 
informacijos mokslų docentas 
Tomas Petreikis, miškininkas 
Raimundas Ereminas, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
Miglė Petrošiūtė.

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka informavo, kad kultūri-
nių edukacijų pritaikymui nuo-
toliniam formatui buvo pradėta 
ruoštis pernai, kuomet gauta 10 
tūkst.400 Eur dydžio parama 
iš Lietuvos kultūros tarybos. 
Projekto įgyvendinimo laiko-
tarpiu iki šių metų kovo mė-
nesio buvo parengtos penkios 
edukacinės programos, kurios 
pritaikytos nuotoliniam forma-
tui. Edukacijos, organizuoja-
mos per medijas, supažindina 
su dvarelyje įrengta ekspozi-
cija bei teikia žinių apie įvai-
rius istorijos ir kultūros reiški-
nius. Iš viso parengtos penkios 
edukacijos: „Laiškų istorija“, 
„Pasaulio knygų įdomybės“, 

„Anykščių šilelio gamtos pa-
slaptys“, „Antspaudų istorija“, 
„Rašytojų palėpė“. „Skirtingi 
įvairių sričių specialistai buvo 
nufilmuoti ir sukurti 5 vaizdo 
siužetai. Šiuos vaizdo siužetus  
rodome per „Zoom“ platformą, 
edukacijos kaina 2 Eur asme-
niui“, - pasakojo bibliotekos 
direktorius R.Kutka.

Kokio dydžio  nufilmuotų  edu-
katorių honorarai, bibliotekos di-
rektorius R.Kutka nedetalizavo.

Šiuo metu Istorijų dvarelyje 
dirba trys darbuotojai – kurato-
rė Orinta Žiliukienė, edukatorė 
Lalezer Varbliauskienė ir gidė 
Simona Valonytė.

Spalio 15 dieną Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiu-
lių biblioteka paskelbė, kad 
Istorijų dvareliui ieškomas ir 
ketvirtasis darbuotojas – kultū-
rinės veiklos organizatorius.

Finansiniai rodikliai 
baugina

Anykščių rajono tarybos na-

rys, Biudžeto, ekonomikos ir 
kaimo reikalų komiteto pirmi-
ninkas, verslininkas, liberalas 
Lukas Pakeltis, iš „Anykštos“ 
išgirdęs apie Istorijų dvarelio 
šiemet gautas pajamas ir pa-
tirtas išlaidas, prisipažino, kad 
„skaičiai skamba bauginamai“.

„Objektyviai suprantu, kad 
pastato išlaikymo kaštų papras-
tai nesumažinsi, tačiau labiau-
siai kelia nerimą algų ir paja-
mų santykis. Visi suprantame, 
kad Covid - 19 padarė didžiulę 
neigiamą įtaką lankomumui, 
tačiau iš šių 9 mėnesių bent 
pusę buvo galima dirbti arti 
įprastinio režimo. Atviras klau-
simas, kaip tai buvo išnaudota? 
Manau, kad artėjant 2022 metų  
biudžeto projektavimui, bus ne-
mažai diskusijų šiuo klausimu 
ir teks ieškoti būdų, kaip efek-
tyvinti veiklą. O artimiausiame 
komiteto posėdyje bandysime 
detaliau pasiaiškinti dabartinę 
finansinę situaciją biblioteko-
je“, - žadėjo L.Pakeltis.

Skaičius sužinojo tik iš 
žurnalistų

Nuo Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos į Anykščių 
rajono tarybą išrinktas Švieti-
mo, kultūros, sporto ir turiz-
mo komiteto narys Dominykas 
Tutkus, išgirdęs apie Istorijų 
dvarelio finansinius rodiklius, 
replikavo: „Jo, čia skaudokai“.

„Jiems koją turbūt pakišo ka-
rantinas. Kiek žinau, su Kalėdų 
rezidencija Istorijų dvarelis vi-
sai šauniai „stovėjo“. O dabar 
nežinau, kodėl čia tokia situaci-
ja.Toks kontrastas tarp skaičių 
didelis. Manau, kad komiteto 
posėdžio metu bus galima tą 

pastabos paraštėse Vėl tos vizijos! Kiek galima?! 

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Pagaliau! Pagaliau po ilgų 
ir skausmingų sąrėmių ir deja-
vimo bei stenėjimo, lietuvos 
valdžia- gimdyvė pagimdė dar 
vieną kitiems metams skirtą 
biudžeto kūdikį. Gimdymo 
metu lietuvos valdžiai, kaip 
visada, stropiai atstovavo dvi 

nepamainomos akušerės: ko-
rupcija ir infliacija. jos akylai 
ragino gimdančią valdžią 
giliai kvėpuoti ir stenėti. ką 
tik gimusį kūdikį (pavadino 
Biudžetu) tos dvi akušerės 
švelniai suvystė  ponios Biuro-
kratijos paruoštais vystyklais 
ir paguldė į kapitalo šildomą 
inkubatorių: kūdikis gimė 
labai silpnas. nelabai žinomas 
ir jo tėvas. Daugelis kalba, 
kad prasiskolinęs į Amerikos 
glėbį pabėgo. kiti sakė, kad 
bandė nusinuodyti baltarusiš-
ko kalio pilna stikline. 

kaip ten bebūtų, dabar ta 
žemė, ant kurios dailiajam 
Vyčiui vis mažiau lieka platu-
mos pajodinėti ant savo balto 
žirgo,- ta žemė dabar bandys 
dar vienerius metus išgyventi, 

save ramindama, kad litras 
kuro brangiai kainuoja todėl, 
kad Covid - 19 virusu užsikrė-
tė pasaulio naftos rinka. Tokia 
bėda ištiko ir auginančius 
paršus, nes „Daktariška“ 
dešra irgi pabrango tiek, kad 
„bambalio“ draugams kaip 
užkanda jau tapo prabangos 
produktu. liko tik „krabų 
lazdelės“. Bet ar ilgam? 

Užtai kalėdoms atėjus mus 
sveikins prie židinio sėdintis 
Gitanas (dar jis ir preziden-
tas), sekdamas kasmetinę 
pasaką apie gerovės valstybę, 
kurioje visi gyvensime žymiai 
geriau, nei gyveno komunistai 
tarybiniais laikais. O mes visi, 
kad ramiai miegotume kalėdų 
naktį, taip ir nesužinosime, 
iš kur buvo paskolinta ir kiek 

tų milijardų, kad gimdyvė 
valdžia lengviau pagimdytų 
biudžeto vaikelį. 

O kam žinoti? kai daug 
nežinai, tai net ramiai gali 
vaikščioti miestelyje po 21 va-
landos, kai prasideda taupymo 
komendanto valanda. Tada, 
kai nieko nežinai, tai ir nieko 
nebijai. eini sau kur nors...Tik 
be piniginės. 

Užtarnauto poilsio liaudis 
yra raminama, kad jai neteks 
mirti badu: gimęs biudžeto 
kūdikis žada ir seneliams 
numesti vieną kitą eurą vali-
doliui ir kruopoms. Įkapėms 
reiks pataupyti...

Po kiekvieno gimdymo 
gimdyvėms gali atsirasti 
depresijos priepuolių. Gimdy-
vė valdžia šiais priepuoliais 
jau sirgo savo paskutinio 
„morčiaus“ metu, bandydama 
priepuolių stiprumą numalšin-

ti pusiau legalizuota kanapine 
„suktinuke“, kurios parūpino 
laisve apsvaigti dvelkiantys 
saviškiai. Tik kad padėtų... 
Gal padės...

nuogam dabar būtų labai 
šalta. Tad ir gimdyvė valdžia 
ką tik buvo aprengta vaivo-
rykštės spalvomis mirgančiu 
chalatu, kad būtų šilčiau. O 
ant tribūnos stalo kažkas dar 
paliko neužmirštuolių puokštę.  
jos greitai reikės per sausio 
13-ąją. juk Vyčiui ir čia, ant 
stalo, ne vieta. net sveikinimo 
atviruko būsenos. jau geriau 
„nezabutkos“ (neužmirštuo-
lės). jos juk taip mylimos 
svetimų ir savųjų masonų...

Pabudau...
Sunkiai išgyvenamos 

vizijos, ačiū Dievui, praėjo. 
O rodos, niekados nerūkiau 
jokios „suktinukės“...Bet iš 
kur tai?..

klausimą iškelti. Dažniausiai 
tokius dalykus iš jūsų (žurna-
listų, - red.pastaba) ir išgirsta-
me. Reikės pasiklausti.Visai čia 
įdomus pastebėjimas“, - kalbė-
jo D.Tutkus.

Mano, kad pelno siekti 
nereikėtų

Šalia Anykščių veikiančio 
Labirintų parko įkūrėjas, vers-
lininkas Deividas Dilys apie 
Istorijų dvarelio finansinius ro-
diklius turėjo kiek kitokią nuo-
monę.

„Kai kada reikia atskirti 
verslą nuo kultūrinio objekto. 
Jei Istorijų dvarelis būtų mano 
objektas, kuris turi generuo-
ti pelną, tada būtų blogai. Bet 
man pačiam teko lankytis Is-
torijų dvarelyje, mano vaikams 
ten labai patiko. Ten siekiama 
ne uždirbti, o edukuoti, todėl 
nereikia tikėtis, kad Istorijų 
dvarelis  bus pelningas. Žino-
ma, Istorijų dvarelis gali už-
dirbti, bet yra du niuansai. Jei 
tai būtų verslo objektas, tai tada 
už Istorijų dvarelio lankymą 
reikėtų kelti bilietų kainas, gal 
dirbti daugiau su reklama. Bet 
jei Istorijų dvarelio lankytojo 
bilietas kainuotų 6 Eur, tada at-
eitų šeima ir sakytų, kad mums 
per brangu ir mes geriau nueisi-
me į Labirintų parką, kur kelias 
valandas vaikai galės dūkti. Bet 
aš noriu pasakyti, kad Istorijų 
dvarelio tikslas  ne tas. Yra nu-
matyta valstybės ar savivaldy-
bės dotacija, su kuria yra tiks-
las pasiekti tam tikrą edukacinę 
naudą. O ar valdžią tenkina to-
kie finansiniai rodikliai, čia jau 
turi nutarti valstybė ar savival-
dybė. Manau, muziejai ir tokie 
edukaciniai užsiėmimai neturė-
tų būti susiję su pelno siekimu. 
Jeigu prasidės ugdymas, edu-
kacijos, paremtos verslu, nebus 
pasiektas tas tikslas – tada bus 
blogai. Čia negali būti juoda 
arba balta“, - kalbėjo D.Dilys.



  
(NE)PLOKŠČIA ŽEMĖ 2021 m. gruodžio 18 d.

Žmogus iš dingusių garsų pasaulio
Garsus lietuvių literatūros, kalbos, mitologijos tyrinėtojas, baltistas, buvęs Šiaulių uni-

versiteto profesorius Skirmantas Valentas - šio universiteto nelikus, jau trejus metus nebe-
dirbantis, laisvas žmogus. Vasarą kartu su žmona praleido pas dukrą Danijoje, prižiūrėjo 
anūkus - „mažuosius vikingus“. Labai patikę tos šalies maži miesteliai, veik bet kuriame 
galima surasti Mindaugo laikų katedrą ir kitų įdomybių. Tyrinėja dabar šiuolaikinę lietu-
vių poezija, nors nepamiršta ir „Anykščių šilelio“ magiško skambėjimo. 

Profesorius S.Valentas yra ypač pamėgęs poeto Antano Baranausko kūrybą, aukštaičių 
tarmę. Tyrinėtojas įsitikinęs, kad metams bėgant anykštėnų šnekta gerokai pasikeitė, pa-
sislinko į uteniškių pusę, tad dabar anykštėnų kalbama visai kitaip nei XIX viduryje, tad 
ir „Anykščių šilelis“ skambąs visai kitaip, nei skambėjęs tuomet, kai buvo poeto sukurtas. 
Buvusį skambėjimą mokslininko ausimi išgirdęs, 2011 metais įbalsino – įrašė tarmiškai. 

