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„Bajorų žuvis“ ne tik kasdieniniam, 
bet ir šventiniam stalui!!! 

Anykščiai Biliūno g. 38, 
bei kitose savo miesto parduotuvėse.

Prekiaujame rūkyta, 
sūdyta, marinuota bei 
šaldyta produkcija. 

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius – 
ne tik politikas, botanikas, įkūręs Traupio mokyklos botani-
kos sodą - jis ir biologijos mokytojas ekspertas, vaikus į gam-
tos mokslo paslaptis vedantis beveik keturias dešimtis metų. 

Kokie moksleiviai buvo tuomet ir dabar, kaip pasikeitė jų 
ir jų tėvų vertybės bei požiūris į mokslą, išsilavinimą – apie 
tai savo įžvalgomis dalijasi pašnekovas.

Sovietmečiu bažnyčios būdavo 
pilnos tėvų su vaikais

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius pastebi, kad vieni 
šiais laikasi turi labai daug, kiti - labai mažai.

Mokytoju tapti neplanavo

S. Obelevičius nuo 2003-ių-
jų dirba rajono savivaldybėje 
– visą tą laiką jis ir eina rajono 
vadovo ar jo pavaduotojo parei-
gas. Dirbdamas savivaldybėje ir 
mokykloje –  taigi, ir su vaikais, 
ir su suaugėliais – meras teigia, 
kad požiūris į žmogų, vertinant 
jį tiek iš mero, tiek iš mokytojo 
pozicijos, iš esmės nesiskiria, ta-
čiau pedagogo profesija vis dėlto 
įspaudžia nemenką antspaudą.

„Jeigu esi pedagogas, ypač 
daug metų mokytojaujantis, 
dažnai save sugauni, kad ir bet 

ką dirbdamas, kad esi mokyto-
jas. Dažnai norisi kitus pamo-
kyti. Kartais, ypač mero darbe, 
tai nėra pliusas. Suaugę žmo-
nės labai dažnai įsivaizduoja, 
kad patys viską žino, ir nenori, 
kad juos kažkas mokytų. Net 
ir dabar, per pandemiją, įgijau 
nemažai priešų. Yra skiepais, 
mokslu netikintys žmonės, kur 
kas labiau tikintys kažkokiomis 
sąmokslo teorijomis, dėl to šia 
tema negaliu būti bebalsis. Tad 
tas noras pamokyti būna ne vien 
pliusas“, – sakė S. Obelevičius.

Kada nustosime naikinti Žemės ateitį?
Iš Anykščių kilusi fizinių mokslų daktarė Audronė Gal-

vonaitė jau seniai įprato būti vadinama žymiausia Lietuvos 
meteorologe. 

Daugiau kaip du dešimtmečius ji dirbo Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnybos Mokslo ir metodikų skyriaus viršinin-
ke, Klimatologijos skyriaus vedėja. 

Išėjusi į pensiją,  ji ir toliau  apžvelgia orus, kalba apie 
klimato pokyčius  per Lietuvos televiziją, skaito paskaitas 
bendruomenėms.  O praėjusią vasarą išleido knygą „Paskui 
orus jų klystkeliais“. 

Gimtinę dažnai aplankanti mokslininkė mintimis sutiko 
pasidalyti ir su „Anykštos“ skaitytojais. 

Jonas JUNEVIČIUS

Audronės Galvonaitės dėka vieną Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos sieną puošė debesų nuotraukos. 

Pamaldos. Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje Kūčių dieną Šv. Mi-
šios - 8 ir 21 val. 20.30 val. bus 
rodomas vaikų spektakliukas. 
21 val. Prakartėlės palaimini-
mas ir Piemenėlių Šv. Mišios. 
Šv. Kalėdų dieną Šv. Mišios 8, 
11 ir 18 val. Antrąją Šv. Kalėdų 
dieną Šv. Mišios  9, 11 ir 18 val.

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.

Mokestis.Anykščių rajono 
taryba planuoja didinti mokestį 
už vaikų ugdymą ikimokyklinė-
se įstaigose. Šiuo metu už vaiko 
ugdymą tėvai per mėnesį (be 
maitinimo) moka 6 Eur ugdy-
mo, higieninėms reikmėms ten-
kinti. Nuo gruodžio 29 dienos  
šis mokestis sudarytų 12 Eur.

Tiekėjas. Produktus Anykščių 
vaikų lopšeliui – darželiui „Spin-
dulėlis“ artimiausius metus tieks 
UAB „Žiburys“. Gruodį vaikų 
lopšelio – darželio direktorė 
Diana Čereškienė su bendrove 
pasirašė keletą sutarčių, kurių 
bendra vertė – daugiau nei 14 
tūkst. Eur. Tik bulves vaikų lop-
šelis – darželis „Spindulėlis“ įsi-
gys iš UAB „Panevėžio Citma“. 
Anykščiuose registruota UAB 
„Žiburys“, kuriai šiuo metu va-
dovauja Valdas Makauskas, gy-
vuoja jau daugiau nei 29-erius 
metus, joje, rekvizitai.lt duome-
nimis, dirba 45 darbuotojai.

Iki prenu-
meratos 
2022-iesiems 
metams pa-
baigos liko 
tik savaitė!

Skurdas mokė 
išradingumo

Per šventes 
svarbiausia 
galvoti apie tuos, 
kuriuos mylim
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spektras

Suvažiavimas. Steigiamasis 
naujos partijos – Demokratų są-
jungos „Vardan Lietuvos“ – su-
važiavimas numatytas sausio 29 
dieną Palangoje, pranešė šios 
politikės jėgos frakcijos Seime 
atstovai. Tarp steigėjų yra merų, 
savivaldybių tarybų narių, ne-
partinių žmonių. Steigiamajame 
suvažiavime numatyta išrinkti 
partijos pirmininką ir jo pava-
duotojus, kitų valdymo organų 
narius.

Pinigai. Vyriausybė nepritarė 
kai kurių Seimo narių siūlymui 
didinti vaiko pinigus nuo 1,75 iki 
dviejų bazinės socialinės išmo-
kos (BSI) dydžių. Dabar vaiko 
pinigai siekia 1,75 BSI, arba 70 
eurų, o kitąmet, didėjant BSI, jie 
sieks 73,5 euro. Šiemet bazinė 
socialinė išmoka yra 40 eurų, o 
kitąmet – 42 eurai. Vaiko pinigus 
gauna 517 tūkst. žmonių. Pernai 
tam išmokėta per 432 mln. eurų, 
šiemet numatyta 434 mln. eurų, o 
kitąmet – apie 457,7 mln. eurų.

Atominė. Baltarusijos valdžia 
nusprendė išduoti licenciją pra-
dėti Astravo atominės elektrinės 
(AE) antrojo energijos bloko 
fizinį įjungimą. Baltarusijos 
energetikos ministras Viktaras 
Karankevičius pareiškė, kad As-
travo AE antrojo energijos bloko 
parengtis siekia 95 proc., dirba-
ma įgyvendinant sąlygas gauti 
„Gosatomnadzor“ leidimą krauti 
branduolinį kurą į antrąjį jėgai-
nės reaktorių. Anot ministro, 
pirmasis energijos blokas kas-
dien pagaminama apie 28 mln. 
kilovatvalandžių elektros, ir tai 
sudaro maždaug 22 proc. visos 
jos gamybos šalyje.

Parašas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda pasirašė praėjusią sa-
vaitę Seime priimtą 2022 metų 
biudžetą ir susijusius įstatymus. 
Gerovės valstybę reikia kurti 
trimis kryptimis – stiprinant sau-
gumą, mažinant socialinę atskirtį 
ir kuriant inovatyvią ekonomiką. 
Šalies vadovo vertinimu, 2022 
metų biudžetu yra siekiama įgy-
vendinti rugsėjo mėnesį politi-
nių partijų pasirašytą susitarimą 
dėl švietimo. Taip pat svarbu, 
kad kitų metų biudžeto įstatyme 
pirmą kartą šalies biudžetavimo 
istorijoje galima pamatyti koky-
binius viešųjų paslaugų pagerėji-
mo rodiklius.

Omikron. Lietuvoje šiuo metu 
yra 15 patvirtintų ir apie 100 įta-
riamų omikron atvejų, kol kas 
dauguma atvejų – įvežtiniai, sako 
vyriausioji šalies epidemiologė. 
Nors pirminiai duomenys rodo, 
kad omikron atmaina gali būti 
susijusi su lengvesne ligos eigos 
forma, tačiau kol kas yra per ma-
žai duomenų tai patvirtinti.

-BNS

Sulaikyti įtariamieji, pavogę automobilį
Gruodžio 21 dieną, antradienį, Anykščiuose, Tilto gatvė-

je, pavogtas automobilis „Peugeot Partner“. Policija sulai-
kė įtariamuosius, jie buvo neblaivūs.

Apie automobilio vagystę 
pranešė 1970 metais gimęs vy-
ras. Automobilio jis pasigedo 
apie 10 valandą ryto.

Du neblaivūs vyriškiai, kurie 
įtariami dėl automobilio vagys-
tės, policijos pareigūnų buvo 
sulaikyti Anykščių seniūnijos 

Naujųjų Elmininkų kaime va-
kare po 22 valandos.

1995 ir 1998 metais gimę 
vyrai vogtu automobiliu po 
Naujuosius Elmininkus važi-
nėjosi neblaivūs. Vienam iš jų 
nustatytas 1,98, o kitam – 2,19 
prom.girtumas. Įdomu tai, kad 

Vida Dičiūnaitė baigia darbą savivaldybėje
Per keturiasdešimt metų Anykščių rajono švietimo siste-

moje dirbusi Vida Dičiūnaitė baigia darbą Anykščių rajono 
savivaldybės administracijoje. 

Ilgametė Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos Švie-
timo skyriaus vedėja paskutiniais 
metais dirbo  Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos tar-
pinstitucine koordinatore. Sausio 
2-ąją V. Dičiūnaitei sukaks 65-
eri, o pagal dabartinius įstatymus 
asmenys, sulaukę šio amžiaus, 
privalo trauktis iš darbo valsty-
bės tarnyboje.

Darbinę karjerą ji pradėjo 
1979-aisiais, kai po studijų tapo 
Troškūnų vidurinės mokyklos lie-
tuvių kalbos mokytoja. Nuo 1983 
iki 2017-ųjų V.Dičiūnaitė dirbo 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriu-
je – iš pradžių inspektore, vėliau 
vedėjo pavaduotoja, vedėja. 

„Anykštos“ paklausta, kuris 
iš šių darbo laikotarpių jai buvo 
įdomiausias, V.Dičiūnaitė šypso-
josi, jog darbo pradžia, nes buvo 
jauna. „Be abejo, geriausias laikas 
- jaunystė. Daug iniciatyvų, idė-
jų, noro. Buvo didelė direktorių 
kompanija, regis, devintajame de-
šimtmetyje direktorių vyrų buvo 
gal net daugiau nei moterų. Ren-
ginių ir susibūrimų buvo daug, 
daug judesio. Pamenu, Inkūnuose 

organizavome visą parą trukusią 
švietimo darbuotojų stovyklą“, -  
kalbėjo V.Dičiūnaitė.

V.Dičiūnaitė  Anykščių savival-
dybėje dirbo, kai rajonui vadova-
vo visi iš  buvusių rajono merų. 
Paklausta, kurį iš rajono vadovų  
išskirtų, ji sakė, kad, jeigu jau tiek 
metų išdirbusi, vadinasi, su niekuo 
rimčiau nekonfliktavusi. „Išskir-
čiau ne kurį nors merą, o adminis-
tracijos direktorių Antaną Baurą. 
Jis visuomet paisė savo kolekty-
vo narių interesų ir atsižveldavo 
į mūsų nuomonę“, - „Anykštai“ 
sakė ilgametė Anykščių švietimo 
darbuotojų vadovė.      