- A. Baranausko takais pa-
vaikščioti ir Anykščių dvasios 
įkvėpti atvykstate nuolat. Ką 
naujo pamatote ir patiriate 
mūsų mieste ir apylinkėse, 
kokios pajautos, suvokimai 
aplanko?

- Kartą gegužės mėnesį at-
važiavau į Anykščius. Netikė-
tai pajutau, kad manyje nebėra 
Anykščių. Smarkiai išsigandau. 
Tik trečią dieną pajutau, kaip 
grįžo tai, ką prieš ketvirtį am-
žiaus įvardijau Anykščių šven-
tumo erdve. Nėra čia jokios 
mistikos, nes panašiai atpažįs-
tamas poezijos tekstas: reikia 
ilgai žiūrėti į jį, kad pradėtu-
mei suprasti slaptas reikšmes, 
turi tuo gyventi. Mano galva, 
Anykščiuose slypi dvi, medi-
cinos recepto kalba aiškinant 
(gal rašytojui ir vaistininkui 
Vienuoliui tai patiktų!), reme-
dia adiuvantia. Šiuo terminu 
vadinamos medžiagos, sustipri-
nančios pagrindinės medžiagos 
(basis; mūsų konkrečiu atveju 
- tai būtų kultūra kaip atmin-
tis) veikimą. Viena tų medžia-
gų – ypatinga gamta, upelių, 
tekančių į saulę, vandenys, 
šviečiantys ir šventi, keleivio 
leidimasis į skendinčius slėnyje 
bažnyčios bokštus. Antroji me-
džiaga – kultūrinė žodžio galia, 
įsirėžianti į atmintį, pradedant 
Jono Biliūno katyte ir Antano 
Baranausko griaudžiančių ir 
žaibuojančių kalnų su vis dar 
Lietuvą serginčiais dievaičiais  
regėjimu. Ir neabejotinai su 
Dievu, globojančiu Abiejų Tau-
tų Respublikos tautas – lietu-
vius, gudus, lenkus.

- Jus A. Baranausko talento 
spindesys žavi ir, matyt, žavės 
amžinai - jis geriausias? Patei-
kite ypatingai derančių, skam-
bančių, įkvepiančių, mistiškų 
tekstų iš Jo poezijos.

- Mistika neužsiimu – tik 
mokslu. Labai atidus poezijos 
skaitymas leidžia pažvelgti į 
pasaulį, nutolusį nuo mūsų dau-
giau nei per 150 metų, poeto, 
parašiusio konkrečias eilutes, 
akimis. Tačiau tai – tik atidus 
poezijos perskaitymas - ne mis-
tika. Sustosiu prie vienintelio 
pavyzdžio. 

„Diewo rikszte ir małone“ 

trečiojoje dalyje („Musu Żemes 
prikłodai. Pagonija“),  pasku-
tiniame -  dešimtajame posme 
pirmoji eilutė „Jotwingaj Letu-
waj ejo giriu skrodżiu“ Antano 
Baranausko Raštų leidėjų nuro-
dyta taisytina vieta: „Nesunku 
pastebėti, kad yra neaišku, kur 
yra veiksnys. Galimos dvi in-
terpretacijos. Pirmoji – veiks-
nys yra Jotwingej (arba Jo-
twingaj), o Letuwaj traktuotina 
kaip klaidingai užrašytas loc. 
sg. Letuwoj. Antroji – veiksnys 
yra klaidingai užrašyti Letuwaj 
(= Letuwej, plg. 187 eilutėje 
Letuwej), o Jotwingaj yra klai-
dingai užrašyta jotvingių žemės 
Jotvingos pavadinimas loc. sg. 
Jotwingoj“. Paskaitykite visą 
tekstą:

jotwingai letuwaj ejo giriu 
skrodżiu

Abiem krasztajs upes unt ne-
muno prodżiu,

ir ti ażusedi, tolou kelu grinde.
unt wiso pris-mone, wikri, sti-

pri buwo,
Wingejs jodinėjo ir niekur né 

kluwo,
e ku tik użjojo, pokojom su-

minde.
Taigi įmanomi ir visiškai 

logiški (perrašant šiandienine 
rašyba) tiek Jotvingai Lietu-
voj, tiek Jotvingoj Lietuviai. 
Vis dėlto, manyčiau, kad Anta-
no Baranausko parašymas Jo-
twingai Letuwaj negali būti in-
terpretuojamas kaip užrašymo 
klaida ir taisomas (dabartine 
rašyba) nei Jotvingiai Lietu-
voj, nei Jotvingoj lietuviai. Jo-
twingai Letuwaj atspindi poe-
to suvokiamą baltų oikumenos 
pasaulį, kurio centre yra Lietu-
va su žemaičiais (pastaruosius 
traktuojant kaip atskirą gentį), 
prūsais, latviais.  Jotvingius 
poetas greičiausiai laikė lietu-
viais (Sigito Gedos įsivaizda-
vimu – jojančiais lietuviais). 
Tokią mintį palaikytų duome-
nys, kad 1800 m. ir vėlesniuo-
se Rusijos imperijos gyven-
tojų surašymuose tūkstančiai 
Nemuno aukštupio gyventojų, 
kalbančių rusiškai, baltarusiš-
kai ar lenkiškai, užsirašė esą 
jotvingiai – ryšys   su Bara-
nausko „Jotwingaj Letuwaj ejo 
giriu skrodžiu / Abiem kraszta-
js upes unt Nemuno prodżiu“ 

daugiau nei akivaizdus.

- Žavingasis „Šilelis“, jo 
skambesys ir paslėptos pras-
mės? Kaip pavyko jas per-
prasti, kaip kilo mintis pa-
bandyti atkurti anų laikų 
anykštėnų tarmę, kaip ruo-
šiatės tarmiškai deklamuoti 
svarbiausią Anykščių krašto 
kūrinį? Kaip mokėtės tekstą, 
ruošdamasis jį įrašyti. Kaip 
tą tekstą įkalbėjote? Ar tai iš 
tiesų giesmė?

- Lūžis įvyko Anykščių ko-
plyčioje, kurios darbuotojai mus 
tris paslaugiai užrakino per pietų 
pertrauką. Tik tada buvo supras-
ta, kad vienas dalykas – tekstą 
skaityti, o kitas – deklamuoti iš 
atminties. Tik taip galima pri-
artėti (bet tik bandyti priartėti) 
prie poemos kūrimo situacijos. 
Tada pajunti, kad poema sudėta 
iš mažų gabaliukų. Gal patogiau 
manyti, kad poetas rašė klėtelė-
je? Tačiau iš tikrųjų neabejotinai 
tuos gabaliukus kūrė atmintyje. 
Tiesa, šiuolaikiniam žmogui gal 
toks kūrybos būdas sunkiai su-
vokiamas, tačiau senovėje (pvz., 
keltų mokyklose) poezija buvo 
kuriama nesinaudojant raštu. 
Neseniai Maskvos lingvistė 
Tatjana Civjan (pas mus labiau 
žinomas jos jau a. a. sūnus Ni-
kolajus Michailovas, dėstęs lie-
tuvių kalbą Maskvos Lomono-
sovo universitete ir lietuviškai 
kalbėjęs be akcento) šventė gra-
žią sukaktį ir buvo nutarta ją pa-
sveikinti sonetų vainiku. Sonetą 
kūriau (suprantama, rusiškai) 
mintyse, o užrašęs jau nieko ne-
taisiau. Poezijos kūrimas minty-
se – daug galingesnis veiksmas, 
kurį valdo ritmika, balsių ir 
priebalsių dermės, sąskambiai. 
„Anykščių šilelį“ atmintinai mo-
kiausi prie vandens – Palangoje, 
prie jūros, man tereikėjo ošimą 
girdėti. Kieno ošimą – miško ar 
jūros – nesvarbu. 

-  Įspūdingiausios poemos 
vietos. Prisiminkime Tamstos 
pamąstymus apie tai, kodėl 
pragariškas bažnyčios sudau-
žymo planas nepavyko, kaip 
akmenį nešantis velnias nega-
lėjo peržengti šventos, upių ir 
ąžuolyno apsuptos vietos, tad 
ir numetė Puntuką.

- Tas akmuo A. Baranausko 
laikais vadintas tiesiog akme-
niu, Puntuku tada vadintas upe-
lis (tokia yra paties poeto pas-
taba). Nieko tokio, kad upelio 
vardas (per kaimo pavadinimą, 
o pats kaimas išnykęs) perė-
jo upeliui. Čia mano sukurta 
teorija, kurios patikrinti neį-
manoma. Tekste pasakyta, kad 
velnias išmeta akmenį išvydęs 
ąžuolyną, gaidžio giedojimas 
– tik signalas. Velnio medis – 
spygliuotis, o jau ąžuolai – Per-
kūno medžiai, juk ir lotyniškai 
ąžuolas vadinasi quercus, kaž-
kada skambėjęs kaip *perkwus 
(beveik Perkūnas).

Man keistokas velnio akcen-
tavimas festivalio pavadinime: 
Velnio akmuo.  Ar šaukiant de-
monus nebus jų prisišaukta?

- Gražiausias lietuviškas 
žodis, žodžiai, jų sąskambiai. 
Senosios lietuvių poezijos ža-
vesys - pasidalykite mintimis, 
tarkite ką nors apie Strazdelį, 
Vienažindį, lietuvių poeziją 
tarpukariu, sovietmetyje ir 
dabar - kas žavi?

- Lietuvių bendrinė kalba 
turėjo formuotis Vilniaus – 
Anykščių ruože, gal tik roti-
ninkavimo, kaip per daug eg-
zotiško reiškinio, būtų buvę 
atsisakyta. Strazdas, Baranaus-
kas, Vienažindys, Antanas Ma-
sionis, Valdas Kukulas, Riman-
tas Vanagas – čia didelė versmė 
poezijos, kurią valdo ypatinga 
trijų ilgumų ritmika. Šios ritmi-
kos gelmė daug gilesnė negu 
fonetiniai niuansai: pvz., Kazio 

Binkio „Utose“ tas bangavimas 
gerai juntamas, nors parašyta 
jau bendrine kalba.

- Kuo dabar esate gyvas? 
Kokios mintys apie tėvynę, 
jos žmones ir kalbą. Pasa-
kykite ką nors apie Lietuvos 
dvasinę ir geopolitinę padėtį

- Nesu pesimistas. Kaip rašė 
šviesaus atminimo mitologas 
Gintaras Beresnevičius, į Eu-
ropą grįžtame netgi ne trečiąja 
klase, o ant anglių krūvos, bet 
iš Maskvos–Minsko stoties jau 
išvažiavome. Sovietų laikotar-
pis nuslopino žmogaus inicia-
tyvumą, liko kvaila viltis: ateis 
tas ir anas ir tada padidins atly-
ginimus, mažiausiai triskart – 
pensijas. Būdamas Šiaulių uni-
versiteto senatoriumi balsavau 
ir kitus raginau balsuoti, kad į 
Tarybą būtų išrinktas Ramūnas 
Karbauskis. Maniau – žmo-
gus, susikrovęs didelį kapitalą, 
stambus verslininkas, greitai 
suvoks Universiteto vadybines 
ir finansines prarajas, gebės pa-
siūlyti išeitis. O pasirodė esąs 
visiškas isterikas: kada vienas 
į Tarybą rinktas (pagal kitą są-
rašo dalį) narys iškrito, duris 
trenkė ir Karbauskis, šaukda-
mas, kad dabar Taryboje belikę 
tik savi. Tai juk jis pats tai ir 
padarė! Arba: koks įžūlus aiš-
kinimas žmogaus, kad sustab-
dys emigraciją, kurio šeima 
(keistas tradicinės šeimos su-
pratimas!) seniai gyvena Ispa-
nijoje ir, kaip pabrėžia minėtos  
partijos vadovas, nė nesirengia 
iš ten grįžti!  

(Nukelta į 14 psl.)

Skirmantas Valentas plačiai šypsosi ir pasirašo knygos apie vysku-
po A. Baranausko bičiulį, kun. Klemensą Kairį „Net jeigu ir ange-
las...“ tituliniame puslapyje.                                     Autoriaus nuotr.