V.Dičiūnaitė, dirbdama savi-
valdybėje, neakivaizdžiai baigė 
Kauno technologijos univer-

sitete socialinių sistemų vady-
bos studijas, tapo edukologijos 
magistre. Būdama brandaus 
amžiaus, savarankiškai išmoko 
anglų kalbą, aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, buvo 
liberalų partijos narė.  

Vida Dičiūnaitė Anykščių ra-
jono savivaldybės administra-
cijoje dirbo nuo 1983-iųjų.

Tomas Tomilinas nesigaili iškvietęs policiją Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį, gruodžio 21-ąją, į Seimą policiją iškvietęs  Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
išrinktas Seimo narys, „Vardan Lietuvos“ frakcijai priklausantis Tomas Tomilinas ir pra-
ėjus parai nesigailėjo, kad priėmė tokį sprendimą. 

Žiniasklaida plačiai nušvietė 
konfliktinę situaciją, kai, kaip 
teigė T.Tomilinas, jo kolega, 
Seimo narys iš Lietuvos regi-
onų frakcijos Valdemaras Val-
kiūnas jam trenkė į krūtinę. O 
V.Valkiūnas tikino, jog jokio 
fizinio kontakto nebuvo. „Fizi-
nis? Ne, nu tai koks ten fizinis. 
Kam fizinis. Nespėjau išsiaiš-
kinti, kaip jis pabėgo“, -  žurna-
listams kalbėjo V.Valkiūnas. 

Stambesnis ir jaunesnis konf-
likto dalyvis T.Tomilinas interne-
te sulaukė daugiau pašaipų negu 
užuojautos. Policijos iškvietimas į 
Seimą „internautų“ dažnai vertin-

tas kaip „dėmesio ieškojimas“. 
„Anykštai“ trečiadienį, atvė-

sus aistroms komentuodamas 
situaciją, dėstė, jog nesigaili, kad 
priėmė būtent tokį sprendimą. 
„Kodėl kaimas išmiršta? Kodėl 
mes vienas kitą nužudome anks-
čiau nei ateina pensija?“ - re-
toriškai klausė politikas. Pasak 
T.Tomilino, jeigu jau Seime bus 
pradėtas toleruoti smurtas, tada 
jau bus visiška valstybės pabai-
ga. „V.Valkiūnas nesugeba su-
regzti kelių sakinių. Kai negali 
savo argumentų apginti faktais, 
kai negali žodžiais įrodyti savo 
tiesos - griebiasi smurto“, - dės-

tė T.Tomilinas. Jis sako nema-
nąs, jog į smurtą galima atsakyti 
smurtu. „Tik beždžionės mušasi“, 
- apie tai, kodėl į darbą pats nepa-
leidęs rankų, dėstė T.Tomilinas.

Tą pačią dieną Seime buvo 
dar vienas skandalas. Seimo 
tribūnoje buvęs konservato-
rius Laurynas Kasčiūnas par-
lamentarui iš Lietuvos regionų 
frakcijos Remigijui Žemaitai-
čiui replikavo: „Uždaryk burną 
savo, gerai, asile!“ Tiesa, šią 
L.Kasčiūno frazę išprovokavo 
R.Žemaitaičio „patarimas“: „Ei 
sėsk tik tu, b...i.“ 

Anykštėnas Seimo narys, 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų atstovas 
Sergejus Jovaiša, „Anykštai“ 
komentuodamas antradienio 
įvykius Seime, sakė, jog jis, 
būdamas T.Tomilino vieto-
je, policijos nebūtų kvietęs, 
tačiau dėstė, kad parlamente 
yra politikų, kurie sąmoningai 
provokuoja oponentus. „Jeigu 
Gražulis, Skardžius ar Žemai-
taitis nori pasirodyti, jie renkasi 
savitą kalbos stilių ir savo tikslą 
pasiekia“, - aiškino S.Jovaiša.      

T.Tomilinas dėstė, kad 
L.Kasčiūno - R.Žemaitaičio 
konflikto nesureikšmina. „Že-
maitaitis pradėjo rėkauti nenor-
mine kalba, Kasčiūnas sureaga-
vo spontaniškai“, -  „Anykštai“ 
sakė T.Tomilinas. 

vienas vyriškis, vairavęs vog-
tą automobilį, policijai įkliuvo 
22.15 val., o kitas – po dešim-
ties minučių.

Įtariamieji dėl automobilio 
vagystės sulaikyti ir uždaryti į 
Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Teisėjai Zitai Gavėnienei įteiktas Garbės ženklas
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėjai Zitai Ga-

vėnienei įteiktas Teismų sistemos garbės ženklas.

Gruodžio 7 d. Teisėjų taryba 
priėmė nutarimą, kuriuo nutarė 
apdovanoti Utenos apylinkės 

savo pavyzdžiu skatinantis kitus 
tobulėti, augti ir kurti. Tai teisė-
jas – profesionalas, pasižymintis 
stipriu charakteriu, valia ir tuo 
pat metu be galo jautrus, atvira-
širdis žmogus“, – pristatydama 
apdovanojimą gavusią teisėją 
sakė Utenos apylinkės teismo 
pirmininkė Irena Vapsvienė.

Teismų sistemos garbės žen-
klas teisėjai Zitai Gavėnienei 
skirtas už pavyzdingą bei pasi-
aukojamą pareigų vykdymą tei-
singumo srityje, asmeninį indė-
lį, stiprinant teismų autoritetą ir 
pasitikėjimo teismais didinimą, 
teisinių žinių plėtojimą.

Teisėja Z.Gavėnienė savo kar-

jerą Anykščiuose pradėjo 1989 
metais. Dvejus metus ji buvo 
Anykščių rajono vidaus reikalų 
skyriaus tardytoja bei vyresnio-
ji tardytoja.1991-1994 metais ji 
užėmė Tardymo poskyrio prie 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininkės pareigas.

Nuo 1995 metų iki šiol 
Z.Gavėnienė dirba Utenos 
apylinkės teismo Anykščių rū-
muose, kurie anksčiau vadino-
si Anykščių rajono apylinkės 
teismu, dirba teisėja. Nuo 2004 
iki 2014 metų Z.Gavėnienė ėjo 
teismo pirmininkės pareigas.

-ANYKŠTA

teismo teisėją Z. Gavėnienę 
Teismų sistemos garbės ženklu, 
kuris įteiktas iškilmingo virtua-
laus renginio, vykusio Lietuvos 
teismų dienos proga, metu.

,,Man suteikta didelė garbė 
įteikti Utenos apylinkės teismo 
Anykščių rūmų teisėjai Zitai 
Gavėnienei apdovanojimą – 
Teismų sistemos garbės ženklą. 
Ši nominacija – tai 27 metų 
garbingos tarnystės Teismų sis-
temoje įvertinimas. Tai yra žmo-
gus, besidalijantis su kitais savo 
išmintimi, erudicija, idėjomis, 

Teisėjai Zitai Gavėnienei  
apdovanojimas įteiktas vir-
tualaus renginio metu.
Nacionalinės teismų adminis-

tracijos nuotr.
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???

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

savaitės citatos

Mokykla – viena tų vietų, kurioje praleidžiame nemenką gyvenimo dalį ir kurioje gra-
žiausias šventinis laikotarpis būdavo paminimas su trenksmu. 

Prisiminti, kokie būdavo tie mokykliniai karnavalai, kas labiausiai įstrigę atmintyje ir 
kokia tai būdavo šventė, pakvietėme žinomus anykštėnus.

Laukdavo laiške-
lio iš mergaitės

Rimantas Vanagas, rašy-
tojas. Baigęs Anykščių Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą (J. 
Biliūno gimnazija).

„Mokykloje darydavom labai 
didelį karnavalą. Su slibinais, 
drakonais! Mūsų auklėtojas 
buvo Vaclovas Bražėnas, kuris 
vėliau dirbo direktoriumi – jis 
buvo mūsų įkvėpėjas. Bet, turiu 
prisipažinti, karnavalo reikalais 
mokykloje daugiau užsiimda-
vo panelės. Tai būdavo labai 
spalvingas, įdomus renginys, 
su muzika, vaidinimais. Jis 
vykdavo aktų salėje. Mums jis 
taip patikdavo, kad, atsimenu, 
pirmais metais, kai jau buvome 
įstoję mokytis į universitetą, vis 
tiek visi grįžom į mokyklą, ka-
dangi nieko lygaus šiam rengi-
niui niekur kitur nebuvo! Tada 
mes buvom ir nuo mokyklos 
dar neatitrūkę. Būtent Naujųjų 
metų sutikimui ir karnavalui į 
mokyklą buvome ir sugrįžę.

Galiu drąsiai sakyti, kad šios 
šventės, ko gero, vienintelis da-
lykas, kurį taip gerai atsimenu 
iš mokyklos. Juk karnavalui 
pasiruošti reikdavo labai daug 
darbo ir medžiagų – jų, tokių 
kaip dabar, nebūdavo. Jei turi 
kokią marlę, tai ją nudažyti rei-
kia, kokius griaučius pasidaryti. 
Reikdavo ir idėjų, ir priemonių 
joms įgyvendinti, o tikrai buvo 
sunku, nes nusipirkti nieko ne-
gaudavom – kažkokių medžia-
gų, papuošimų, parduotuvėse 
buvo labai skurdu. Viską turė-
jom pasidaryti patys. O kaukes 
ant veido irgi turėdavom, tokias 
iškarpytas. 

Dar iš tų laikų labai įstrigęs 
dalykas – būdavo toks „skrajo-
jantis paštas“. Siųsdavome laiš-
kučius: berniukai – mergaitėms, 
mergaitės – berniukams. Tuo 
metu širdyje taip sutuksendavo, 
kadangi nežinai, iš ko tą laiš-
kelį gausi. Atidarai, randi. Taip 
paslaptinga, tokia intriga būda-

vo. Dabar atrodo net juokinga, 
kai tokia smulkmenėlė galėjo 
taip stipriai dominti. Berniukai 
mergaites lydėdavo panašiai 
nuo šeštos septintos klasės, o 
nuo kokios aštuntos jau tikrai 
turi kokią mergaitę nužiūrėjęs! 
Tai jai laiškelį ir parašai“.

Į karnavalą per 
šalčius važiavo 
motociklu

Dainius Žiogelis, Anykščių 
rajono savivaldybės mero pa-
vaduotojas, LSDP Anykščių 
skyriaus pirmininkas. Baigęs 
Kurklių vidurinę mokyklą 
(Kurklių Stepono Kairio pa-
grindinė mokykla):

„Dalyvavimas mokykliniuo-
se karnavaluose, kai mokiausi 
Kurkliuose, buvo prestižo rei-
kalas. Nes vykdavo konkursas 
tarp klasių. Kalbu apie vyresnes 
klases – nuo aštuntokų iki dvy-
liktokų, ir apie vakarinę šventės 
dalį, kada jau galėjom joje daly-
vauti. Labai tam ruošdavomės 
ir didžiausias džiaugsmas būda-
vo, kuomet mokytojų komisija, 
rinkdama geriausius, išrinkdavo 
mūsų klasę. O jei dar gauni dau-
giau balų ir „apžaidi“ vyresnę 
klasę, džiaugsmo būdavo dvigu-
bai! Gaudavom didžiausią tor-
tą. Ir tikrai ne vieną kartą esam 

laimėję, aplenkę vyresnius, nes 
mūsų klasė buvo gana stipri, kū-
rybinga ir išradinga. 

Kai jau kūrėsi laisva Lietuva, 
kai jau buvom vyresni, tai tos 
vakarinės dalys buvo skiriamos 
nebe kaukėms, o anekdotams, 
ir tie pasirodymai daugiau bū-
davo agitbrigadų tipo. O iki 
aštuntos klasės teko būti ir ge-
niu, ir Kosto Kubilinsko „Ledi-
nuką“ atmintinai už visą klasę 
padeklamuoti. 