Raimondas GuOBIS
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(Nukelta į 8 psl.)

Prisiminimuose – Konstantino Sirvydo mokykla
jonas jUneViČiUs 

Dabužių bažnytkaimyje nuo 1921 – ųjų mokykla buvo tar-
si gyvybės eliksyras. Čia mokė  vaikus rašto, žadino žinių po-
reikį, visus mokytojų pavyzdžiu skatino siekti geresnio, tau-
resnio, šviesesnio gyvenimo. 1989 m. šiai mokyklai, pirmajai 
iš devynmečių mokyklų Lietuvoje, buvo suteiktas Konstanti-
no Sirvydo, mokslininko, kalbininko, suvokusio, kad tautos 
dvasia gali reikštis tik gimtąja kalba, vardas. 

Tačiau 2010 – aisiais mokykla visam laikui užvėrė duris, 
buvo niokota laiko bei žmonių, paskendo sužėlusiuose krū-
mynuose. Tačiau neišblėso čia dirbusių mokytojų atminimas, 
o jų sėta K. Sirvydo idėjų sėkla sudygo ir subujojo... Moky-
kloje yra mokęsi nemaža garsių žmonių, tarp jų profesorius 
Juozas Paškevičius, skulptorius Vladas Vildžiūnas, gamtinin-
kas, biologijos mokslų daktaras Bronius Šablevičius ir kiti.  

Vaikai mokėsi dvare

Pirmoji mokykla Dabužiuo-
se buvo pastatyta 1921 m., 
vadovaujant Pranui Šulgai. 
Kaip teigiama Anykščių kraš-
to vietovių žinyne, tuomet 
trijuose skyriuose mokėsi 72 
mokiniai, o prieškariu I – IV 
skyriuose mokinių skaičius 
buvo net gerokai perkopęs 
šimtą. 1949 - aisiais moky-
kla buvo reorganizuota į sep-
tynmetę ir įkurdinta dvare. 
„1962 – aisiais pradėjau dirbti 
dvare veikusioje mokykloje, 
tačiau jau po metų mokykla 
buvo reorganizuota į aštuon-
metę,  persikėlėme į ką tik 
pastatytą didelį vienaaukštį 
pastatą, - prisiminė ilgametė 
buvusi chemijos ir biologijos 
mokytoja Regina Avižienė, 
kone keturis dešimtmečius 
išdirbusi šioje mokykloje, o 
vaikai (Dabužiuose gyvenan-
tis  fotografas Arūnas Aviža ir 
Anykščių policijos komisaria-
to veiklos skyriaus vyriausioji 
tyrėja Rūta Avižaitė) baigė šią 
mokyklą. –  Naujame pastate 
žiemomis būdavo labai šalta, 
vaikai per pertraukas šildyda-
vosi prie koklinių krosnių, o 
per pamokas dažnai sėdėda-
vo apsirengę kaip lauke. Ta-
čiau kaimo vaikai buvo geri, 
paklusnūs, smalsūs, moky-
tojų kolektyvas puikus, nors 
mokyklos vadovai ir dažnai 
keitėsi. Povilas Kairys, Pra-

nas Sipas, Algimantas Jaku-
tis, Alvydas Gražys, Birutė 
Liaudanskienė, Jonas Kuk-
ta, Heronimas Čegys, Aušra 
Sapkauskienė...“ – vardijo 
čia dirbusius mokyklos vado-
vus pašnekovė. Kaip vieną iš 
ypač įsimintinų mokyklos di-
rektorių R Avižienė prisiminė 
jauną, vos  studijas baigusį ir 
metus mokyklai vadovavusį 
Vytautą Balčiūną. (Jis žino-
mas kultūrologas, buvęs Kul-
tūros viceministras, Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas, 
Anykščių kultūros tarybos na-
rys). „Buvo savas mokytojų 
kolektyve, mėgstamas vaikų, 
- prisiminė R. Avižienė. -  Bū-
tent jis Dabužiuose prikėlė K. 
Sirvydo atminimą ir inicijavo 
jo įamžinimą. 1989 -  aisiais 
Dabužių devynmetei moky-
klai pirmajai šalyje  buvo su-
teiktas K. Sirvydo vardas“. V. 
Balčiūnui pirmoji darbovietė 
ypač daug reiškė dėl šalia Da-
bužių esančios mokslininko, 
kalbininko, teologo, pedago-
go, pirmojo lietuvių kalbos 
žodyno –„Dictionarium trium 
linguarum “  - autoriaus  Kons-
tantino Sirvydo gimtinės.  Šis 
iškilus žmogus veik buvo pa-
mirštas, prisimenamas nebent 
mokykloje dirbusių lituanistų. 
Jaunam, kupinam energijos 
mokyklos direktoriui atsivėrė 
prasminga veiklos kryptis - iš 
istorijos gelmių ištraukti K. 

Sirvydą, parodyti jo reikšmę 
Lietuvos istorijoje ir įamžin-
ti jo atminimą gimtinėje, nes 
jokių jį menančių ženklų čia 
nebuvo. V. Balčiūno adminis-
tracinis darbas neviliojo, jis 
norėjo dėstyti lietuvių kalbą ir 
literatūrą, tad savo pasiekė – 
perėjo dirbti į Debeikių vidu-
rinę mokyklą, tačiau  veikla, 
susijusi  su K. Sirvydu, toliau 
plėtojosi ir, kaip teigė vienas 
Anykščių krašto šviesuolis, 
V. Balčiūnas uoliai „sirvydi-
no“ ir aktualizavo žymiojo 
lietuvio gimtinę. Apie visa tai 
- darbą mokykloje, Dabužius 
ir dabužiškius, V. Balčiūnas 
mielai sutiko pasidalyti prisi-
minimais. 

Rimti darbai ir ...linksmi 
nutikimai

- Jūs 1982 - 1983 metais dir-
bote Dabužių K. Sirvydo moky-
kloje. Gal galėtumėte prisiminti 
tą laikotarpį ir Jūsų pastangas 
įamžinti K. Sirvydo atminimą 
Dabužių krašte?

- Taip, Švietimo skyriaus ve-
dėjo Vytauto Pluko klastingu 
sprendimu 1982 m. rugpjūčio 
25 d. buvau paskirtas Dabužių 
aštuonmetės mokyklos direk-
toriumi ir jai vadovavau lygiai 
metus, o po jų, man įsakmiai 
prašant, buvau perkeltas Debei-
kių vidurinės mokyklos lietu-
vių kalbos ir literatūros moky-
toju, bet jau nebegyvenau toje 
vietoje, kaip Dabužių atveju, o 
vykdavau į darbą iš Anykščių. 
Vedėjo V. Pluko klasta buvo 
ta, kad žadėjo skirti lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoju 
Dabužiuose, bet už mano akių 
sugalvojo skirti direktoriumi, 
nes pamatė mano baigimo labai 
gerus vertinimus ir sužinojo, 
kad visus ketverius metus dir-
bau Lietuvių kalbos katedroje 
laborantu, o tai anuomet buvo 
labai reta. Mokyklai vadovauti 
pradėjau 22 metų. Prieš  mane 
dirbusių pedagogų šeima išvy-

ko į Uteną ir liko dvi vietos – 
direktoriaus ir lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojo (direkto-
rius buvo sporto mokytojas, jo 
žmona – lituanistė). Švietimo 
skyrius mane be sutikimo pa-
skyrė direktoriumi, nors mano 
noras buvo dirbti tik lituanistu 
ir su kuo vyresnėmis klasėmis. 
Tai išsipildė po metų jau Debei-
kiuose. Dabužiuose radau gan 
graudžiai atrodančią mokyklą 
su L formos tipo vienaaukščiu 
plytiniu pastatu, prie jo – valgy-
klos namus, o darbų mokymo 
bazė buvo už poros kilometrų 
ar dar toliau, buvusioje dvar-
vietėje, medinio dvaro griū-
vančiame pastate. Teko pradėti 
nuo jo ir, kolūkio pirmininkui 
patalkinus, mokyklos pastato 
gale atitverti patalpą darbų mo-
kymo kabinetui ir į jį iš dvaro 
perkelti šį kabinetą. Dvarvietė 
buvo išniekinta fermų stati-
niais, dalis dvaro ūkinių pastatų 
sugriuvę, o dvaro pastatas jau 
buvo avarinis. Dar tada neži-
nojau ar neturėjau argumentų, 
kad dvaras yra pasaulinio garso 
dainininko M. Dobužinskio tė-
vonija. Tik vėliau tai ėmė aiš-
kėti. Jei pamenate, ne taip se-
niai „Aukštaitiškame formate“ 
rašiau du straipsnius apie tai. 
Menų centre  rodžiau stendą 
kartu su iš JAV atvežta Dobu-

žinskio paroda „Senoji Lietu-
va“ (Lietuvių fondo dovana 
Lietuvai yra perduota Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui). 
Kadangi Artūras Šajevičius turi 
išsaugotų dvaro knygų, reiktų 
tęsti to dvaro atminimo tyrimą 
ir tai aktualizuoti. 

Konstantinas Sirvydas buvo 
labai brangus man, kaip litua-
nistui, o jo ryšį su Dabužiais, su 
prie jų esančiu Sirvydų kaimu, 
pagrindė dvi asmenybės – aka-
demikas Zigmas Zinkevičius, 
kuris lietuvių kalbos istorijoje  
nustatė iš Sirvydo rašto tarmy-
bių, kad būtent iš šio Sirvydų 
kaimo yra kilęs Konstantinas 
Sirvydas (1988 metais akade-
mikas dalyvavo mano inicijuoto 
paminklo atidaryme) ir poetas 
Justinas Marcinkevičius, kuris 
Vilniaus universiteto jubiliejui 
skirtoje poemoje „Pažinimo 
medis“, skyriuje „Paskutinis 
Sirvydo pamokslas“, fiksavo 
Sirvydo kilmę iš šios vietos:

Dar ačiūdie, kad iš Dabužių, -
iš tėviškės – ateis arkliai. su saule 
rytoj galėsiu judintis į kelią. 
Tik viržių mėnesio pabaigoje 
turėsiu grįžti... mokslo metų pradžiai
pamokslą pasakyti. (...) 
Raštai, Vilnius 1982, iii to-

mas, p. 89

1982 – ieji. Naujame Dabužių aštuonmetės mokyklos pastate 
buvo šalta... Prie krosnies mokyklos direktorius Vytautas Bal-
čiūnas ir mokytoja Regina Avižienė. 

1989 – ųjų  iškilmės. Mokyklai, pirmajai Lietuvoje tarp tokio tipo mokyklų, suteikiamas Konstan-
tino Sirvydo vardas. Pirmasis iš kairės – mokyklos direktorius Povilas Kairys, šalia - kalbininkas, 
Vilniaus universiteto dėstytojas Kazys Pakalka. 

Paminklo Konstantinui Sirvydui atidengimo iškilmės Sirvydų 
kaime. 
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(Atkelta iš 7 psl.)