Bet didžiausias įspūdis likęs 
būtent iš vyresnių klasių, kai 
kurdavom humoristinius pasiro-
dymus. Vienos klasės pasirody-
mas užtrukdavo kokį pusvalan-
dį, o visas renginys – apie tris 
valandas. Buvo tokia tradicija, 
kad ateidavo ir mokyklą jau bai-
gę mokiniai - dvidešimtmečiai 
studentai. Pasiruošimai pasiro-
dymams vykdavo ilgai. Mūsų 
auklėtoja buvo demokratiška, 
nesikišdavo, viską palikdavo 
mums. Pasistengdavom, kad visi 
dalyvautų, visi savo dalį įdėtų. 
Aukodavom darbų pamoką, fizi-
nį, ir tų pamokų metu ruošdavo-
mės. Mokytojai tikrai vertindavo 
šiuos pasirodymus, sudarinėdavo 
komisijas. Tikrai šilti prisimini-
mai. Klasių labai nepuošdavom, 
būdavo, žinoma, eglė, snaigių 
pakarpydavom. Tikrai nebuvo 
taip, kaip yra dabar –  žvaigždės 
ir žvakės languose nešviesdavo. 
Mes bene pirmieji rajone turėjom 
„klasinę“ sistemą, kada nebeida-
vom į atskirus kabinetus, gavom 
po savo klasę ir ją turėjom labai 
prižiūrėti ir saugoti. 

Labiausiai įstrigęs prisimini-
mas, kada į mokyklos pasirody-
mą važiavau motociklu, o lauke 
tuomet buvo  29 laipsniai šalčio. 
Nuo - 25 laipsnių būdavo galima 
neiti į pamokas, dažnai ir neida-
vom. Bet pasirodymas karnava-
le buvo šventas reikalas!“.

Skurdas mokė išradingumo

Rajono vicemeras Dainius Žiogelis būdamas devintokas „grojo“ 
gitara (pirmas iš dešinės) – tai buvo vienas sėkmingiausių nau-
jametinių pasirodymų, kuomet pavyko aplenkti dešimtokus!      

Anykščiuose 
2022 metais vėl 
vyks festivalis 
„Devilstone“. 
Kurią miesto 
sieną ruošti pie-
šiniui ir ką 
reikėtų nupiešti?

Vidas SLAVINSKAS:

- Reikia pirma pateikti va-
riantus, kiek mes turim sienų, 
matomų visiems.

Ovidijus GLIAUDELIS:

- Ant maximos langų nuo 
centro pusės.

Gintaras SENULIS:

- Uždažyti juoda spalva gaidį.

Rimantas RAŽINSKAS:

- Nu gal tik daugiau gaidžių 
nebepieškit. Nes ir taip juokiasi 
daug kas.

Gal vėl bažnyčią 
uždraudžiam?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
paauglystę: 

„Mes į bažnyčią visuomet 
eidavome. Manau, kad tai, kas 
buvo uždrausta, labiau ir rūpė-
jo.“

Gal taip sprendžiamos 
„Sodros“ problemos?

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, apie smurtą:

 „Kodėl kaimas išmiršta? Ko-
dėl mes vienas kitą nužudome 
anksčiau nei ateina pensija?“

Norėtųsi, kad gamta 
tiksliau pasirinktų 
adresatus

Audronė GALVONAITĖ, 
mokslų daktarė, apie žmo-
gaus ir gamtos santykį:

 „Ilgai kentėjusi, gamta ne-
betveria, grąžina mums tai, 
ko nusipelnėme, ekstremaliais 
meteorologiniais reiškiniais, 
per kuriuos jau žūsta žmonės.“

Auklėtoja jus kažkur 
kreipė....

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie mokyklinius karnava-
lus:

 „Iki aštuntos klasės teko būti 
ir geniu, ir Kosto Kubilinsko 
„Ledinuką“ atmintinai už visą 
klasę padeklamuoti.“

Pavyzdžiui, į save atkrei-
pia 

Lauryno Kasčiūno 
dėmesį...

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie politinę reklamą: 

„Jeigu Gražulis, Skardžius 
ar Žemaitaitis nori pasirodyti, 
jie renkasi savitą kalbos stilių 
ir savo tikslą pasiekia.“

Štai nuo ko prasidėjo 
rašytojo karjera!

Rimantas VANAGAS, ra-
šytojas, apie mokyklinius 
laikus: 

„Berniukai mergaites ly-
dėdavo panašiai nuo šeštos 
septintos klasės, o nuo kokios 
aštuntos jau tikrai turi kokią 
mergaitę nužiūrėjęs! Tai jai 
laiškelį ir parašai.“
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šiupinys

rievės

Jolanta VozBUTAITė

Daugelis moterų labiau-
siai norėtų žiemos šventes 
leisti susirangiusios ant 
sofos. Drąsiausios taip 
ir praleidžia: „Vaikams 
pasakau, kad Naujuosius 
metus sutiksiu su bičiulėmis, 
bičiulėms - kad su vaikais, 
draugui prifantazuoju, jog 
išvykstu į kelionę, o pati gu-
liu priešais televizorių...“

Daugeliui, deja, šita graži 
švenčių sutikimo forma nepa-
siekiama... Nes kai baigiasi 

šokinėjimas apie visus, šo-
kančius aplink eglę, baigiasi 
ir pačios šventės. Baisu, kai 
gražiausias žiemos metas 
kelia asociacijas, susijusias 
vien su nuovargiu. Gal reikia 
peržiūrėti nusistovėjusią pro-
gramą ir nuspręsti, kad visko 
pakaks ir mažiau, ką?

... Kiti žmonės išvis tiesiai 
šviesiai sako: „Kalėdos man 
kelia depresiją“. Tik ar būtent 
Kalėdos ją kelia? Jei erzina 
šventinis šurmulys, manding, 
jūs jau esate depresijoje, 
ir gal net gana gilioje. Bet, 
žinot ką - jūs turit tam teisę! 
Nelaukti, nešvęsti, nevaidinti 
- tikrai turite teisę. Tai gal ja 
ir pasinaudokite? Kalėdos vis 
vien įvyks, o jūs gal nors kiek 
geriau pasijusite? Jei, žino-
ma, apskritai norite pasijusti 
geriau.

Tikrai tikrai įmanoma taip 
susiorganizuoti šventes ir 
švęsti jas taip, kaip nori tu 
pats. Ir neturi jokios reikšmės 
tai, kaip švenčia-nešvenčia, 

ką daro ar ko nedaro kiti. Nes, 
pavyzdžiui, Kalėdos – tai, 
visų pirma, dvasinė būsena. 
(Kitąkart gal ir  būtent TIK 
dvasinė. Jei esate tikintis, juo 
labiau.)

... Pagalvojau, kad man dar 
nebuvo taip, jog nelaukčiau 
Kalėdų. Net sunkiausiais 
gyvenimo momentais nebuvo. 
(Bet žinau, kad kažkada neiš-
vengiamai bus.) Gal kad nie-
kada neteikiau daugiau reikš-
mės išorinei Kalėdų formai 
nei vidinei esmei. o esmė juk 
paprasta ir lakoniška: Jėzaus 
gimimas. Mylimiausių žmonių 
artumas - apčiuopiamas, 
realus, o gal jau esantis tik 
vaizduotėje, prisiminimuose. 
Namų jaukumas, kai už lango 
tamsu ir šlapia, o gal balta 
ir slidu. Kai kieme ošia lietus 
ar baltuoja snaigės, kai vėjas 
bloškia į tamsų stiklą saujas 
praeities prisiminimų... Kai 
laimės pažadu nušvinta eglės 
girliandos. Kaip man visa tai 
patinka! Ir tegul tai tik kvaila 

kalėdinė poezija ir naivi 
pasaka, sukurta, kad padėtų 
ištverti gruodžio pabaigos 
tamsą, niūrumą ir šaltį - kaip 
man patinka, kad kažkas visa 
tai sukūrė. Ir kasmet sėdžiu, 
pjaustau baltą mišrainę, silkę 
pataluose gaminu, nors ir 
archajiška, ir nemadinga, ir 
niekas neliepia - reikia, nes 
taip buvo vaikystėj. Nors 
kartą metuose reikia. (Dar ir 
paerzinti snobus smagu .)

Žodžiu, norėčiau visada my-
lėti Kalėdas. Ir kad jos mylėtų 
mane... (Gal tai reikštų, kad 
netapau galutinai žlugusiu 
ir nelaimingu žmogumi. Bet 
nežinia, kaip bus.) 

P. S. Dar norėčiau (ir 
linkėčiau), kad žiemos šventės 
visada ir visiems būtų tiktai 
šviesios, mielieji. Šviesios, 
lengvos ir skaidrios lyg nuos-
tabi ankstyva vasaros popietė, 
per malonią klaidą išaušusi 
gruodžio pabaigoje. Ramaus, 
gražaus laukimo. 

Skurdas mokė išradingumo

Eglutę 
puošdavom 
saldainiais

Irena Andrukaitienė, mo-
kytoja, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos akto 
dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo signatarė: 

„Ryškiausias atsiminimas iš 
vaikystės – tai nepaprastai gra-
žiai papuošta eglutė. Mes tada 
labai sunkiai gyvenom, tėvai 
statėsi namą, taupė kiekvieną 
kapeiką. Bet tradiciškai, kie-
kvienais metais, mama sugebė-
davo nupirkti naujų žaisliukų 
eglutei papuošti. Ir anais laikais 
jų buvo labai įvairių, gražių, ir 
mama juos pirkdavo visada po 
tris vienodos rūšies, kad galėtų 
sukomponuoti, sukabinti žais-
liukus simetriškai. Ji sugebėda-
vo taip padaryti – ne šiaip cha-
otiškai sukabinti, bet pagal tam 
tikrą savo matymą, sistemą, 
savo grožio supratimą. Eglę 
mama taip gražiai papuošdavo, 
kad mums belikdavo tiktai gė-
rėtis. Nebuvo prašmatnių gir-
liandų, bet kabindavome tokius 

stiklinius karolius, kurie atstojo 
šiuolaikines girliandas. Juos 
išdėstydavome puslankiais per 
eglutės šakas. Eglutė buvo labai 
labai gražus akcentas, be kurio 
mes neįsivaizdavome švenčių, 
ir ją laikydavome net po Trijų 
karalių, nes būdavo gaila ją nu-
puošti. Eglę dažniausiai puoš-
davome per Kūčias, anksčiau 
tai daryti bijodavom, nes atei-
davo smalsių kaimynų ir klausi-
nėdavo – „Gal jau eglutę turit? 
Kuriam kambary?“ Pati atsime-
nu, kuomet per langą kaimynas 
bandė pamatyti, ar stovi eglutė. 
Todėl dažnai ją tekdavo slėpti 
kur nors už užuolaidos.

Eglutę taip pat puošdavo-
me saldainiais. Tėvai jų visa-
da per šventes nupirkdavo, o 
šiokiomis dienomis niekada jų 
neturėjom, nes buvo per daug 
brangu. Nebent, kokią kapei-
ką gavę, nusipirkdavom tokių 
kvadratinių saldainukų „pa-
duškėlių“, bet apie saldainius 
blizgančiuose popieriukuose 
net nesvajodavom. Bet eglutei 
jų visada būdavo. Tai buvo arba 
„Karakum“, arba „Kregždutė“. 
Ar nekildavo pagunda tų sal-
dainių suvalgyti? O kaip kitaip! 
Mes tuos saldainius išlupdavom 
ir suvyniodavom popierėlį taip, 
kad niekas nepastebėtų. Žinoma, 
mama suprato ir tėvai žinodavo, 
kad saldainiams neatsilaikysim. 
Kai reikėdavo eglutę nupuošti, 
ten nebūdavo jau nė vieno sal-
dainio, tik tušti popierėliai. Be ir 
jie būdavo gražūs!

Dar vienas neatsiejamas tų 
švenčių akcentas, kuomet kve-
pėdavo visi namai – Kūčių iš-
vakarėse, kuomet buvo negali-
ma nei viešai kalbėti, nei girtis, 

kad jas šventi – mama visada 
kepdavo šližikus. Dabar juos 
vadiname kūčiukais, bet man 
jie visuomet išliks šližikai. Ir 
dabar man jie skaniausi, nepai-
sant to, kokiais vardais vadi-
nami. Mama jų prikepdavo ir 
būdavo toks džiaugsmas, kad 
šitaip gražu ir gera. O jei dar 
sninga… Atsimenu, būdavo ir 
tokių vakarų. Tai – vaikystės 
pasaka. Tėvai kažkaip gebėjo 
mums tą pasaką sukurti, nors ir 
sunkiai gyvenome. 

Kuomet gyvenome Palan-
goje, labai gerai atsimenu, kai 
mane aplankė Senis Šaltis. Man 
buvo ketveri ar penkeri metai. 
Atsimenu, kad tėtis, mama ir 
aš buvom namuose, virtuvėje. 
Ir staiga verandoje pasigirdo 
triukšmas. Girdžiu, kažkas ati-
darė duris ir eina! Kaip taip gali 
būti, jei mes visi namuose, jei, 
mano supratimu, durys yra už-
rakintos? Išsigandau – gal va-
gys? Tėtis pasisiūlė nueiti pa-
žiūrėti, kas ten. Iki šiol nežinau, 
kas buvo tas Senis Šaltis, matyt, 
koks kaimynas. Po egle tada ra-
dau roges! Prabangias, su meta-
linėm pavažom, o prie jų dar ir 
Kalėdų žaisliukas, meškiukas. 
Man buvo toks stebuklas! Aš 
labai ilgai juo tikėjau. 

Beje, aš turiu surinkusi vi-
sus žaisliukus nuo pat pirmos 
savo eglutės. O pirmoji buvo 
papuošta, kai man buvo kokių 
pusantrų metukų. Jie sudėti ten, 
kur ir mama tradiciškai žaisliu-
kus dėdavo, – tėtės kareiviška-
me lagamine, tokiame iš fane-
ros, su užraktu. Vienas pirmųjų 
žaisliukų – iš vatos padarytas 
sportininkas raudona kepuraite. 
Žaisliukai iki dabar saugomi, 

man jie labai brangūs.“ 

Tai labai 
smagus laikas

Dijana Petrokaitė, Anykš-
čių kultūros centro direktorė. 
Baigusi Anykščių 2-ąją vidu-
rinę mokyklą (Antano Vie-
nuolio progimnazija):

„Karnavalai būdavo labai 
geri, puošdavom klasę, ruošda-
vom sceną. Ir grodavom, ir dai-
nuodavom, ir persirengdavom, 
darydavomės kaukes. Moky-
kloje tai būdavo metų įvykis. 
Linksmiausias nutikimas? 
Kada tai buvo! Jau nebepame-
nu… Tik galiu pasakyti, kad tai 
būdavo nuostabus metas, kūry-
binis visos klasės darbas. Vieni 
labiau tuo domėdavosi, kiti ma-
žiau – tai natūralu, ne visi gali 
dainuoti, ne visi gali vaidinti. 
Reikia juk ir gerų žiūrovų.

Karnavalams ruošdavomės 
patys – tai ir būdavo pats įdo-
mumas. Nežinau, kitų auklėto-
jai gal buvo kūrybiškesni, bet 
mūsų, kiek mokiausi, vyras 
auklėtojas buvo, tai mes jo nie-
kada nenuvildavom, būdavom 
išradingi“.

(Nukelta į 7 psl.)

Objektai. Anykščių rajono 
tarybai siūloma į lankytinų vie-
tų pavadinimų sąrašą įtraukti 
keletą naujų objektų:Apverstą 
namą, medinių skulptūrų parką 
„Praeities takas“ , esantį Puntu-
ko kaime, bei Lynų tiltą. Tokie 
pasiūlymai buvo apsvarstyti 
Anykščių rajono savivaldybės 
Turizmo komisijos posėdyje.

Kortelė. Antradienį posė-
džiausianti Anykščių rajono tary-
ba priims sprendimus dėl Anykš-
tėno kortelės. Siūloma, kad jos 
išdavimas Anykščių rajone gy-
venamąją vietą deklaravusiam 
asmeniui kainuotų 3 Eur. Kortelę 
už papildomą mokestį gyven-
tojams numatoma pristatyti ir į 
namus. Šios kortelės turėtojams 
žadamos įvairios nuolaidos pas-
laugoms bei pramogoms.

Paroda. Anykščių Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešojo-
je bibliotekoje eksponuojama 
paroda „Kalendoriai skaičiuoja 
metus“, kurioje galima pama-
tyti bibliotekininkės Ligitos 
Matulienės sukauptą kišeninių 
kalendoriukų kolekciją. Kolek-
cijoje – beveik 3 tūkst. kalen-
doriukų. Paroda veiks iki metų 
pabaigos.

Remontas. Uteniškio Vita-
liaus Baltakio individuali įmo-
nė Debeikiuose atliks Gedi-
mino gatvėje 9-uoju numeriu 
pažymėto pastato kapitalinį 
remontą. Anykščių rajono sa-
vivaldybė su šia įmone dėl ka-
pitalinio remonto darbų sudarė 
beveik 119 tūkst. Eur sutartį.  
Pastatas bus pritaikytas Vaikų 
dienos centro veiklai.

Apsauga. Anykščių rajono 
savivaldybė pasirašė 12 tūkst. 
Eur sutartį su UAB „Šerifai“. 
Buvusio policininko bei buvu-
sio Anykščių rajono tarybos na-
rio Raimundo Razmislavičiaus 
vadovaujama bendrovė teiks 
apsaugos paslaugas Anykščių 
rajono savivaldybei priklau-
sančiuose objektuose. Sutarty-
je taip pat numatyta, kad UAB 
„Šerifai“ atliks patalpų apsau-
ginės bei gaisrinės signalizacijų 
techninę priežiūrą bei remontą. 
Sutartis sudaryta trejiems me-
tams.

Parama. Viešajai įstai-
gai „Anykščių jausmų ratas“ 
Anykščių rajono savivaldybė 
skyrė 1 tūkst.461 Eur finansa-
vimą. Už šiuos pinigus įstaiga 
įgyvendins projektą „Kiek iš-
drįsi tikėti – tiek gali“. Viešoji 
įstaiga „Anykščių jausmų ratas“ 
skelbė, kad rugpjūčio pabaigoje 
Debeikių seniūnijos Gerkonių 
kaime atidaro maldos namus. 
Jie veiks renovuotoje sodybos 
klėtyje. Įstaigai vadovauja Re-
nata Šerelienė.
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- Prisiminkime jūsų vaikys-
tę, mokslo metus Jono Biliū-
no vidurinėje mokykloje. Ką 
skaitėte, kuo domėjotės, kuo 
svajojote  būti užaugusi?

- Mama primindavo, kad 
vaikščioti ir kalbėti pradėjau bū-
dama devynių mėnesių. Buvau 
be galo smalsi, judri, tad užvers-
dama kalusimais sekiodavau 
senelius, beje, turėjusius daug 
knygų ir kalbėjusius rusiškai, 
lenkiškai ir net prancūziškai, su 
jais siejo ypatingas ryšys. Iš vai-
kystės prisimenu riešutų kvapą, 
kai senelis prie pagalvės padėda-
vo pirštinę, pilną riešutų. Buvau 
vyriausia anūkė, palepinama, 
tikras kodėlčiukas ir dar gana 
padykęs. Kažko močiutė neda-
vė, tai išvoliojau jos neišretintų 
daržovių daigų lysvę. Močiutė 
verkė, o aš lig šiol jaučiu tai kaip 
didžiausią savo padarytą nuodė-
mę, nors man tuomet buvo tik 
treji metukai. Karstydavausi po 
aukščiausius medžius, iš kurių 
močiutei būdavo sunku mane iš-
prašyti, nes, prašoma nulipti, dar 
aukščiau įsikardavau. Buvau už-
sispyrusi, sakyčiau, neklaužada, 
tačiau jei ką pažadėdavau, sąži-
ningai ištesėdavau. Ir ta savybė, 
vaikystėje išsiugdyta, lydi visą 
gyvenimą. Kai buvau penkerių, 
tėvai išvažiavo į Estiją užsidirbti, 
tai mane vieną palikdavo name-
lyje užrakintą. Palikdavo valgyti, 
išeidavo, kai aš dar miegodavau, 
grįždavo, - aš jau miegodavau. 
Dabar tėvų dėmesio išlepintiems 
vaikams tai neįsivaizduojama, 
tačiau tokia vaikystė buvo ne 
mano vienos. Juk tame namuke 
nė elektros nebuvo, o aplink 40 
kilometrų spinduliu  - vien miš-
kai. Laimei, tėvai ten ilgai neuž-
sibuvo. Grįžo į Anykščius.  Kai 
man buvo devyneri, gimė broliu-
kas Vytautas, turėjau jį prižiūrėti, 
nes tėvai kur nors išeidami jį man 
palikdavo. Visko būdavo: pyk-
davausi su tėvais, su broliu, ku-
ris man eibių prikrėsdavo, tačiau 
užaugę tapome be galo artimi iki 
pat tragiškos jo mirties. (Fizikas, 
verslininkas, buvęs LR Seimo 
narys, sportininkas, aviatorius,  
kultūros mecenatas, padėjęs se-
sei  su kolegomis išleisti knygą 
„Lietuvos klimatas“, Vytautas 
Galvonas žuvo 2015 m. birželio 
26 d. Alytaus aerodrome. Aut. 
past.). Man jo labai labai trūks-
ta... Mokytis sekėsi gerai, nors 
pamokų neruošdavau. Patiko 
visi dalykai,  nežinojau, kur sto-
siu studijuoti. Auklėtoja - chemi-
kė, biologė Angelė Vilkončienė 
- gal turėjo vilčių, kad rinksiuosi 
studijuoti  chemiją, nes per pa-
mokas mane dažniausiai išsiųs-
davo į laboratoriją ruošti labo-
ratorinių darbų kitoms klasėms. 
Galiu pasidžiaugti išskirtine at-
mintimi –  regimąja, girdimąja 

ir mechanine. Man užtenka kartą 
pamatyti ar išgirsti, kad  viską 
prisiminčiau. Galiu per vakarą 
perskaityti storą knygą ir viską 
puikiai prisiminti, arba  žiūrėti 
vienu metu kelis televizijos ka-
nalus ir viską suprasti. Tai man 
padėjo studijose, mokslinėje 
veikloje, darbe,  dėl to manęs 
nepaleidžia televizijos. Man len-
gva bendrauti su žmonėmis, nes 
nėra geresnės temos pašnekesiui 
užmegzti kaip apie orus. Esu  dė-
kinga anykštėnams mokytojams 
ir Vilniaus universiteto Gam-
tos fakulteto dėstytojams, kurie 
buvo neeilinės asmenybės, ska-
tino didžiuotis Lietuva ir jos kul-
tūra, davė ne tik žinių, mokslinio 
darbo metodikos, bet išmokė ir 
mane, amžiną keliauninkę, pa-
justi, pažinti savo bei kitų kraštų 
grožį bei išskirtinumą. Manau, 
kad blogų mokytojų ar dėstytojų 
nebūna, greičiau jau mes būna-
me blogais mokiniais.

- Vilniaus universiteto Gam-
tos fakultete baigėte meteoro-
logijos studijas, metus moky-
tojavote Anykščių rajone. Iš 
kaimo mokyklos jus ištraukė 
tuometis Fizikos ir matema-
tikos instituto Atmosferos 
tyrimų skyriaus vedėjas dr. 
Kazimieras Šopauskas, taip 
nulėmęs jūsų gyvenimo kelią. 
Fizikos institute pagarsėjote 
kaip meteorologijos žinovė. 
Parašėte disertaciją „Meteoro-
loginių faktorių įtaka atmos-
feros užterštumui Lietuvoje“, 
kurią perrašėte kelis kartus...