 Dar viena sąsaja su Anykš-
čiais yra šios poemos skyriuje 
„Jaunuolis akademijos kieme“, 
kuriame naktį, tamsoje, Ob-
servatorijos kieme, jaunuolis, 
stebėdamas dangaus žvaigždes, 
mąsto: 

Dangus tas pats virš Vilniaus, 
pagalvojo,
kaip ir viršum Anykščių ar kavarsko.
Tik čia jisai arčiau. ir lyg pilioriai
jį laiko miesto bokštai. O žmogau,
koks tu čia didis! 
(p. 92)
 
Kai A. Baranausko tyrinėtoja 

Regina Mikšytė su Kaziu Pa-
kalka, apgynusiu disertaciją iš 
šio žodyno leidimų, tyrusiu jo 
turinį, aplinkybes ir išleidusiu 
taip pat ir jubiliejinį 400 metų 
leidinį, bei prof. Aldona Vai-
tiekūniene lankėmės Dabužių 
mokykloje prieš ar jau po to, 
kai mokyklai buvo suteiktas 
Sirvydo vardas, buvo aišku 
viena, kad Sirvydo gimtinės 
suvokimas, surengus renginius 
Dabužių mokykloje ir Anykš-
čių kultūros centre, genialios 
Kultūros ir švietimo ministro 
Dariaus  Kuolio kalbos apie 
„Punktai sakymų“ išmintį, ba-
roko žmogaus K. Sirvydo teo-
logijos  šviesą ir prasmingumą, 
tapo tikru ir visaverčiu raštijos 
pradininko aktualizavimu, kuris 
paskatino Anykščių bažnyčios 
kleboną,  monsinjorą Albertą 
Talačką surasti skulptorių Joną 
Meškelevičių, kuris sukūrė K 
Sirvydo biustą su gausiais įra-
šais (gaila, kad paminklo baž-
nyčioje niekas nevalo, tai be-
veik tapo tekstas neįskaitomas). 
Šio paminklo šventinimas buvo 
pirmas kartas, kai atkurtoje Lie-
tuvos Respublikoje Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas  bei 
Kultūros ir švietimo ministras 
D. Kuolys viešai atidengė pa-
minklą ir pasakė kalbas.

K. Sirvydo paminklas gim-
tinėje buvo sukurtas tų idėjų, 
kurias aktualinau, pagrindu, 

o konkreti idėja buvo iškelta 
Vilniaus intelektualų – Sirvy-
do tyrinėtojų vizitų metu. Ačiū 
dviem žmonėms, kurie to ėmėsi 
konkrečiai – tai Juozui Ratautui, 
buvusiam vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojui, daug 
mano idėjų pavertusiam kūnu, ir 
tuometei Kultūros skyriaus ve-
dėjai Rimai Lesnikauskienei. Jie 
abu rado skulptorių, rado pini-
gus, viską darė pagal mano pla-
ną, tad man reikėjo tik sukurti 
turinį – kada ir kaip atidaryti. O 
proga buvo lyg ir nebloga – tą-
kart Anykščiuose vyko kultūros 
įstaigose dirbančių literatų kon-
ferencija ar suvažiavimas, tarp 
jų buvo ir Kultūros ministerijos 
darbuotoja, šviesaus atminimo 
Bronė Stankūnienė, vėliau, jau 
atvykusi į Anykščius, tapusi 
Brone Lukaitiene. Kai Seimas 
paskelbė, kad D. Kuolys bus 
kultūros ir švietimo ministru, 
tai ministerijoje, pradedant vi-
ceministru Giedriumi Kuprevi-
čiumi, niekas nežinojo, kas tas 
D. Kuolys, ir tik Bronė (ji man 
tai liudijo) sušuko žinanti, kad 
jis tobulai kalbėjo Anykščiuose 
prie paminklo K Sirvydui per 
jo atidengimą Sirvydų kaime, o 
vėliau – tą vakarą Kultūros cen-
tre, pilname žmonių, kur vyko 
vakaras, kur kalbėjo Viktorija 
Daujotytė, Valentinas Sventic-
kas, Zigmas Zinkevičius, ak-
torius Laimonas Noreika, K.  
Pakalka ir kiti. 

Gaila, kad mokyklos neliko, 
kad paminklo varis Sirvydų kai-
me  buvo gėdingai pavogtas, o 
idėją, kad medžio kolona iš vir-
šaus išgaubtu metalu rieda Sir-
vydo ašara, meistriškai įkūnijo 
metalo skulptorius Jonas Žukas. 

 Kai paminklas buvo atkuria-
mas, jau Dabužiuose, šventoriu-
je, paminklosaugininkė Daiva 
Stankevičienė prašė patalkinti 
ir tada dr. D. Kuolio prašiau 
K.Sirvydo citatos iš pamokslų 
rinkinio „Punktai sakymų“, ku-
rią jis po kelių dienų atsiuntė, 
rodos, SMS žinute:„Pažinki, 
žmogau, kas esi: kaip didis ir 

kaip brangus“. Tai ir parašyta 
paminkle“.

- Kokią Dabužių mokyklą 
prisimenate, kokie buvo jos 
mokiniai?

- Ką galiu pasakyti apie mo-
kytojus, mokinius, miestelį? Visi 
buvo puikūs žmonės, mane la-
bai šiltai priėmė, ypač mokytoja 
Regina  Avižienė, kuri su kole-
ge po daugybės metų atvyko į 
Dobužinskio parodos atidarymą 
Anykščių menų centre.  

Miestelis  buvo labai keistas – 
gamyklos statyba miške, nuties-
ta geležinkelio juosta, pastatyti 
trys miestietiški triaukščiai dau-
giabučiai (viename jų gavau 4 
kambarių butą, bet jo atsisakiau 
ir išsinuomojau visą namą: nuo 
Ažuožerių tik įvažiavus į Dabu-
žius, pirmąjį, kairėje, prie pat ke-
lio), bet ... pasirodė, kad briketės 
nelimpa, ne tokios, kurias galėtų 
presuoti gamykla. Statybos buvo 
nutrauktos, visas grandiozinis 
planas sustabdytas, monstras 
nebaigtas, gyvenvietė išniekinta 
bjauria urbanistika. Tokią ją ra-
dau atvykęs 1982 rugpjūčio pa-
baigoje, tokia ji turbūt ir dabar.

Bet kultūrinė atmintis ypatin-
ga: trys kultūros didieji - K. Sir-
vydas, M. Dobužinskis ir  mano 
dėstytojai Irenai Veisaitei labai 
brangus žmogus, skulptorius 
Vladas Vildžiūnas. Jo brolis 
gyveno Dabužiuose, prie šil-
tnamių komplekso, jį puoselė-
jo, daug kartų kalbėjomės, per-
duodavau prof. Irenos Veisaitės 
linkėjimus. Su Vl. Vildžiūnu 
bendravau Jeruzalėje, jo studi-
joje Vilniuje, nuvykęs kartu su 
monsinjoru A. Talačka. Tada 
Vl. Vildžiūnas dar nebuvo naci-
onalinės premijos laureatas, dar 
nebuvo jo paminklo Anykščių 
bažnyčios šventoriuje, prie ku-
nigo Gražio kapo. 

Mokiau penktokus ir aštunto-
kus, kuriuos išleidau į gyveni-
mą. Regis, kad jų buvo aštuoni, 
visi puikūs mokiniai, nors nevie-
nodai gabūs. Ketvirtokai buvo 
geri vaikai, bet lietuvių kalbos 
mokėsi skirtingai. Vienas,  toks 
gerulis Jonas, visiškai nesuge-
bėjęs išmokti rašybos, bet labai 
geras vaikas, kai lankėme Dabu-
žių užtvanką pavasarį, pamatęs 
jame gulbes, man sušuko: „Žiū-
rėkite, mokytojau, tos gulbės to-
kios gražios kaip mano lietuvių 

kalbos dvejetai!“ Penkiabalėje 
vertinimo sistemoje dvejetas 
buvo neigiamas vertinimas, bet, 
regis, Joną kažkaip pralaužiau ir 
į kitą klasę perkėliau. Kadangi 
mokytojas nežino, ar turi mo-
kinių, o dėstytojai, ar turi stu-
dentų (ne formaliai, o iš esmės), 
tai tik buvę mano mokiniai gali 
pasakyti, ar buvau jiems moky-
tojas. Kolegoms, nors buvau jų 
direktorius, sovietiniu „paziku“ 
iš Anykščių grynais atveždavęs 
atlyginimus, buvau daugiau jau-
nas draugas, nes troškau juos 
suprasti, o ne vadovauti. Jokių 
konfliktų neturėjome nei su ko-
legom, nei su mokiniais, nei gy-
ventojais. Pats nemaloniausias 
prisiminimas iš ten, kad turėjau 
nueiti pas kolūkio primininką, 
kuris gyveno Dabužiuose, pra-
šyti pinigų mokyklos remontui 
ir teko gerti daug degtinės, nuo 
kurios kiekio tą kartą buvo krau-
piai bloga, nes anksčiau visai 
negerdavau degtinės, o tąsyk 
buvau įspėtas, kad, jei negersiu, 
negerbsiu, tai paramos nebus. 
Parama buvo, gyvas likau... 

Pirmoji darbo vieta po studi-
jų.... Žmogus esi geresnis nei 
iš tikro esi, nes labai norisi su-
tarti, norisi suprasti, norisi pa-
daryti. 22 metų jaunam žmogui 
tapti direktoriumi ir prisiimti 
atsakomybę buvo nejauku, bet 
teko bandyti. Ačiū jiems, mo-
kiniams, mokytojams, Dabužių 
gyventojams, ypač kaimynams, 
kurie man buvo labai geri. Ir 
daug ko išmokė. Sykį einu iš 
namų į autobusą, o kaimynė su 
vyru eina iš kiaulių fermos. Ji ir 
klausia: „Vytuk, kur eini?“ Jos 
vyras nustebęs jai sako: „Kaip 
tu jį vadini, jis gi direktorius!“, 
o ši jam atkerta: „Ar tau, Jonai, 
būtų malonu, jei kreiptųsi ne 
vardu, o sakytų – kur eini, kiau-
lių šėrike?“

Gal nuo tada visada šlykštė-
jausi pareigų sureikšminimu, 
visokiais garbės vardais, garbės 
piliečiais ir ordinais, medaliais. 
Nė vieno jų nepriėmiau, kate-
goriškai atsisakiau. Kai tapau 
kultūros ir švietimo viceminis-
tru kultūrai, kolegoms viešai 
pasakiau, kad atėjau tik dėl 
darbų, dėl bendro gėrio kūrimo 
ir visi turime dirbti savo darbą, 
kad nėra skirtumo tarp ministro 
ir valytojos, tik kai ministras ko 

nepadaro, tai kolegos uždengia, 
o kai valytoja laiptų nenuvalo, 
tai visi mato. 

Dabužių kultūrinė atmintis, 
jos aktualinimas – ir dabarties 
problema. Labai gaila, kad 
Anykščių biblioteka nebuvo 
pavadinta K.Sirvydo vardu, 
kad jis nėra suvoktas kaip ker-
tinis akmuo kultūros miesto 
pamatuose. Iš to taško reikia 
formuoti Anykščių muziejaus 
sampratą, kurią būtina keisti. 

Mokyklą gaivina 
buvusi mokinė

Vartydami mokyklos dieny-
nus, nuotraukų albumus, su R. 
Avižiene grįžome prie tolesnio 
mokyklos likimo, o mokytojos 
dukra Rūta mums pasakojo, 
kad dalis buvusių jos bendra-
klasių gyvena Anykščiuose ir  
jie tebedraugauja. Deja, mo-
kykla prarado K. Sirvydo var-
dą, nes   2001 – aisiais buvo 
pertvarkyta į Anykščių A. Ba-
ranausko vidurinės mokyklos 
pradinio ugdymo skyrių, kuris 
2010 m.  buvo uždarytas neli-
kus mokinių. Paskutinė iš šios 
mokyklos mokytojų, dabar 
Anykščiuose gyvenanti Nelė 
Rasalienė prisimena buvus 
vos 12 pradinukų, kurių keturi 
buvę iš Pagirių kaimo, kiti  - iš 
Dabužių. 

Šešerius metus pastatą nio-
kojo, langus daužė, metalą 
lupo, kas tik netingėjo, Pasta-
tas buvo pasmerktas tapti griu-
vėsių krūva, tačiau apie 2016 
- uosius jį nupirko buvusi šios 
mokyklos mokinė Deiman-
tė Jenciūtė. „Ji su šeima jau 
daug nuveikė, iškirto krūmy-
nus, sutvarkė aplinką, sudėjo 
langus. Vasarą čia atvažiuoja 
pagyventi, - sakė kitoje gatvės 
pusėje priešais mokyklą gyve-
nantis Deimantės tėtis, Dabu-
žių seniūnaitis Edvardas Jen-
cius. - Aš nežinau tolesnių jų 
planų, tačiau man džiugu, kad 
dabartinis buvusios mokyklos 
pastato ir aplinkos vaizdas jau 
nedarko Dabužių...“ 

Taip mokykla atrodo dabar. 
Autoriaus ir Reginos Avižienės bei Rūtos Avižaitės asmeninių albumų nuotraukos.