- Atsitiko taip, kad mano di-
sertacijos vadovas K. Šopauskas 
netikėtai mirė, o disertacija nuo 
jo stalo dingo. Prasidėjo Sovie-
tų Sąjungos griūtis. Tai valdžia 
keičiasi, tai dar vienas diserta-
cijos vadovas miršta, vienam ar 
kitam mieste ginti netinka, tai 
nuotraukos dingsta. Buvo, ku-
rie man kišo koją. Perrašiau di-
sertaciją penkis kartus, bet savo 
pasiekiau 1993 – aisiais. O dar 
po metų mane pakvietė dirbti į 
Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybą, įsteigė etatą ir normalų 
atlyginimą skyrė. Įkūrus Mokslo 
ir metodikų skyrių, vėliau per-
vardintą Klimatologijos ir me-
todikų skyriumi, jam vadovavau 
24 metus, iki išėjau į pensiją. Su-
būriau jaunų, gabių ir talentingų 
žmonių kolektyvą, skatinau ra-
šyti disertacijas, jas apsiginti. 
Kartais draugai pajuokaudavo 
- ar nebijai, kad tave gudresni iš-
spirs, tačiau ne tik kad neišspyrė, 
bet niekaip į pensiją išleisti ne-
norėjo.

- Gal galite pasidalyti ekspe-
dicijų, kelionių įspūdžiais. Juk 
keliavote ir savo iniciatyva, pa-
kliūdavote į ekstremalius gam-
tos reiškinius, net tuos pačius  
ledynus teko aplankyti kelis 

kartus?
- Du kartus esu mačiusi ka-

muolinį žaibą, kurio paslaptis  iki 
šiol mokslo neįminta. Kažkada 
sau buvau pasakiusi, kad į pensi-
ją išeisiu, kai bus įminta šio žai-
bo paslaptis, deja... Pirmą kartą 
vėjo jėgą pajutau studijuodama 
Vilniuje, kai vos prasilenkiau 
su į mane skriejančiu spaudos 
kiosku. Važiuodama iš Vilniaus 
į Anykščius, tapau liudininke 
garsiojo ir Lietuvoje didžiausio 
1981 – ųjų gegužės 29 – osios 
viesulo. Sustojome ir išlipę iš au-
tomobilio stebėjome į orą pakeltą 
vikšrinį traktorių, autobusą LAZ, 
skrendančius namų stogus, išrau-
tus medžius. Dar kartą, galima 
sakyti, patekau į viesulo vidurį 
per ekspediciją Labanoro girioje, 
stovyklavietėje prie Aiseto ežero, 
tvankią vasaros naktį. Pabudino 
spengianti tyla – niekas nejudėjo, 
rodės, kraujas sustingo. Ir staiga 
aklinoje tamsoje pasigirdo lyg 
besileidžiančio reaktyvinio lėk-
tuvo griausmas, visus ištraukęs 
iš palapinių. Supratusi grėsmę, 
ėmiau šaukti, kad visi gultųsi ir 
nelakstytų. Rytą apstulbome – 
aplink gulėjo išversti storiausi 
medžiai, tačiau išskyrus virtuvės 
palapinę, kitų jie nekliudė. Po 
to ilgai negalėjau eiti į tylų miš-
ką... Viesulų ir  kitų ekstremalių 
gamtos reiškinių  dėl klimato 
kaitos tik daugės, o kaip nuo jų 
apsisaugoti, rašiau jau minėtoje 
knygoje. Prie tirpstančio ledyno 
esu toje pačioje vietoje buvusi 
du kartus. Ten tokia tradicija – 
atsilaužti ledo, ištirpinti ir gerti 
su kondensuotu pienu. Mano at-
mintis fenomenali, tad ten link, 
kur pirmą kartą stovėjome prie 
ledyno krašto, kitą kartą iki ledo 
teko eiti gal 50 metrų - tiek jis at-
sitraukė, ištirpo.  

- Ši vasara mušė karščio 
rekordus. Žiniasklaida pra-
nešdavo apie kone visuose že-
mynuose kylančius neregėto 
masto gaisrus, potvynius. Lie-
tuvoje, turbūt ir Anykščiuose, 
ši liepa buvo karščiausia per 
240 – ies metų stebėjimų isto-
riją. Mokslininkai teigia, kad 
planetos gyvybiniai rodikliai 
pablogėjo iki rekordinio lygio, 
o vyriausybės negeba išspręsti 
klimato kaitos priežasčių. Ar 
realus perspėjimas apie artė-
jančią katastrofą?

- Kaip manote, kodėl tuometis 
JAV prezidentas Barackas Oba-
ma 2015 – ųjų rudenį atlėkė į 
Paryžiaus klimato konferenciją? 
Todėl, kad viena Šiaurės Ame-
rikos pusė ištisai degė, o kita 
skendo. Pamatęs, kokius nuos-
tolius dėl klimato šiltėjimo neša 
kylančios katastrofos, suprato, 
kad visa tai reikia stabdyt. Ir net 
pažadėjo duoti pinigų besivys-
tančioms šalims, kad jos galėtų 
atsisakyti iškastinio kuro, dėl 

Kada nustosime naikinti Žemės ateitį?

kurio į atmosferą išmetama tūks-
tančių tūkstančiai tonų anglies 
dvideginio, Žemėje sukeliančio 
šiltnamio efektą. Klimato kaitos 
problemų sprendimus didžią-
ja dalimi lemia politikai, o ne 
mokslininkai. Prezidentu tapęs 
D. Trumpas panaikino B. Oba-
mos susitarimą. Deja, karščiuo-
jančios Žemės mes ir toliau ne-
gydome, klimatas šiltėja. Jeigu 
šiandien sustabdytume anglies 
dvideginio išmetimą į atmosferą, 
pasekmes dar šimtmetį justume. 
Riba peržengta. Jeigu nesusto-
sime, dėl žmogaus veiklos pro-
cesas greitės, katastrofiškų reiš-
kinių tik daugės. Nesistebėkime 
Afrikoje iškritusiu sniegu ir be-
protiškais, gaisrus sukeliančiais 
reiškiniais keliuose žemynuose, 
į Lenkijos upes atklydusiomis 
piranijomis, o į Baltijos jūrą - ry-
kliais.  

- Kaip gali kiekvienas žmo-
gus prisidėti mažinant klimato 
šilimą? 

- Viskas priklauso nuo kie-
kvieno iš mūsų. Politiko, įmonės 
vadovo ar paprasto darbininko. 
Kai dirbdama Fizikos institute 
tyrinėjau taršą, tikrinau, kaip ji 
sklinda Jonavoje. Vadovas aiš-
kino, kad jie nieko neteršia, ta-
čiau naktį mes pamatėme, kad 
filtrai pajuodo nuo taršos. Pasi-
rodo, dieną jie gamybą pristab-
dydavo, o naktį paleisdavo visu 
pajėgumu. Bandė mus apgauti. 
Sakiau – „Pažiūrėkite, kai tap-
site impotentais, psichiniais li-
goniais, mane prisiminsite. Aš 
išvažiuosiu, o jums čia gyventi“. 
Norėdamas apgauti mane, jis 
apgaudinėjo save. Beje, niekada 
niekam nepataikavau, rėždavau 
teisybę į akis, esu davusi pastabų 
ir Anykščių rajono vadovams.  
Nepagražintą teisybę sakydavau 
ir Aplinkos  ministrams, iš ku-
rių toli gražu ne visi turėjo žinių 
apie klimato kaitos pasekmes. 
Gamyklos sukasi, kaminai rūks-
ta, o mes, lyg apsėsti vartojimo 

manijos, be paliovos perkame ir 
metame į šiukšlyną. Vis reikia 
naujesnio modelio telefono, tele-
vizoriaus, kompiuterio... Ką jau 
bekalbėti apie batus, drabužius. 
Kelių šimtų metrų nesugebame 
nueiti, važiuojame automobiliu. 
Šiukšlės, padangos  miškuose, 
pakelėse, upėmis plaukiantys 
plastiko buteliai. Padegta žolė...  
Mačiau filmą apie vandeny-
no dugną, nusėtą šiukšlių. Ten 
šaldytuvai, parduotuvių prekių 
vežimėliai. Aukštųjų technolo-
gijų sąvartynais paverstos gra-
žiausios oazės, į kurias laivais 
suvežtas elektronikos laužas, 
o tenykščių gyventojų vaikai 
žaizdotomis rankomis lupinėja 
metalus  iš elektronikos prie-
taisų. Šiukšlių jau ir kosmose 
nestinga. Ilgai kentėjusi, gamta 
nebetveria, grąžina mums tai, 
ko nusipelnėme, ekstremaliais 
meteorologiniais reiškiniais, per 
kuriuos jau žūsta žmonės. Ir to-
kių reiškinių tik daugės. Tokių, 
kaip dabartiniai apokaliptiniai 
gaisrai, karščiai ir potvyniai. No-
riu tikėti, kad žmogus – „homo 
sapiens“ – dar atsikvošės ir ne-
taps visišku „homo idiotiques“. 
Ar taip sunku atsisakyti besaikio 
vartojimo, nešiukšlinti, šiukš-
les sąžiningai rūšiuoti, naudoti 
elektrą taupančias lemputes, pa-
sodinti medžių, naudoti rankinę 
žoliapjovę - ne elektrinę ar me-
chaninę,  nuo gyvulinio maisto 
pereiti prie augalinio ir bent porą 
dienų per savaitę apsieiti be au-
tomobilio, judėti pėsčiomis ar 
dviračiu... Ir susimąstyti, kokią 
Žemę paliksime savo vaikams ir 
anūkams, kur ir kaip jie gyvens. 
Tai gali kiekvienas. Bendrauda-
ma su vaikais, aš dar turiu vilties, 
kad   per juos net galima auklėti 
tėvus. Per paskaitą vienoje ben-
druomenėje prie manęs priėjo 
toks mažiukas ir sako: „Aš tave 
pažįstu, užrišk man batą“. Matyt, 
matė, girdėjo, kai kalbėjau apie 
orus. Tapome draugais, turėjome 
apie ką pasišnekėti.

Mokslininkė Audronė Galvonaitė Lietuvos hidrometeorologijos 
pastate įsteigė Meteorologijos muziejų.



  
IŠ PIRMŲ LūPŲ 2021 m. gruodžio 23 d.

Per šventes svarbiausia 
galvoti apie tuos, kuriuos mylim

Baigiantis Advento laikotarpiui ir artėjant šventoms Ka-
lėdoms, kviečiame prisiminti, o gal ir sužinoti apie senąsias 
šio laikotarpio lietuvių tradicijas. Koks būdavo Adventas, 
kokios – Kūčios bei Kalėdos, kas būdavo ir tebėra svarbu 
kiekvienam iš mūsų, „Anykštos“ skaitytojams pasakojo 
etnologė, tautosakininkė bei žurnalistė Gražina Kadžytė. 

Per Adventą svarbiausia - 
baigti darbus

Adventas – tai keturių sa-
vaičių metas, kada krikščio-
nys ruošiasi Jėzaus gimimo 
paminėjimui – Šv. Kalėdoms. 
Atitinkamai – artėja ir žiemos 
saulėgrįža.

„Žmonės per Adventą su-
skubdavo padaryti daugelį 
darbų. Reikėdavo sutvarkyti ir 
paruošti žiemai visą sodybos 
aplinką, namus susitvarkyti. 
Skubėdavo visas skolas atiduo-
ti, nes jei žmogus yra pasisko-
linęs ir iki Kalėdų skolų nesu-
geba atiduoti, tai jis niekada ir 
neprasigyvens, niekada nebus 
savo padėties šeimininkas, jam 
visada kažko trūks, reikės nuo-
lat skolintis, – apie Adventą pa-
sakojo G. Kadžytė. – Žmonės 
taip susiplanuodavo keturias 
Advento savaites, kad didieji 
metų darbai būtų pabaigti – ne-
svarbu, ar tai ūkio, ar kad ir raš-
to darbai: jei esi įsipareigojęs, 
tarkim, knygą parašyti – turi 
tai padaryti. Jei nebaigi iki Ka-
lėdų, viskas ir tempiasi ištisus 
metus“. 