Buvusi Dabužių mokyklos mokytoja Regina Avižienė prisimena, 
kad mokykloje vienu metu mokėsi pusantro šimto mokinių, o 
Dabužiuose gyveno per 350 gyventojų. 
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šiupinys Prestižinių konkursų laureatė 
Anykščių žada nepamiršti
Itin prestižinėje Karališkojoje muzikos akademijoje Londo-

ne (Jungtinė karalystė) studijuojanti anykštietė Milda Dauno-
raitė trečiadienį, gruodžio 15 dieną, Anykščių koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre surengė rečitalį.

Daugelio nacionalinių ir tarp-
tautinių fortepijono atlikėjų kon-
kursų laureatė M.Daunoraitė ne 
pirmą kartą groja anykštėnams ir 
ateityje žada nepamiršti gimtojo 
miesto fortepijono muzikos my-
lėtojų. 

Karališkoje karalienės Elžbietos 

salėje grojusi pianistė, paklaus-
ta, kaip jaučiasi koncertuodama 
Anykščiuose, sakė, jog būdama 
akistatoje su gimtojo miesto pu-
blika  jaučiasi laisviau nei svetur: 
„Visiškai nėra baimės. Man labai 
miela, kad visada galiu nueiti pa-
groti į muzikos mokyklą ar koply-

Pianistė Milda Daunoraitė pastaruoju metu dažniausiai groja 
Jungtinėje Karalystėje. Trečiadienį jos grojimu galėjo mėgautis 
anykštėnai.

Į Everestą užkopęs keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas svei-
kino į muzikinį Everestą kopiančią pianistę Mildą Daunoraitę. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

čią. Todėl, kai ateinu koncertuoti, 
aš jau pažįstu instrumentą. Galbūt 
to laisvumo pojūtį suteikia ir tai, 
jog bene pusę susirinkusiųjų pasi-
klausyti koncerto pažįsti“, - apie 
grojimą gimtuosiuose Anykš-
čiuose pasakojo dvidešimtmetė 
Karališkosios muzikos akademi-
jos studentė, anykštėnų architek-
tų Daivos Gasiūnienės ir Vytenio 
Daunoro dukra.

M.Daunoraitė nuo 2010 metų 
yra remiama „SOS talents - MS“ 
fondo. 

Pianistė koncertavo tokiose sa-
lėse kaip Wigmore Hall Londone, 
Concertgebouw Amsterdame; 
Musikhuset Aarhus Danijoje; 
Varšuvoje, 13-ajame EMMA pa-
sauliniame Nobelio taikos premi-

jos laureatų susitikime; keliuose 
koncertuose Ženevoje, JT būsti-
nėje. Kiekvienais metais Milda 
turi galimybę pasirodyti kalėdi-
niame koncerte Eliziejaus laukuo-
se Paryžiuje.

Prieš įstodama į Karališkąją mu-
zikos akademiją, M.Daunoraitė 
mokėsi Purcell muzikos moky-
kloje. Milda buvo Liudmilos Ka-
šėtienės ir Justo Dvariono mokinė 
ir yra dalyvavusi meistriškumo 
kursuose su žymiais pianistais 
ir profesoriais, tokiais virtuozais 
kaip Olga Kern, Pascalis Devoy-
on, Yong Hi Moon, Mūza Rubac-
kyte bei daugeliu kitų.

Anykščių muzikos mokykloje 
M.Daunoraitė muzikos mokėsi 
pas mokytoją Ireną Meldaikienę.

Linas Kukuraitis “Praėjus metams: darbai ir planai”
Per šiuos metus drauge su kolegomis, taip pat ir Anykščiuose į Seimą išrinktu Tomu Tomilinu, pateikiau 39 įstatymų pro-

jektus. Būnant opozicijoje yra kiek naivu tikėtis, kad valdantieji visus juos palaikys. Vis gi matau, jog jie ne tik, kad pastebi, 
bet net ir perima gerus sumanymus. 

Socialinė darbotvarkė yra iš-
skirtinis mano prioritetas Seime. 
Svarbiausi rudens sesijos darbai: 
siūlyti su šildymo kainų stabiliza-
vimu, vaikų nemokamu maitini-
mu, socialiai teisingesne senatvės 
pensijų reforma, skurdo ir bedar-
bystės mažinimu susijusius spren-
dimus. Imtis iniciatyvos, teikti 
siūlymus, kai reikia oponuoti ir 
kritikuoti ar veikti iš vien su kitų 
frakcijų Seimo nariais, kai tai ati-
tinka geriausią žmonių interesą.

Aktualumo niekaip nepraran-
danti tema - pandemija ir jos 
valdymas. Kartu su demokra-
tų frakcijos “Vardan Lietuvos” 
kolegomis nuosekliai dirbame, 
kad su pandemija ir žmonių tei-
sių ribojimu susiję sprendimai 
persikeltų iš Vyriausybės į Sei-
mą, kur susirinkę tautos atstovai 
galėtų iš tiesų atlikti savo darbą - 
atstovauti visų rinkėjų interesus 
ir derinti netgi labai supriešintos 
visuomenės lūkesčius ir siūly-

Nerimą kelia dramatiškai blogėjanti Lietuvos demografinė padė-
tis, nors dar prieš kelerius metus atrodė, kad reikalai eina geryn.

mus. Perlipti per ambicijas ir 
kovą vienų prieš kitus nukreip-
ti į visų kovą prieš pandemiją. 
Deja, tiek šiame klausime, tiek 
ir kituose nori priimti vienašališ-
kus sprendimus taip dar didinda-
mi skirtį visuomenėje. 

Gyvename permainingais lai-
kais: Covid - 19, migrantų kri-
zė, įtampa su Kinija, konfliktas 
su Baltarusija ir pan. - vidaus ir 
išorės įtampų tikrai netrūksta, 
kai kurias stipriname ir patys. 
Šiuo laiku ypač reikalinga atsa-

kinga, racionali, vertybiška, il-
galaikė politika. Skaldanti, kir-
šinanti, priešinanti ir oponentą 
žeminanti politika privalo tapti 
praeitimi. Drauge su demokra-
tų frakcijos “Vardan Lietuvos” 
kolegomis tikimės, jog tapsime 
pagarbios, nuoseklios, valsty-
biškos politikos iniciatoriais, kai 
susitelkiama ir veikiama iš vien, 
nepaisant ambicijų ir požiūrio 
skirtumo, jei tai yra naudingiau-
sia šaliai ir jos žmonėms.

Užsak. nr.1162 

Naujos Seimo Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos seniūno 
pavaduotoju tapo Linas Kukuraitis (kairėje).

Aukcionas. Gruodžio 16 die-
ną Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijoje surengtas me-
duolių labdaros aukcionas. Kas-
metiniame meduolių labdaros 
aukcione surenkama maždaug 
po tūkstantį ir daugiau eurų. Pi-
nigai skiriami progimnazijai.

Parama. Nepasiturintiems 
Anykščių miesto ir Anykš-
čių seniūnijos gyventojams, 
gaunantiems paramą maistu, 
maisto paketai bus išduodami 
gruodžio mėn. 20, 21 ir 22 d. 
nuo 9 val. iki 14 val. V. Ku-
dirkos g. 14, Anykščiuose (iš 
gatvės pusės, buvusiose Raudo-
nojo kryžiaus patalpose). Infor-
macija teikiama telefonais: (8 
381) 51 463; 8 616 16 144.

Prizas. Anykščių seniūnijos 
Naujųjų Elmininkų kaimo ben-
druomenė tapo Lietuvos automo-
bilių kelių direkcijos konkurso 
„Eismo saugumas bendruome-
nėse“ prizininke. Bendruomenei 
atiteko 600 Eur piniginis prizas. 

Kompensacija. Valstybinė 
energetikos reguliavimo tary-
ba skelbia, kad UAB „Anykš-
čių šiluma“ aptarnaujami varto-
tojai gruodžio mėn. už šilumą 
moka 4,23 proc. (0,33 ct/kWh 
su PVM) mažiau – Anykščių ra-
jono savivaldybės taryba nusta-
tė bendrovei šilumos kainų de-
damąsias - vartotojams 24 mėn. 
bus taikoma 0,65 ct/kWh kom-
pensacija. Bendrovės tiekiamos 
šilumos kainą mažina padidėjęs 
biokuro kiekis ir sumažėjęs kū-
renamų gamtinių dujų kiekis.

Gėlės. Anykščių rajono savi-
valdybė iki 2025 metų pratęsė 
sutartį su UAB „Josvainių gė-
lės“ dėl Anykščių miesto gėlynų 
įrengimo, teritorijų apželdinimo 
bei priežiūros paslaugų. Sutar-
ties vertė – 300 tūkst. Eur.

Parama. Kaimo verslo ir in-
vesticijų veiklai iš Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
skirti beveik 14 tūkst. Eur, ši pa-
rama padalyta penkiems pareiš-
kėjams. Už šias lėšas pareiškėjai 
žada modernizuoti ūkius, įsigyti 
prekybos kioskelį, liofilizuo-
ti vaisius ir uogas. Didžiausia 
skirta parama vienam pareiškė-
jui siekia 3 tūkst. Eur.

Geradariai. Gruodžio 14 die-
ną  Vilniaus įmonės NASDAQ 
darbuotojai atvežė 50 kalėdinių 
dovanų - LEGO konstruktorių, 
stalo žaidimų, garso kolonėlių, 
belaidžių ausinių. Atsidėkoda-
mi vaikai rašė padėkos laiškus, 
piešė piešinius. Šis kolektyvas 
jau šeštus metus pildo Anykščių 
rajono vaikų svajones, teikia pa-
ramą Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro Motinos ir vai-
ko krizių tarnybai.

Rytis KuLBOKAS
rytis.k@anyksta.lt
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 Islandija iš paukščio 
skrydžio.
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 Pagaminta Italijoje  N-14. 
22:00 Liudvigas van 
Bethovenas N-7.
00:05 Milagro pupų lauko karas  
N-14. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Moko nuotykiai.

08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Ponas Magu.
10:00 Denis - grėsmė visuo-
menei. Kalėdos.
11:45 Pakratytas.
13:40 Superšuo  N-7.  
15:25 Titanų įniršis  N-7.  
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 San Andreas   N-7.  
21:45 Hju Glaso legenda   
N14.  
00:50 Stiklo pilis  N14. 

06:05 Šeimynėlė (kart.) N-7.
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga (kart.) N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Maištininkai iš prigimties.
12:40 Kenoloto.
12:42 Maištininkai iš prigimties.
13:10 Šuns tikslas 2  N-7.
15:15 Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis  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 Avangardas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.

22:48 Avangardas  N-14.
01:00 Galaktikos sergėtojai  
N-7 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Savickas classic 2021 
(k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas. 
10:05 Atenboro skruzdžių 
kalnas.
11:20 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu  N-7.  
12:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7.  
13:40 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
16:00 Pragaro viešbutis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Alytaus 
„Dzūkija“.  
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. 
00:20 Tobulas apiplėšimas (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 daržo-
vių patiekalai.
12:00 Vaikystės langas.

12:30 Sveikinimai.
15:45 MoterisN-7.  
17:45 Šeimyninės melodramos 
(k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N14. 
23:05 Kaip išgyventi Kalėdas  
N-7.  
00:55 Prie amžinybės vartų 
(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 arkikate-
dros bazilikos. 
13:40 Kelionių atvirukai.
13:55 Noelio cirkas 2.
15:25 Svajoja vaikai.  
15:50 Ir vėl Kalėdos.  
16:00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas trumpajame 25 m baseine. 
Pusfinaliai ir finalai.  
18:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
18:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Žiemojimas su opera. 
„Lohengrinas“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Richard Wagner. Lohengrinas 
(kart.).
00:52 Sportas. Orai (kart.).