Šv. Kūčių esmė – padėka 
vieni kitiems

Kokios būdavo Šv. Kūčių 
tradicijos? Kokios jos yra šian-
dien? Kiek svarbi yra toji eglu-
tė, ar turime iš po staltiesės 
traukti šiaudą, norėdami suži-
noti, koks gyvenimas laukia?

„Ta eglutė yra švenčių deko-
racija, o šiaudo traukimas – jo-

kia tradicija, – teigė etnologė.  
– Vakarienei pasibaigus, daž-
niausiai vyksta toks pažaidi-
mas. Žaidimai ir spėjimai nėra 
tradicija. Būtų labai liūdna, jei 
Lietuvoje užaugę žmonės ne-
suprastų, kad pagrindinė Kū-
čių tradicija yra didžioji metų 
Padėkos diena. Šeima susi-
renka aplink stalą, dėkoja už 
praėjusius metus, už visa, kas 
gera buvo tuose metuose. Ant 
Kūčių stalo dedami papras-
ti, kasdieniški valgiai - tai, ką 
mes valgėm per visus metus ir 
kuo sotinome gyvenimą. Tuos 
valgius sudedam ant stalo ir 
padėkojam už tą derlių, kurį 
žemė išaugino, kurį žmonės 
savo rankomis pasėjo, augino, 
nuėmė, pasidalijo vieni su ki-
tais. Tai yra Kūčių prasmė. Juk 
ir giminės kitur gyvenantiems 
saviesiems siunčia kalėdaičių, 
ruginės duonos. Tai – mūsų 
būties pamatas. O jei ištrauksi 
šiaudą – prasmės jokios nebus 
nei Kūčių, nei šiokią dieną“. 

Paklausta, ką mano apie 
šiuolaikinį šios dienos šventi-
mą, kai ant Kūčių stalo vis daž-
niau atsiranda ir sušių, ir mais-
to iš kavinės, G. Kadžytė sakė: 
„Išmintingas žmogus jaučia 
pagarbą savo šeimos, giminės 
papročiams, laikosi bendrosios 
tradicijos. Jis apeigas kuria 
taip, kad gyvenimą padarytų 
prasmingą. Kiekvieno neiš-
mokysi, visais laikais nebuvo 
šimtaprocentinės protingų, iš-
mintingų žmonių visuomenės. 
Visokių yra, visokių reikia – 
primena patarlė. Jei kas nuo-

latos kemša sušius, tai jo valia. 
Galima ir „nestovėti prie puo-
dų“ per Kūčias, galima apskri-
tai neturėti Kūčių: jei susėdat, 
pavalgot ir jokios apeigos ne-
atliekat – tai nebuvo nei Kūčių, 
nei Kalėdų. Žmogus gali ir vi-
sai nesirūpinti savo gyvenimu, 
jį vis tiek nugyvens. Manyčiau, 
jog dalis žmonių, kurie viešai 
skalambija, kad yra kitokie, 
kad laužo mitus, daro kitaip nei 
kiti, savyje jaučia kažkokią tuš-
tumą. Juk sakoma, kad tuščias 
puodas garsiau skamba. Kurie 
daro viską pagal papročius, iš 
tėvų ir senelių perėmę, savo 
vaikams perduodami, tiems ir 
skelbtis nereikia. Kūčios nėra 
visaliaudinis festivalis. Tai – 
šeimos šventė, kiekvienas daro 
tai, ko jiems šeimoje reikia, ir 
taip, kad širdyse būtų ramu. 
Ramybė kyla iš to, kad esi ti-
kras, jog teisingai darai tai, kas 
tavo gyvenime vertinga, gražu, 
prasminga“. 

Kalėdos – žingsnis į naują 
gyvenimo ratą

Na, o Kalėdos, pasak G. Ka-
džytės – didžioji metinė šven-
tė, vienas iš metų atramos taš-
kų. „Pirmiausia turi būti skirtas 
laikas pasiruošti šventei: tam 
yra keturios Advento savaitės 
iki Kūčių ir Kalėdų. Šventė turi 
prasidėti pačia švenčiausia, 
prasmingiausia apeiga: Kūčių 
vakariene, kuomet, sužibus 
pirmajai žvaigždei, visa šei-
myna, sugrįžusi iš kur tik kas 
galėjo, sudėję visas gėrybes 
ant stalo, sustoja, meldžiasi, 
dalijasi Kalėdaičiu. Kiekvie-
nas kiekvienam dėkoja už ge-
rus darbus, kuriuos iš jo patyrė 
per praėjusius metus. Linki, 
kad išsipildytų tie troškimai, 
kurie gyvenimą padarytų gra-
žų ir prasmingą. Ta apeiga ir 
vakarojimas tęsiasi iki išnaktų, 
iki vidurnakčio. Po to išaušta 
džiaugsmo rytas: pasiruošėm, 
padarėm, kas yra svarbiausia 
mūsų gyvenimui – džiaukimės. 
Kas nors iš šeimos anksti va-
žiuodavo į Bernelių mišias. Kai 
grįždavo, namiškiai jau būdavo 
sutvarkę Kūčių stalą (nes per 
naktį palikdavo protėvių vė-
lėms), sudėjusi Kalėdų vaišes“, 
– pasakojo etnologė ir teigė, 
kad Kalėdų valgiams, kitaip 
nei Kūčių, tinka visos inovaci-
jos, atsivežtiniai skanumynai, 
nes Kalėdos – pirmas žingsnis 
į naują, dar neišbandytą metinį 
gyvenimo ratą. 

„Sugrįžę iš bažnyčios parvež-
davo kokį saldainį, skanėstą iš 
mugės ar miestelio krautuvės. 
Giedodavo kalėdines giesmes. 

Anksčiau žmonės daug gie-
dodavo, per Adventą vienos 
giesmės būdavo, per Kalėdas 
– kitos. Eidavo lankyti vieni 
kitus, keisdavosi linkėjimais, 
vaišindavosi. Būdavo netgi 
tokios eisenos – kalėdautojai, 
arba blukvilkiai, kurie vilkdavo 
kaladę, taip surinkdami praeitų 
metų bėdas. Tą kaladę sude-
gindavo, linkėdami, kad visa, 
kas buvo bloga, nepasikartotų. 
Kalėdų šventvakariai tęsdavosi 
net iki Trijų Karalių“, – sakė G. 
Kadžytė ir priminė, kad būtent 
Kalėdos ir yra tikrieji Naujie-
ji metai ir žmonių, ir Visatos, 
gamtos gyvenime: „Juk ne nuo 
sausio pirmosios saulė prade-
da ilginti dieną, o būtent nuo 
gruodžio 25-osios. Kalėdos yra 
tikroji saulėgrįža, nuo kurios 
prasideda žingsnis į ateitį. Nau-
jųjų metų šventė buvo labiau iš-
kelta ateizmo metais, kada buvo 
drausta švęsti Kalėdas, Velykas 
ir viską, kas susiję su krikščio-
niškuoju tikėjimu. Tai norėta iš-
braukti iš gyvenimo, įteigti, kad 
žmogus pats sau yra dievas. Bet 
štai ima stabai ir sugriūna…“, – 
kalbėjo ponia Gražina.

Eglutę puošdavo per Kūčias

Šventinis laikotarpis pastaruo-
ju metu tapo beprotišku dovanų 
pirkimo maratonu. Tačiau anks-
čiau svarbiausia buvo ne tai. 
Pasak G. Kadžytės, dovanėlės 
po egle atsirado tik dvidešimta-
me amžiuje. „Žmonės anksčiau 
turėdavo tik tiek, kiek jiems rei-
kia, tai ir būdavo dovanojami 
būtiniausi dalykai. Jei reikėdavo 
šilto drabužio, tai jį pirkdavo ir 
apvilkdavo savo vaiką ar arti-
mąjį. Turtingesni, be abejo, ga-
lėjo ir ką nors puošnesnio pado-
vanoti“, – sakė etnologė.

Eglutė į mūsų namus taip pat 
atkeliavo ne taip seniai: „Pas 
mus ji atėjo iš germanų kraštų. 
Dvaruose, miestuose buvo eglu-
tės puošiamos kiek anksčiau, 
o kaimuose jos atsirado vėlai. 
Dažniau būdavo šiaudiniai pa-
puošimai, kokia šakelė, nes 
žmonės, būdami arčiau gamtos, 
pagailėdavo tų eglučių“, – apie 
tradiciją puošti eglę pasakojo G. 
Kadžytė ir priminė skaitytojams, 
kad 2022-ieji paskelbti rašytojos 
Ievos Simonaitytės metais: „Bus 
progų prisiminti jos kūrinius, 
tarp kurių yra autobiografinė tri-
logija „O buvo taip“. Ten labai 
vaizdžiai aprašyta, kaip pusse-
serė Anė, kuri mokėsi vokiško-
je mokykloje, sumanė namuose 
degti Kalėdų eglaitę, iš sutaupy-
tų pinigų pirko „angelų plaukų“ 
(blizgučių „lietutis“) ir ją puošė. 
Buvo šalta. Ir mama, ir kaimynai 

mergaitę atkalbinėjo: kam va-
žiuoti žiūrėti nukirstos, netikrais 
blizgučiais apkarstytos eglės, kai 
turime tiek daug Dievulio pa-
puoštų medžių? – rodė apšarmo-
jusį, apsnigtą pušyną“. 

Dabar daugelyje namų kalėdi-
nė eglė atsiranda gerokai prieš 
šventes. Tačiau net iki XX am-
žiaus pabaigos lietuviai žaliaska-
rę puošdavo būtent Kūčių dieną: 
„Kai ateidavo ta eglutė, tai ji 
ateidavo tiesiai į šventes. Dabar 
tokia skuba primena sovietmečio 
recidyvą, kuomet vykdavo socia-
listinis lenktyniavimas: įvykdyti 
septynmetį per penkerius me-
tus, penkmetį – per trejus, taip ir 
šventės švenčiamos pirma laiko. 
Tik po Kalėdų mažiau šventės 
turėsim, nes jei eglutė tikra, tai 
spygliai nubyrės. Na, o jei dirb-
tinė, tai galima jos ir apskritai 
nenupuošti – tegu stovi, nereiks 
vargti prieš kitas Kalėdas“, – juo-
kavo G. Kadžytė. 

Svarbiausia – galvoti, 
ką gera padaryti dėl 
artimiausiųjų

Kasmet miestai, miesteliai, net 
kaimai vis labiau konkuruoja, kas 
gražiau papuoš, kuris didingesnę, 
įspūdingesnę ir brangesnę eglutę 
pasistatys, kuri dažnu atveju net 
nėra eglė – tiesiog šviesų insta-
liacija. Kokia etnologės nuomo-
nė apie tokias varžybas? 

„Jos man paprasčiausiai ne-
rūpi. Čia kaip toj pasakėlėj – 
kas šaukia, tegu šaukia, o mes, 
bobute, važiuojam savo ke-
liu. Kaip žmonės nori ką nors 
įtvirtinti save gyvenime, taip 
ir daro. Kas žino, ką daro, tam 
ir nereikia tokių reginių, o kas 
pasiklydęs gyvenime, vieni-
šas, tas palakstys, iliuminacijų 
pasižiūrės. Tie visi žiburėliai, 
girliandos, šviesos, taip, tai yra 
vaikučių džiaugsmas, bet jei tai 
daroma dėl vaikų, manau, kad 
su jų pasaulio samprata nede-
ra gigantomanija. Labiausiai 
suprantama turbūt šiųmetinė 
mažoji Klaipėdos eglutė – ji 
priimtina ir jauki, atitinka ir 
vaikų ūgį, ir pasaulio matymą. 
Jei žmonės galvotų ne apie tai, 
kaip turi pasirodyti, bet apie tai, 
ką gali gero ir gražaus padary-
ti dėl savo artimiausių žmonių, 
kad mums kartu būtų jauku, 
šilta, gera, – sumąstytų ir pa-
darytų tai, kas teisingiausia. 
Tiek nedaug reikia: tiktai gal-
voti apie tuos, kuriuos mylim“, 
– savo nuomone pasidalijo G. 
Kadžytė.