06:05 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:00 Išlikimas (kart.) N-7.
07:55 Vienas (kart.) N-7.
09:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) 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 Laukinė karalystė.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Los Andželo „Lakers“– 
Čikagos „Bulls“.
01:00 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-14 (kart.)

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Lietuvos dvarai.  
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.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Negaliu tylėti.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Pasakos mažiesiems.
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.
Vedėja Kristina Ciparytė
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Pasakos mažiesiems.
17:30 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.

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 (kart.).
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ 
(kart.).
13:30 Langas į valdžią (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
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  (kart.).
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Kalėdų kalendorius (kart.).
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Totenvaldo paslaptis  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Kaip gydo gamta.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.

12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.
19:27 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 Sibiras (Siberia). N14.  
00:40 Sūnus paklydėlis  N14.  
01:40 Hju Glaso legenda (k)  N14. 

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kalėdų stebuklas Niujorke  
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 Apgaulės meistrai 2  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.

22:48 Apgaulės meistrai 2  N-7.
01:05 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:40 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Atenboro skruzdžių kalnas 
(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. Jonavos 
„CBet“ - Pasvalio „Pieno žvaigž-
dės“. 
21:00 Šerlokas Holmsas N-7.  
23:35 Juodasis sąrašas  (k) N-7.  
00:35 Kondoras  (k)  N-7.  
01:40 Narkotikų prekeiviai  (k) N14.

06:15 Rozenheimo policija  N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisingumu 
(k) N-7.  
14:35 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 Mirtys prie ežero. Šmėklos  
N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:10 Svajoklė.
01:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių knyga.
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
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 Ir vėl Kalėdos. 
16:00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas trumpajame 25 m baseine. 
Pusfinaliai ir finalai. 
18:10 Seselė Beti N-7. 
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 7 Kauno dienos (kart.).
19:30 Toni Morrison ir Amerikos 
istorijos šmėklos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
23:05 Šviesuliai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Šok su žvaigžde  (kart.).

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 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.
22:00 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas  N-14.
00:00 Mirusiųjų diena. Kruvina 
kilmė . S.
01:45 Pasirodymas N-14.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 „Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Eko virusas.  
08.30 Vyrų šešėlyje.  
09.00 „24/7“.  
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  

20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 2800 km Dunojumi baidare.
07:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Į pasaulio kraštą. 
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.
19:30 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
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. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
02:30 Delfi diena.

pirmadienis 2021 12 20

sekmadienis 2021 12 19



2021 m. gruodžio 18 d.

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 Totenvaldo paslaptis   N-14. 
23:45 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
00:30 Kaip gydo gamta.
01:00 LRT radijo žinios.

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

N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022. Sporto laida
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 Išlikęs gyvas  N14.  
00:55 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:55 Baltųjų rūmų šturmas (k) 
N14. 

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:35 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kalėdinė lobių medžioklė 
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.Orai.
19:30 Gero vakaro šou. Kalėdų 
belaukiant  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.

22:30 Ponas ir ponia Smitai  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Ponas ir ponia Smitai  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Ponas ir ponia Smitai  N-14.
01:00 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Šuo (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis” (1  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas” (142) (Sled). 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 Priverstas žudyti  N14.  
23:05 Ugnies siena (k) N-7.  
01:15 Būk ekstremalasN-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 Komisarė Sara Kor  N14.  

22:55 Legendų biuras  N14.  
00:10 Svajoklė.
01:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Džiunglių knyga.
07:25 Bitelės Uogelės.
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos .
08:25 Širdyje lietuvis  (kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda. 
14:45 Cistersų palikimas (kart.).
15:40 Vytautas Mačernis. Prasmės. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Milano „AX 
Armani Exchange“. 
22:00 LRT OPUS 15. Psichodelinis 
miestas. 
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Richard Wagner. 
Lohengrinas (kart.).

06:05 Skorpionas (kart.) 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.
16.25 Virtuvė  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
22:00 Persis Džeksonas. Monstrų 
jūra  N-7.
00:00 Naktinė pamaina  N-14.
01:00 Skorpionas  N-7.
01:55 Pasirodymas  N-14.

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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare.
07:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Ateities karta.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.. 
12:00 Verslo požiūris
12:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
13:30 Į pasaulio kraštą. 
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 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Į pasaulio kraštą. 
22:30 Jos vardas MAMA.
23:00 Iš esmės su 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 Totenvaldo paslaptis   N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Kaip gydo gamta.
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.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Baltųjų rūmų šturmas   N14.  
01:10 Sūnus paklydėlis  N14.   
02:10 Sibiras (k) N14. 

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:35 Karštai su tv3.lt  (kart.) N-7
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Tikroji Kalėdų dvasia  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.
22:30 Rembo. Pirmasis kraujas 
3  N-14.

22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Rembo. Pirmasis kraujas 
3  N-14.
00:40 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 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 Ugnies siena   N-7.  
23:10 Šerlokas Holmsas (k) N-7.  
01:45 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 Komisarė Sara Kor  N14. 
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga.
07:25 Bitelės Uogelės.
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 Toni Morrison ir Amerikos 
istorijos šmėklos (kart.).
15:40 Vytautas Mačernis. Būtis. 
15:45 Ir vėl Kalėdos. 
16:00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas trumpajame 25 m baseine. 
Finalai. 
18:10 Seselė Beti  N-7. 
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
19:30 Cistersų palikimas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Choras N-14.
22:30 Pasiruošk su manimi. N-14.
23:00 Užsiundyti  N-14.
23:25 Stilius.  
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 Dabar pasaulyje.  
01:00 Tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 2020“. 
01:45 Auksinis protas (kart.).

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 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.
22:00 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai: žaibo vagis  N-7.
00:15 Naktinė pamaina  N-14.
01:15 Skorpionas  N-7.

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

18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare.
07:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
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 eurų.
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 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
20:00 Verslo požiūris
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona su 
D. Dargiu
22:00 Kieno didesni?
23:00 Iš esmės su A. Peredniu.
00:00 Delfi diena
01:30 Iš esmės su A. Peredniu.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2021 12 21

trečiadienis 2021 12 22



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. gruodžio 18 d.

ketvirtadienis 2021 12 23

penktadienis 2021 12 24

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Labas rytas, Lietuva.
08:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pasaulio puodai  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas N-7. 
17:15 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:30 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 Totenvaldo paslaptis  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7  
(kart.).
00:30 Kaip gydo gamta.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k) N-7. 
07:30 Monikai reikia meilės (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.

12:10 Būrėja.
13:15 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:20 Ponas Bynas  N-7.  
14:50 Kalėdos vos ne šuniui ant 
uodegos  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 Tėvas  N-7. 
00:35 Sūnus paklydėlis  N14.  
01:35 Išlikęs gyvas (k)  N14.  

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:35 Gero vakaro šou. Kalėdų 
belaukiant (kart.) N-7.
09:45 Kalėdų žiedo mįslė  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 Lietuvos sporto apdovano-
jimai.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Su meile, Saimonas  N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Su meile, Saimonas  N-7.

00:55 Franklinas ir Bešas   N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 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 Baudėjas. Karo zona  N14.  
23:05 Priverstas žudyti (k) N14. 
01:05 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  N-7.  
10:05 Akloji
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Du gyvenimai
13:30 Heldtas. Flirtas su teisingumu 
(k) N-7.  .
14:35 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 Rokas Skjavonė  N14.  
23:05 Legendų biuras  N14.  
00:20 Svajoklė.
01:25 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda (kart.).
09:20 Kalėdų kalendorius 2021.
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:47 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda (kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:40 LRT OPUS 15. Psichodelinis 
miestas (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Ir vėl Kalėdos.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
18:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 „Solidarność“. Solidarumas, 
pakeitęs Europą.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Kalėdos Islandijoje  N-14. 
22:50 Čia – kinas (kart.).
23:20 Euromaxx (kart.).
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 2020“. 

06:05 Skorpionas (kart.) 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 Loganas  N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Skorpionas  N-7.
01:45 Pasirodymas N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.  
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.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.24 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.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi baidare. 
07:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
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 Mokslo laida. Šiaulių ir 
Tauragės STEAM centrai.
20:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
20:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Retro automobilių dirbtuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene
00:00 Delfi diena.
01:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
02:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 
2021.
06:05 Elniuko Ailo kelionė per 
Laplandiją.
07:30 Ir vėl Kalėdos.  
07:45 Pingvinų maršas 2.  
09:10 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
09:20 Snieguotos lenktynės.
10:50 Ir vėl Kalėdos (kart.).
11:05 Kung Fu Panda 3.
12:45 Moteris viršukalnėje  
N-7.
14:30 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
14:45 Kalėdų planuotoja  N-7.
16:15 Salvador Sobral koncer-
tas festivalyje „Kaunas Jazz 
2021“.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Kūčių vakaras. 
Atverkime širdis.  
20:30 Kalėdų nakties šv. 
Mišios iš Vatikano.  
22:00 Viskas, ko nori  N-14.  
23:45 Moteris viršukalnėje  
N-7(kart.).
01:30 Pavarottis  (kart.).

06:00 Linksmosios pėdutės 2.
07:50 Žvaigždė.
09:25 Klounas.
09:55 Haris Poteris ir Išminties 
akmuo N-7.  
13:00 Turtuolis Ričis.
14:55 Milijonas šventinių lem-
pučių.
16:50 Kalėdų senis  N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022.  

19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Kūčios su Rūta. 
21:30 Taip gimė žvaigždė N14. 
00:15 Kaip pavogti žmoną. 
N-7.  
02:05 Milijonas šventinių lem-
pučių (k).

06:10 43-iasis Monte Karlo 
tarptautinis cirko festivalis.
08:40 Princesės gulbės 
Kalėdos.
10:25 Šiaurės ašigalis. 
Pasiruošimas Kalėdoms.
12:10 Naujieji Aladino nuoty-
kiai.
12:40 Kenoloto.
12:42 Naujieji Aladino nuoty-
kiai.
14:30 Ledynmetis. 
Susidūrimas  N-7.
16:15 Sniego šunys  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Sniego šunys  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Šv. Kūčių vakaras su 
kunigu Ričardu Doveika.
22:00 Žvaigždžių karai: 
Skaivokerio iškilimas N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Žvaigždžių karai: 
Skaivokerio iškilimas N-14.
00:55 Septynios sielos  N-14.

06:25 Šunys. Būsimieji vedliai.
08:10 Prabudimas.
09:50 38-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
12:20 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija  N-7. 
15:55 Nuogas ginklas: iš polici-
jos metraščių  N-7.  

17:40 Stepfordo moterys  
N-7.  .
19:30 Amerikietiškos imtynės.
21:30 Desperado  N14.  
23:40 Azartiniai žaidimai  N14.  
01:40 Baudėjas. Karo zona 
(k) N14.  

06:15 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:20 Paskutinė galimybė 
Kalėdoms.
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Meilė Laplandijoje  N-7.  
18:50 Aloha  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės. Litl Verdo medžioklis 
vilkas  N-7.  
23:05 Magiškas amalas.
00:50 Karališkasis Kalėdų 
pokylis N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Ir vėl Kalėdos. 
07:55 Kalėdų kalendorius 
2021.
08:00 Laukinės Arkties gamtos 
įdomybės.
08:50 Gyvūnų Kalėdos.
09:45 Gamtos cirkininkai.
10:40 Putlučiai ir laukiniai.  
12:15 Ir vėl Kalėdos.  

12:25 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
12:30 Vytautas Mačernis. 
Namai.  
12:45 Choro „Bel canto“ ir 
ansamblio „Voces8“ kalėdinis 
koncertas.
13:50 Kauno valstybinio choro 
koncertas. 
14:40 Vytautas Mačernis. 
Kelionės. 
14:45 Kalėdų kalendorius 
2021.
14:50 Vytautas Mačernis. 
Trumpos istorijos. 
15:00 Pavarottis .
16:55 Kalėdų kalendorius 2021 
(kart.).
17:00 Šv. Kūčių pamaldos 
Vilniaus evangelikų liuteronų 
bažnyčioje. 
18:15 Po bažnyčios skliautais. 
Koncertas.
19:00 Bernelių šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros bazilikos. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Spragtukas ir Pelių 
Karalius.
23:00 Kartą per Kalėdas  N-7.  
00:50 Kūčių vakaras (kart.).