Reikia sutarti ir 
gyventi broliškai

Kalėdos – viena didžiausių 
krikščioniškųjų švenčių ir bū-
tent šių švenčių išvakarėse Sei-
mas pritarė senovės baltų religi-
nei bendrijai „Romuva“ suteikti 
pripažinimą. 

(Nukelta į 14 psl.)

Etnologė Gražina Kadžytė teigė, kad didžiųjų metų švenčių pras-
mė – tai ne eglutė ir dovanos, o buvimas vieniems su kitais, pa-
dėkojimas, pagarba šeimos, giminės papročiams. 

Žygimanto GEDVILoS nuotr. (BNS foto) 
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Skurdas mokė išradingumo

Kaukes 
darydavome 
namuose

Virgilijus Vaičiulis, buvęs 
UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius, pensininkas. Baigė 
Anykščių Jono Biliūno vidu-
rinę mokyklą (dabartinę gim-
naziją):

„Karnavalams ruošdavomės pa-
tys. Temos būdavo labai įvairios, 
jau net nebeprisimenu jų. Pamenu 
tik, kaip buvome indėnais. Karna-
valo laukdavom, ruošdavomės po 
pamokų, repetuodavom ir organi-
zuodavom su džiaugsmu. Kaukes 
darydavom namuose, mamos pa-
dėdavo pasiūti… 

Didelis pasiruošimas kartu su 
auklėtoja būdavo. Kalėdų senelis, 
tada Senis Šaltis, atnešdavo dova-
nėlių, jų taip pat labai laukdavom.

Klasės vaikinai 
išpurvino baltas 
puskojines...

Alytė Obelevičienė, Traupio 
pagrindinės mokyklos mokyto-
ja. Baigusi Molėtų rajono Bal-
ninkų vidurinę mokyklą (Bal-
ninkų pagrindinė mokykla): 

„Karnavalai anuomet būdavo 
ne kalėdiniai, o naujametiniai. 
Vyresnėse klasėse karnavalams 
ruošdavomės patys, nes  su 
mūsų mokytoja buvome beveik 
bendraamžiai. Klasės buvo di-
delės, tad ką sugalvodavom, tuo 
ir būdavom, pavyzdžiui, esam 
vaidinę čigonų taborą. Kaukių 
įmantrių nebuvo, ką pasisiūda-
vome, tą ir turėjom. Klasėje už 
lentos užkišdavome eglės šaką 
ir papuošdavome blizgučiais, 
„lietučiu“, o ant langų klijuo-

Traupio pagrindinės mokyklos mokytoja Alytė Obelevičienė – 
dešimtokė Snieguolė, talkinusi tuometiniam Seneliui Šalčiui.

rengęs Birute Dambrauskaite, 
o mūsų laikais tas pats bendra-
klasių sušoktas „Gulbių ežeras“ 
buvo labai neįprastas.

Iš savo darbo praktikos ge-
riausiai pamenu vienos laidos 
ketvirtokus, kuomet klausinė-
jau vaikų, kuo šie per karnavalą 
norintys būti. „Aš būsiu Snie-

guolius“, – nusprendė vienas 
berniukas“.

-ANYKŠTA

davom savo karpytas snaiges. 
Dar darydavom girliandas iš 
spalvoto popieriaus, klasėje 
keisdavomės dovanėlėmis. Bū-
davo labai įdomu, kuris klasės 
draugas mane „išsitraukė“, ko-
kią dovanėlę gausiu. O dovanos 
būdavo paprastos – užrašų kny-
gelė su parkeriu, pliušinis žais-
liukas. Iš bendraklasės Birutės 
buvau gavusi molinę vazelę, 
kurią išsaugojau iki dabar – ji 
stovėjo mano klasėje. Tik visai 
neseniai vaikai netyčia vazelę 
sudaužė. Taip ir stovi lentynoje 
dvi jos puselės...

Vienas labiausiai įstrigusių 
karnavalų – kai vienuoliktoje 
klasėje vaikinai šoko „Gulbių 
ežerą“ – mes juos privertėm! 
Jiems reikėjo baltų puskojinių, 
kurias paskolinom. Mokykla ir 
sporto salė buvo skirtinguose 
pastatuose, tai po pasirodymo, 
mūvėdami mūsų baltas pusko-
jines, vaikinai iš sporto salės 
basomis parėjo į klasę. Įsivaiz-
duokit, kaip atrodė mūsų koji-
nės! Buvom labai piktos.

Na o dabar pradinukams pa-
dedam pasiruošti ir mes, jų mo-
kytojos, ir muzikos mokytoja. 
Per karnavalą jie dainuoja, šoka, 
vaidina. Nuo mūsų laikų karna-
valų dabartiniai skiriasi tuo, kad 
vaikų kaukės yra žymiai gražes-
nės, jie turi visai kitas galimybes 
jas nusipirkti. Taip pat ir pasiro-
dymai daug laisvesni – nieko 
nebenustebina vaikinas, persi-

pastabos paraštėse Leopoldai, kur tu!?

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Tarybinių laikų legenda, 
tikras komunistas ir visų tary-
binių katinų idealas Katinas 
Leopoldas šiandien būtų labai 
pravertęs viename iš didžiau-
sių politinių vaikų darželių 
- Lietuvos Seime, kuriame ne 
tik susimušė du „vaikai“ - T. 
Tomilinas ir V. Valkiūnas,  bet, 
tarsi to dar būtų maža, negra-
žiai iškoneveikė vienas kitą 
ir dar du seimo vaikėzai - L. 
Kasčiūnas ir R. Žemaitaitis.  L. 
Kasčiūnas, beje, pavadinęs R. 
Žemaitaitį asilu, mums - rin-
kėjams - tarsi priminė, kad per 
sekančius rinkimus būtinai  tu-
rime atkreipti dėmesį, kad sei-
mo darželio auklėtiniais taptų 
tik žmonės. Kai zoologijos sodo 

ar ūkio gyventojai susimaišo su 
žmonėmis, tai visada kyla viso-
kie biologinių rūšių  konfliktai.  
Kaip atsitiko šiandien, va... 
Tad Katinas Leopoldas ir tiems 
seimo „vaikams“ būtų pasakęs 
tokia gražia tarybine gaida 
tokius gerai žinomus žodžius: 

„Vaikai, gyvenkime draugiš-
kai!“ 

o tie „vaikai“ nelabai linkę 
gyventi draugiškai. Įkvėpti 
Lietuvos himno žodžių, dekla-
ruojančių meilę ir vienybę, 
jie parodė, kokio lygmens yra 
mūsų politikų bendravimo eti-
ketas. o gal čia pakriko kažku-
riam nervai dėl savos politinės 
vietos neradimo? o gal buvo 
persivalgyta sriubos iš jau-
čio „pasididžiavimo“,  kurią 
(sriubą) R. Žemaitaitis labai 
mėgsta? (Informacija paimta iš 
portalo www.15min.lt 2020 09 
23). o gal ponui „vaikui“ L. 
Kasčiūnui praėjusią naktį prisi-
sapnavo pabėgėlis siras, lindęs 
bučiuotis ryškiai dažytomis 
lūpomis? Visko gali būti šioje 
vakcinų ir rūpintojėlių respu-
blikoje. o Kalėdos ant nosies!  
Na ir kas? Matant, kas dedasi 
seimo vaikų darželyje, esu įsiti-
kinęs, kad nepadės nei sakralūs 
maldos pusryčiai prezidentū-
roje, nei kokios nors kunigijos 

žvaigždės  „kašpirovskiniai“ 
pamokslėliai televizinių Kalėdų 
studijoje. Padėtų gal sąžinė? 
Bet kur ją rasti? Lombardas 
gal jau uždarytas? 

Ech, tu mano Lietuvėle! 
Kada gi tavo vaikai išmoks 
santykius aiškintis ne kumš-
čiais ir ne „organų siuntinė-
liais“, o kultūra ir išmintimi?! 
Juk kiek universitetų, kiek 
bažnyčių, kiek teatrų ir muziejų 
yra! o kur dar bibliotekos? 
Visuose tuose sektoriuose 
kultūros gal ir daugiau yra 
negu pridygusių akropolių. Bet 
kam gi ta kultūra reikalinga, 
jei kumščiai, pasturgaliai ir 
liežuviai Lietuvos politikos 
padangėje daugumai politikų 
dabar kur kas labiau reika-
lingi. Tik kai tau tokia valdžia 
nurodo, kaip tau, kaip Lietuvos 
piliečiui, privaloma gyventi, tai 
pradedu ne tik dairytis Leopol-
do, katino komunisto, bet netgi 
cituoti Lenino raštus. Ten irgi 
kalbama apie muštynes. o jos 
būtinos galutinei proletariato 
pergalei pasaulinės revoliu-
cijos pabaigoje. Nuostabu! 
Seime irgi yra proletarų. Yra 
ir revoliucijų. Belieka sulaukti 
Katino Leopoldo. Žinoma, ir 
Šv. Kalėdų. Galgi tikrai tada 
visi gyvensime draugiškai?
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Na o mokytoju S. Obelevičius 
teigė tapęs netyčia: „Norėjau 
stoti į Vilniaus universitetą ir 
mokytis biologijos, būti moks-
lininku. Tačiau prieš stojamuo-
sius egzaminus sužinojau, kad 
stojant į universitetą reikia lai-
kyti matematikos egzaminą, o 
matematikos aš nemokėjau… 
Todėl paskutinę minutę apsi-
sprendžiau ir įstojau į pedago-
ginį institutą, o jį baigęs iš karto 
atėjau dirbti į mokyklą. Turiu 
paminėti, kad daugelis mano 
bendrakursių vis dėlto tapo 
mokslininkais, kad ir be mate-
matikos egzamino“, – pasakojo 
daug mokslinių straipsnių, ke-
lias knygas apie gamtą parašęs 
ir išleidęs rajono meras.

Aukštasis išsilavinimas – 
bet kokia kaina

1982 metais S. Obelevičius 
Vilniaus pedagoginiame ins-
titute įgijo biologijos ir žemės 
ūkio pagrindų mokytojo išsila-
vinimą. Iš pradžių mokytojavo 
ir direktoriavo Molėtų rajono 
Dapkūniškių pagrindinėje mo-
kykloje, vėliau – Traupio pa-
grindinėje mokykloje, kur iki 
šiol turi kelias savaitines biolo-
gijos pamokas. 