06:05 Skorpionas (kart.) 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 Terry Crewsas gelbsti 
Kalėdas.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Nesunaikinamieji N-14.
00:05 Gwen Stefani. Tu dova-
noji man Kalėdas.
01:05 MTV vaizdo klipų apdo-
vanojimai 2019.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos dvarai.  
07.00 Laukinis.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  
N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Negaliu tylėti.  
18.55 Princesė Diana: gyveni-
mas po mirties.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Negaliu tylėti.  
21.00 Piemenėlių Šv. Mišios 
iš Vilniaus Bernardinų baž-

nyčios.  
22.00 Nauja diena.  
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Negaliu tylėti.  
23.30 Laisvės TV valanda 
N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Princesė Diana: gyveni-
mas po mirties.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
07:30 Orijaus kelionių .
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 Orijaus kelionių archyvai.
11:30 Orijaus kelionių archyvai.
12:00 Orijaus kelionių archyvai.
12:30 Alfas vienas namuose
13:30 Receptų receptai.
14:00 Ateities karta.
15:00 Krepšinio zona.
15:30 Radikalus smalsumas.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
18:30 Orijaus kelionių archyvai. 
19:00 Jūs rimtai?
19:30 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
20:00 Iš Vilniaus į namus 
Šventiniai koncertai. Jazzu, V. 
Baumila, Monique ir kiti.
21:00 Šv. Mišių transliacija iš 
Kauno arkikatedros bazilikos.
22:30 Iš Vilniaus į namus 
Šventiniai koncertai. Jazzu, V. 
Baumila, Monique ir kiti.
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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 25 

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.
06:10 Baltoji Iltis  N-7.
07:45 Pasaka apie auksinį 
talerį.
08:45 Helenė, tikroji nuotaka.
09:50 Šrekas.
12:55 Urbi et Orbi. Popiežiaus 
Pranciškaus kalėdinis sveikini-
mas Miestui ir Pasauliui. 
13:30 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu metropo-
litu Gintaru Grušu.
13:50 Kaip išgelbėti Kalėdas? 
15:30 Žinios. Orai.
16:00 Vakaras su Adele. 
Išskirtinis koncertas ir pokalbis 
su Oprah Winfrey.
17:40 Auksinis protas.  
19:10 Mažas didelis stebu-
klas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
Finalas.  
23:40 Midsummer Vilnius 
2021. Grupė „The Roop“.
00:35 Mažas didelis stebuklas 
(kart.).
01:50 Viskas, ko nori  N-14 
(kart.).

06:40 Tomo ir Džerio šou.
07:05 Gelbstint Kalėdų senelį.
08:45 Kalėdų Senelio slaptoji 
tarnyba.
10:40 Haris Poteris ir paslap-
čių kambarys  N-7.  
13:50 Kaukė  N-7.  
15:50 Šiurpuliukai   N-7.  
17:55 Ponas Bynas  N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022.  

19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Ežiukas Sonic.
21:25 Tėtukas namie 2   N14.  
23:30 Kaip išgyventi Kalėdas   
N-7.  
01:15 Taip gimė žvaigždė (k) 
N14.  

06:00 Šeimynėlė (kart.) N-7
06:35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
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 Sniego karalienė.
12:40 Kenoloto.
12:42 Sniego karalienė.
13:00 Pono Poperio pingvinai  
N-7.
14:55 Kalėdų karštinė N-7.
16:40 Vienas namuose 4  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose 4  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 1917   N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 1917   N-14.
23:55 Pašėlę vyrukai 2  N-14.
03:00 Žvaigždžių karai: 
Skaivokerio iškilimas  N-14 
(kart.).

06:30 Pričiupom! (k).
07:30 Baltosios pelėdos. 
Skrydis virš Arkties.
08:40 Kaip tapti Kalėdų 
Seneliu?  
10:30 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
13:15 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės  N-7.  
16:50 Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas  N-7.  
18:35 Pasikeisti vietomis  
N-7.  
21:00 Nakties įstatymai  N14.  
23:35 Snaiperis. Vaiduoklis  
N14.  
01:40 Desperado (k) N14. 

06:15 Šventės namie.
08:00 Meilė Laplandijoje (k) 
N-7. .
10:00 Kalėdos ir pabėgusi 
nuotaka N-7. 
11:50 Meilė Andalūzijoje N-7. 
13:55 Linksmų Kalėdų! N-7. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:50 Raudonas kambarys  
N-7. 
19:00 Meilė Vienoje  N-7.  
21:00 Vera. Tėvai nepagei-
daujami N14. 
22:55 Jekaterina Didžioji  
N14. 
01:10 Magiškas amalas (k).

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kūčių vakaras (kart.).
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, kaimy-
ne? 
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 Cirko programa 
„Saulės cirkas“. 
15:30 Ieva Narkutė ir 8 jos 
veidai. 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
19:30 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu metro-
politu Gintaru Grušu.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Verksnys  N-14. 
22:25 Roko opera „Jėzus 
Kristus superžvaigždė“ N-7.  
00:05 Vakaras su Adele 
(kart.).
01:35 Kaip išgelbėti Kalėdas? 
(kart.).

06:10 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:00 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:55 Terry Crewsas gelbsti 
Kalėdas.
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.
12:35 Laukinė karalystė.
13:50 Išlikimas  N-7.
14:50 Pragaro kelias  N-7.
15:55 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
18:55 Fantastiškas ketvertas  
N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Nesunaikinami 2  N-14.
23:55 Kalėdinis firmos vaka-
rėlis  N-14.
02:00 Amerikos talentai. 
Čempionai.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Gyvai. Rondo. 
Koncertas. 
09.00 Zoologijos sodas.
10.05 Baltijos slapukė. 
10.45 Kalėdų Dienos Mišios 
iš Išlaužo bažnyčios. 
12.00 Trys grandai. 
E.Kučinsko, S.Donskovo ir 
V.Šiškausko koncertas.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Edmundo Kučinsko, 
Rimvydo Kučinsko ir Styginių 
kvarteto koncertas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Negaliu tylėti.  
18.55 Keitė: šiuolaikinės 
karalienės tapsmas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.

20.30 Džentelmenai. 
Koncertas.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Gyvai. Išjunk šviesą. 
00.00 Gyvai. Vairas. 
01.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
02.50 Gyvai. Rondo. 
Koncertas. 

06:00 Receptų receptai. 
06:30 Receptų receptai.
07:00 Receptų receptai.
07:30 Marketingas 360.
08:00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.
08:30 Šiandien kimba.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou.
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 100 akimirkų gamtoje
12:00 Šv. Mišių transliacija. 
Pirmoji Šv. Kalėdų diena.
13:30 Skanorama. 
Nepaprasta Maronos kelionė.
15:30 Orijaus kelionių archy-
vai. 
16:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
16:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.
17:30 Jūs rimtai?
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
19:00 Šiaurės Korėja – šalis 
po geležine uždanga.
20:30 Į pasaulio kraštą. 
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Iš Vilniaus į namus 
Šventiniai koncertai. Jazzu, 
V. Baumila, Monique ir kiti.

Minkšti kopūstų kepsneliai 
Pietums, kai nesinori mėsos, puikiai tinka kopūstų keps-

neliai. Labai nesudėtinga, sotu ir gardu. Puikiai tinka tiekti 
su grietine ar natūraliu jogurtu.

INGREDIENTAI:

1 kilogramas kopūstų (ap-
virtų);

2 kiaušiniai;
105 gramai manų kruopų;
80 gramų kvietinių miltų;
1 pundelis rausvųjų svogū-

nų (arba paprastų);
1 pundelis špinatų;
pagal skonį druskos;
pagal skonį maltų juodųjų 

pipirų.

Papildomai:
pagal poreikį - sviesto (ke-

pimui);
pagal poreikį - aliejaus (ke-

pimui).

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Svogūną susmulkinti.
2. Į keptuvę įdėti sviesto, 

ištirpinti, suberti svogūną ir 
apkepti.

3. Kopūstą sutarkuoti buro-
kine tarka, suberti į dubenį.

4. Špinatus susmulkinti. Į 
dubenį su kopūstu sudėti svo-
gūną, suberti manų kruopas, 
miltus, įmušti kiaušinius, 
įberti druskos, pipirų, įdėti 
špinatus ir gerai išmaišyti.

5. Iš paruoštos masės for-
muoti kepsnelius.

6. Į keptuvę įpilti aliejaus, 
įkaitinti, sudėti paruoštus 
kepsnelius ir apkepti iš abie-
jų pusių po kelias minutes iki 
kol apskrus.
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įvairūs
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, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

Keleivių vežimo/pavėžėjimo 
paslaugos Anykščių mieste bei 
rajone (pirmadieniais-sekma-
dieniais 7-22 val.). Senjorams 
taikomos nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

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) 75977

PADEDU SURASTI 
KLIENTUS PERKANT, 

PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODUS, 

SKLYPUS, SODYBAS.
GALIU NUPIRKTI JŪSŲ 

SODYBĄ.
Tel. (8-682) 19740.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Pjauna pavojingai augan-
čius medžius, geni, smulkina 
šakas, valo pakrantes.

Tel. (8-644) 41260.

(Atkelta iš 6 psl.)

Juoda paranoja turi slypėti 
žmonėse, manančiuose, kad 
vaikas, pamatęs Anykščių vyno 
butelį (apie vyną ragaujančius 
suaugusius net kalbėti neverta!) 
neišvengiamai taps alkoholiku. 

- Su globalizacija susidū-
rėte šeimoje - dukra ištekė-
jo už užsieniečio, o jos sūnui 
Jokūbui ir dukrai Elenai, 
užuot skaitęs pasakų knygas, 
skaitote Baranausko ,,Šilelį“. 
Kaip bus toliau?

- Apie globalizaciją galiu pa-
sakyti tokią įdomią tiesą: dabar 
esu pasinėręs į Klemenso Kairio 
tardymo protokolus -  jie iššif-
ruoti Kalabrijoje, prie pat Sici-
lijos, o šifruotojas, suprantama, 
nėra italas. Koks skirtumas, kur 
bendramintis gyvena – kitame 
gatvės gale ar Kalifornijoje... 
Atvirai pasakius, Anykščiai ir 
Niūronys man artimesni ir gra-
žesni už Šiaulius.

Grįžkime prie šeimos. Mano 
dukros Tautvydės vyras – Allan 
van Opstal Thorsen Andersen, 
iš tėvo pusės - tipiškas vikingas, 
o iš motinos - turintis indone-
ziečių, gal kažkiek ir olandų 
(van Opstal olandiška pavardė) 
kraujo. Dukra dukart stažavosi 
Danijoje, o su būsimuoju vyru 
danu susipažino... Juodkrantė-
je. Čia toks jau įdomus likimas. 
Nuo pat aspirantūros laikų visa-
da žavėjausi danų lingvistika: ji 
turi labai gilias tradicijas, visada 
buvo labai originali, pradedant 
Rasmusu Christianu Rasku, XIX 
a. pradžioje pagrindusiu istorinį 
lyginamąjį kalbų tyrinėjimo me-
todą. Beje, būtent šis metodas ir 
iškėlė užmirštą lietuvių kalbą ir 
ją, galima drąsiai teigti, išgel-
bėjo nuo pražūties. Ta mažos 
tautos didelė lingvistika – joks 
stebuklas: Danijos Karalystėje 
nuo XVII a. pradžios privalo-
mas pradinis mokymas, o Rasko 
laikais, XVIII a. pabaigoje, eili-
nės Odensės miesto mokyklos 

klasėje galėjo būti po 5-6 moki-
nius ir iš skirtingos disciplinos 
(dalyko).  Originaliausia praėju-
sio XX amžiaus lingvistinė mo-
kykla – dano Louis Hjelmslevo  
sukurta glosematika (panašiai 
skamba kaip matematika? – tai 
viską pasako, kad ji kitokia). 
Beje, kuriantis Vytauto Didžiojo 
universitetui Hjelmslevas pareiš-
kė norą visam laikui persikelti į 
Lietuvą, bet ... nebuvo priimtas. 
Kai buvau studentas, apie tai 
daug diskutuodavome su savo 
profesoriais, dažniausiai prieida-
vome išvadą, kad taip atsitiko dėl 
konkurencijos baimės, nes danų 
lingvistika visada buvo garsi...

Į Daniją su žmona dažnai nu-
skrendame. Gyventi ten nenorė-
čiau – Lietuva man pati geriau-
sia ir gražiausia šalis. Tačiau 
Kopenhagoje viskas sukurta 
žmogui, į darbą ir poilsį važi-
nėjančiam dviračiu – tai mane 
žavi. Dviračių eismo taisyklės 
labai griežtos (važiavimas per 
,,zebrą“, važiavimas tamsoje be 

priešakinio ir galinio žibinto, 
lėtas važiavimas kairiąja dvira-
čių tako puse – dideli pažeidi-
mai), baudos nemažos.  

Danų švietimą pasaaulis laiko 
pavyzdiniu. Atostogos mokslei-
viams prasideda birželio pabai-
goje, o į mokyklą grįžtama rug-
pjūčio pradžioje (norint gerai 
gyventi, reikia daug mokytis ir 
dirbti!). Pirmoko Jokūbo klasė-
je, kurioje buvo 25 moksleiviai, 
dirbo trys auklėtojai (ar tik ne 
du iš jų - vyrai) ir keli dalykų 
mokytojai. Vaisių ir daržovių 
mokykloje vaikai valgo tiek, 
kiek nori. Suprantama, už nie-
ką nereikia mokėti. Nuo mažų 
dienų vaikai pratinami gerbti 
kitoniškumą – kitas tautas, kul-
tūras, kalbas, odos atspalvį. Vai-
kų šioje šalyje niekas nebara, 
tik tėvai labai ilgai ir kantriai, 
nekeldami balso, aiškina, kas 
gerai, o kaip elgtis nevalia. Taip 
ir auga naujoji karta, stebinanti 
disciplinuotumu: penkiametis 
parduotuvėje neužsiožiuos, kad 

Žmogus iš dingusių garsų pasaulio

Nuoma

Mikroautobusas keleiviams ir/
ar kroviniams. Rašo sąskaitas.

Tel. (8-603) 01613.

(Atkelta iš 1 psl.)

LŽP vicepirmininkas, buvęs 
policijos pareigūnas Sigitas 
Mecelica yra vienintelis LŽP 
atstovas Utenos rajono tary-
boje.

Su Žaliųjų partijos vėlia-
va į Seimą ėjo ekspremje-
ras Algirdas Butkevičius. Jis 
Vilkaviškio vienmandatėje 
apygardoje buvo išrinktas į 
parlamentą, bet pasirinko kitą 
politinę jėgą. Pastaruoju metu 
A.Butkevičius yra „Vardan 
Lietuvos“ frakcijos narys.

I.Budraitė dėstė, kad esmi-
nės partijos veiklos kryptys 
yra aplinkos apsauga, socia-
linis teisingumas ir žmogaus 
teisės.

„Anykštos“ pakalbintas 
jaunasis politikas A.Strazdas 
dėstė tikintis partijos skyriaus 
plėtra. „Steigėjų buvo dešimt, 
tačiau kandidatų turime gero-
kai daugiau. Dar norime pa-
sikalbėti, išsiaiškinti, ar tikrai 
tų žmonių pasaulėžiūra atitin-
ka partijos idėjas“, - kalbėjo 
A.Strazdas. Šiais metais jis 
Utenos kolegijoje baigs teisės 

bakalauro studijas, po kurių 
ketina tęsti mokslus universi-
tete. A.Strazdas dvejus metus 
dirbo Utenos krepšinio klubo 
„Juventus“  atstovu spaudai.

Skyriaus narių pavardės, pa-
sak LŽP Anykščių skyriaus pir-
mininko, visuomenei nėra pla-
čiai žinomos. „Nemažai jaunų 
žmonių - studentų. Tačiau yra 
ir vyresnių“, - apie savo ko-
mandą kalbėjo A.Strazdas.

Kadangi vienas iš partijos 
akcentų yra žmogaus teisės, 
A.Strazdo paklausėme, koks 
jo požiūris į Partnerystės įsta-

jam kažko nenupirko. 
Mano abu anūkai – Jokūbas ir 

mažoji Elena – girdi ir pasakų, 
o „Anykščių šilelį“ deklamuoja 
originalo tarme. Tačiau aš pats 
mokiausi skaityti iš Oliver Cur-
wood „Šiaurės klajūnų“ ir Sha-
kespeare dramų – kitų knygų 
namuose tiesiog nebuvo. Kiek 
man žinoma, Rusijos aristokra-
tai vaikus pradeda lavinti nuo 
Puškino - ne nuo pasakų.

- Papasakokite apie šių die-
nų atradimus.

-  Jeigu viskas bus gerai, sė-
dėsiu savo sode po obelim ir 
skaitysiu Tito Livijaus „Ab urbe 
condita“ („Nuo miesto įkūri-
mo“), ypač nuo XXI knygos, 
kur prasideda pasakojimas apie 
antrąjį pūnų karą. Tas tolimo lai-
ko karvedys ir politinis veikėjas 
Hanibalas man labai primena 
anykštėną Antaną Baranauską – 
savo tėvynę jie mylėjo visa šir-
dimi ir iki paskutinės akimirkos. 
Man atrodo, kad jie abu taip ir 
nebuvo suprasti. Tačiau visi ži-
nome, kad sugriauta Kartagina  
buvo atstatyta, o iškirstas Sziłe-
lys  – atsodintas. 

Anykščiuose dygsta partijų skyriai tymą. „Aš už  Partnerystės 
įstatymą, tačiau, norint pla-
čiau atsakyti į šį klausimą, dar 
reikėtų apie tai padiskutuoti“, 
- aiškino LŽP Anykščių sky-
riaus pirmininkas. Jis tikino, 
kad Anykščių skyriaus veiklo-
je bus akcentuojamas „žaliasis 
kursas“, bet kokius sprendimus 
ar veiksmus siūlys Anykščių 
„žalieji“, kol kas taip pat nėra 
išdiskutuota.

A.Strazdas tikisi, kad LŽP 
skyrius dalyvaus 2023 metų 
pavasarį vyksiančiuose Anykš-
čių rajono mero ir tarybos rin-
kimuose. 

2020 metų Seimo rinkimuose 

dalyvavo 22 partijos. Anykščių 
rajone iki šiol realiai veikė tik 
penkių partijų : Tėvynės są-
jungos - Lietuvos krikščionių 
demokratų, Liberalų sąjūdžio, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos, Lietuvos socialde-
mokratų partijos bei Darbo 
partijos skyriai. LŽP skyrius 
ilgesnį laiką nebus naujausias 
Anykščiuose veikiantis poli-
tinis darinys:. 2022 - ųjų pra-
džioje Anykščiuose turėtų būti 
įkurtas Demokratų partijos 

„Vardan Lietuvos“ skyrius, 
kurio ašinė figūra bus trijų ka-
dencijų seimo narys Antanas 
Baura.  
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perka

parduoda Artėjant gražiausioms 
metu šventėms norime 

padovanoti žuvies padėklą.
Apsipirk firminėje parduotuvėje 

gruodžio 20-22 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.

Brangiai miškus išsikirsti arba su 
žeme. Sausuolius išlaužytus me-
džius, biokuro medieną,valo ap-
leistas pievas (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.

Ieško pirkti namą Anykščių 
rajone. 

Tel. (8-671) 61261

Anykščiuose arba netoli mies-
to 1 - 2 kambarių butą. 

Tel. (8-607) 79556. 

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArves, 
Bulius ir TelyčiAs 

„krekeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PerkA 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-607) 54386.

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

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

veršelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
Avis

Nekilnojamasis turtas

15,26 ha sklypą Gečionių k. 
Anykščių r.

Tel. (8-679) 57028. 

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. 
Tel. (8-675) 11296. 

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Lapuočių ir beržo briketus, 
paletė  960 kg. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184.

kita

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

Tel. (8-626) 98328.

Ekologiškai išaugintą kiaulį.
Tel. (8-616) 25639.

Kupiškio krašte, Akmenytės 
k. -  veikiantį, 4000 t talpos su 
4 grūdų bokštais ir visa įranga, 
grūdų sandėlį. Kaina sutartinė. 
Galimi daliniai atsiskaitymai.

Tel. (8-686) 73067.

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.

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

Tel. (8-628) 07656.

kita

UAB TOLMANA – juodąjį me-
talo laužą. 

Tel. (8-617) 05596.

Dviratį „Desna“.
Tel. (8-673) 50115. 

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

Tel. (8-682) 11626.

Medų 
kibiriukais 

arba 
pjaustytą 
gabalais
1 kg - 5 eur.

Tel. (8-615) 97688.

Jei norite ką nors padovanoti, toks 
skelbimas „Anykštoje“ Jums nieko 
nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

ieško darbo
Mikroautobuso vairuotojas 

(B) - darbo keleiviams vežti su 
savu transportu.

Tel. (8-646) 31908.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
gruodžio 18-22 d.d. - pilnatis.

Rufas, Urbonas, Gerdvilas 
Rimantė, Darijus.

Norgaudė, Girenė, Tomas.

Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, 
Gracijus.

šiandien

gruodžio 19 d.

gruodžio 21 d.

vardadieniai

oras

-2

+3

gruodžio 20 d.

gruodžio 22 d.

Dominykas, Daugardas, 
Gražvilė, Teofilis.

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

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 siūlo išeitį Irngridai Šimonytei, kaip 
Siauruku per Lietuvą gabenti Baltarusiškas trąšas, 

nesukeliant reputacijos skandalo

Važiuoja troleibusu bobutė, 
o priešais ją forsas sėdi. Staiga 
forsas atsisuka:

- Babut, tcyliek...
Bobutė gūžtelėjo pečiais ir 

toliau važiuoja. Po kiek laiko 
forsas vėl atsisuka:

- Babut, tcyliek...
Bobutė apsižvalgė, susigūžė 

ir toliau sėdi. Dar vėliau forsas 
vėl atsisuka:

- Babut, tcyliek pasakiau!
Čia bobutė neišlaikė:
- Ką tcyliek, ką tcyliek, ar aš 

sakau tau ką nors, ko tu kimbi 
prie manęs!

Forsas:
- Nu, babut, prisiprašei...

***
Girtas policininkas sustabdo 

mašiną ir klausia:
- Kodėl dviese prie vairo sėdi-

te?
Vairuotojas:
- Ir vertėjo mašiną dėl to ap-

supti?

***
Kalbasi keli girtuokliai:
- Įdomu, kodėl mane visi vadi-

na Džinu? Gal todėl, kad daug ką 
galiu?

- Ne. Tiesiog, vos tik kas nors 
atidaro butelį, iškart atsirandi tu!

***
Mokytojas klausia vaikų:
- Koks veiksmažodžio laikas: 

„Aš tvarkausi, jis, ji tvarkosi“?
Petriukas kelią ranką:
- Prieššventinis...

lig Trumbatiškio - lauku,
O tada jau - siauruku. 
Pūšku pūšku, šnyru šnyru -
Prie Dembavos ir išnyru.

O nuo čia - tvirti tulpiniai
kelią prasiskirs šimtinėm.
Jeigu reiks - nemandravos,
Temps salietrą ant kupros.

Planas šis, Premjere, geras -
Bus iš jo visiems navaras!
Bus išgelbėtas Gabriukas,
O iš krizės liks tik ūkas.

jums senelis duos medalį,
Man - salietros gal maišelį.
Chebros suklestės draugystė -
iš dangaus ims babkės kristi. 

Šuo, katė ir nesulos, 
Batkos trąšos kai važiuos.
Anykščiuos ši edukacija
Pristabdys velniop migraciją.