Daug metų pedagogo dar-
bą dirbęs S. Obelevičius teigė 
pastebintis skirtumų tarp „tada“ 
ir „dabar“. „Lyginant dabartinę 

mokyklą su sovietine, skirtu-
mas yra nemažas, nes tada nei 
vaikai, nei tėvai į pirmą vietą 
nekeldavo jokių vaiko teisių; 
dabar jos labai svarbios, tad 
kiekvienas mokinukas, jo tėvai 
tas teises labai puikiai  išmano. 
Manau, šiek tiek yra pamirštos 
vaikų pareigos. Skiriasi ir šių 
laikų ir anų laikų vaikų tėvų 
išsilavinimas. Tai irgi uždeda 
tam tikrą antspaudą, nes, kai 
dar jaunystėje dirbau kaimo 
mokykloje, dauguma tėvų buvo 
kolūkiečiai, paprasti žmonės, 
baigę aštuonias klases, o gal ir 
tų nebaigę. Daugumai jų vai-
kų išsilavinimas nebuvo labai 
svarbus. Dabar dauguma tėvų 
yra arba baigę aukštąjį mokslą, 
arba, jei ir nebaigę, apskritai 
išprusę. Jie naudojasi įvairiais 
socialiniais tinklais, daug žino 
arba įsivaizduoja, kad daug 
žino. Dažniausiai jie daug dau-
giau dėmesio skiria vaikų išsi-
lavinimui, – kalbėjo pedagogas 
ir pridūrė, - tačiau šiais laikais, 
sakyčiau, požiūris į aukštąjį 
mokslą kažkiek iškrypo, nes 
dauguma tėvų nori, kad vaikai 
bet kokia kaina įgytų aukštąjį 
išsilavinimą, nors kartais vaiko 
galimybės yra vidutinės ir jam 
tokius mokslus baigti per sun-
ku. Tėvai jį verčia, o jis galbūt 
būtų puikus automechanikas, 
užuot išspaudęs per vargus 
abejotinos reputacijos aukštojo 
mokslo diplomą. Labai sumen-
ko profesinio ugdymo prestižas, 

trūksta šios srities darbuotojų, 
nes baigti profesinę mokyklą 
tapo kone gėdinga“.

Išsilavinimas priklausė 
nuo tėvų požiūrio
 
S. Obelevičius užaugo Kaišia-

dorių rajone, šešių vaikų šeimoje. 
Keturi iš jų baigė aukštąjį moks-
lą, tačiau, amžinatilsį, vyriausia-
sis mero brolis Gintautas, ir ne-
turėjęs aukštojo mokslo diplomo, 
buvo žymus krepšinio treneris. 
Taip atsitiko, anot pašnekovo, 
dėl tėvų išprusimo ir supratimo, 
kad tik tokiu būdu vaikai pasieks 
daugiau ir neliks kaime melž-
ti karvių. Prieš 44 metus baigęs 
mokyklą, rajono meras sakė, kad 
tiek anuomet, tiek dabar vaikų 
išsilavinimas priklausė nuo tėvų, 
nuo jų požiūrio. 

„Mano mama pati buvo bai-
gusi vos tris klases, bet buvo 
pakankamai raštinga ir labai 
puikiai suprato mokslo reikš-
mę. Tuo metu, apie 1970 metus, 
žmonių su aukštaisiais buvo dar 
nedaug, ir net mokyklose moky-
tojais dirbo tas jaunimėlis, kuris 
neįstodavo į aukštąją mokyklą. 
Po vidurinės jie eidavo moky-
tojauti. Buvo ir tokių žmonių, 
kurie nelabai suprato to mokslo 
reikšmę, nes sovietmečiu buvo 
labai iškrypęs apmokėjimas už 
darbą. Sakykim, agronomas, 
baigęs aukštąjį mokslą, gauda-
vo mažiau nei veršelių šėrėja ar 
melžėja. Kaimuose buvo pusiau 

Sigutis Obelevičius pasako-
jo, kad į mokyklą pėsčiomis 
tekdavo eiti net penkis kilo-
metrus – anais laikais pa-
vėžėjimo paslaugų mokslei-
viams nebuvo.        

Sovietmečiu bažnyčios būdavo
pilnos tėvų su vaikais

Sigutis Obelevičius - jaunas Traupio pagrindinės mokyklos direktorius Rugsėjo pirmąją su šeima. 
Nėra tik mažiausiojo Žygimanto.      

vergovinė santvarka, todėl dalis 
tėvų skatindavo vaikus mokytis 
tam, kad juos išvestų iš to kolū-
kinio likimo, kuris atrodė labai 
neprestižinis, tiesiog be jokios 
perspektyvos, tai tėvai ir siekė, 
kad jų atžalos išvyktų į miestą, 
kurį siejo su keliu į geresnį gyve-
nimą“, – kalbėjo S. Obelevičius.

Pietums – bandelė už 
tris kapeikas

Šiais laikais vaikai mokyklą 
turi galimybę pasiekti iš bet ko-
kio vienkiemio – jei netoliese 
nekursuoja maršrutinis autobu-
sas, į ugdymo įstaigą nuveš mo-
kyklinis. S. Obelevičius, augęs 
kaime, kuriame mokyklos nebu-
vo, ją, esančią kitame miestely-
je, pasiekti turėdavo pėsčiomis 
– niekas mokinukų atsivežti į 
pamokas neatvykdavo.

„Kalbant apie tuometinę mo-
kyklą ir dabartinę, tai yra nepa-
lyginami dalykai. Mes į mokyklą 
eidavom penkis kilometrus, ne 
tik kad niekas į ją nenuveždavo, 
bet net ir nueiti normalaus kelio 
nebuvo. Apie jokį nemokamą 
maitinimą taip pat nebuvo nė 
kalbos. Mokykloje būdavo gali-
ma nusipirkti bandelių, kainavu-
sių po tris kapeikas, ir arbatos. 
Tik aštuntajame ar devintajame 
dešimtmetyje atsirado šioks toks 
nemokamas maitinimas. Tai ne-
būdavo pietūs, o nemokama 
arbata ir ta pati bandelė. Todėl 
„tada“ ir „dabar“ skiria didžiulis 
kokybinis barjeras“, – pasakojo 
rajono meras. 

Mokiniams – didesnė 
pagalba

S. Obelevičius mano, kad 
šiuolaikinėse mokyklose labiau 
juntami socialiniai skirtumai, 
kurie nekrito į akis tais laikais, 
kai mokiniu buvo jis pats. 

„Pastebiu, kad vieni turi labai 
daug, kiti – labai mažai. Da-
lis žmonių gyvena labai gerai, 
formuojasi kažkokia vidurinė 
klasė, bet yra ir gyvenančių ant 
skurdo ribos. Tai jaučiasi, nors 
būdavo ir anais laikais visko…“ 
– sakė pedagogas. 

Paklaustas, ar dėl minėtų so-
cialinių aplinkybių šiandieni-
nėse mokyklose kyla ir didesnė 
patyčių grėsmė, pašnekovas 
sakė, kad greičiausiai taip. „Ta-
čiau ir mūsų laikais būdavo pa-
tyčių, tik nelabai kas į tai kreip-
davo dėmesį, net niekas tokio 
žodžio nežinojo. Nei ten kas 
skųsdavosi, nei kas žinodavo… 
Dabar, manau, socialiniuose 
tinkluose tiek tėvai, tiek vaikai 
visko labai daug sužino, todėl 
atsiranda ir daugiau galimy-

bių tyčiotis. Bet dabar patyčių 
problemoms yra skiriama labai 
daug dėmesio. Mano laikais 
niekas neįsivaizdavo, kad psi-
chologas mokykloje gali būti. 
Jei jau ką būtų nusiuntę pas psi-
chologą, tai visi būtų sakę, kad 
anas jau gal išprotėjęs… Dabar 
yra ir įvairių programų, ir psi-
chologų, socialinių pedagogų, 
todėl moksleiviui suteikiama ir 
žymiai didesnė pagalba, nei tai 
būdavo anksčiau“, – svarstė S. 
Obelevičius. 

Patriotizmas neturi 
būti „vienkartinis“

Šiandieninėje mokykloje 
kalbama apie patriotizmą, apie 
meilę Tėvynei, tačiau, pašne-
kovo nuomone, tai dažnai yra 
daroma paviršutiniškai.

„Ir anuomet buvo skatinamas 
patriotizmas, tačiau tai buvo so-
vietinis patriotizmas. Turėjome 
būti spaliukai, pionieriai, kom-
jaunuoliai. Apie lietuviškumą 
labai retas mokytojas išdrįsda-
vo net užsiminti. Apie nepri-
klausomą Lietuvą – juo labiau. 
Bet tai mus tik skatindavo. Tuo 
metu mokinius prižiūrėdavo, 
net sekdavo, kad per Kalėdas, 

Dabartinis rajono meras S. 
Obelevičius teigė norėjęs 
studijuoti biologiją ir būti 
mokslininku. Baigęs Vil-
niaus pedagoginį institutą, 
jis tapo mokytoju.        
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Išleistas naujas žurnalo numeris
Išleistas paskutinis 2021 metų žurnalo „Aukštaitiškas for-

matas“ numeris. Šiame žurnalo numeryje analizuojama 
Utenos regiono žiniasklaidos rinka: straipsnyje „Regioninė 
internetinė žiniasklaida dar ilgai neįsitvirtins“ apžvelgiama 
žiniasklaidos situacija visuose Utenos regiono rajonuose, pa-
teikiami leidinių tiražai, pajamos, konkurencinė aplinka.

„Vienintelis kaimo sentikis: 
„Pamažu tolstu nuo senojo tikėji-
mo tradicijų“ “ - Linos Dapkienės 
pasakojimas apie Girelės (Ka-
varsko sen.) kaimą, kuris kadaise 

pasaulyje yra būtinybė, tačiau 
klaidinga tapti jo dalimi“ - Aus-
tėjos Šmigelskaitės interviu su 
Anykščių J.Biliūno gimnazijos 
anglų kalbos mokytoju Andriumi 
Vitkūnu. 

Žurnalistas Jonas Junevičius 
žurnalui kalbino Zarasų turizmo 
ir verslo centro projektų vadovą 
Ramūną Keršį. „Zarasuose Pir-
masis pasaulinis karas dar tik pra-
sidėjo“ - pasakojimas apie žygius 
po istorines Zarasų rajono vietas. 
R.Keršys yra ir šio žurnalo nume-
rio „veidas“. 

Lina Dapkienė žurnale aprašo 
93-ejų metų kavarskietę Eleono-
rą Vincentiną Žemaitaitienę, ku-
riai šiais metais įteiktas Vilniaus 
universiteto Atminties diplomas 
(„Anykščių rajono gyventojai 
įteiktas Vilniaus universiteto At-
minties diplomas“).

Į 13 klausimų šį kartą atsakė at-
likėjas Ignas Kavaliauskas.      

„Aukštaitišką formatą“ ga-
lima įsigyti visuose Utenos re-
giono prekybos taškuose. Taip 

pat žurnalą galima rasti ir visose 
Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 
parduotuvėse. „Aukštaitišku for-
matu“ prekiauja ir didžioji dalis 
Lietuvos rajonų centrinių paštų 
bei „Narvesen“ prekybos kioskai 
(Vilniuje – J.Lelevelio g. 2, Gynė-
jų g. 1, Gedimino pr.19, Sodų g. 
24, Geležinkelio g. 16, Sodų g. 2, 
Konstitucijos pr. 7a; Kaune – Ka-

raliaus Mindaugo pr. 49, Vytauto 
pr. 24; Panevėžyje – Savanorių a.5; 
Šiauliuose – Aido g. 8, Tilžės 109; 
Klaipėdoje – Taikos pr.61, Taikos 
pr. 101; Palangoje – Vytauto g. 86, 
Visagine – Taikos g. 80a). 

„Aukštaitiškas formatas“ 
prenumeruojamas visoje Lie-
tuvoje.

-ANYKŠTA

buvo vietinių sentikių bendruo-
menės centras. 

Rubrikoje „be diktofono“ - 
žurnalisto Ryčio Kulboko teks-
tas „Netikiu mokslu tam, kad 
juo tikėčiau“. 

„Utena - ne Šiaurės Korėja...“  
- Vidmanto Šmigelsko straips-
nis apie Utenos rajono viceme-
ro Vitalijaus Šeršniovo požiūrį 
į vakcinavimą bei reakcijas į jo 
komentarą. 

Žurnalistė Sigita Pivorienė 
tekste „Eilėraščiai - tarsi pėdsa-
kai iš vaikystės...“ pasakoja apie 
šių metų A. Baranausko premi-
jos laireatę, uteniškių tarme ra-
šančią poetę Reginą Katinaitę-
Lumpickienę.

„Gyvenimas šiuolaikiniame 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų planuotoja  
N-7. (kart.).
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Gyventi kaime gera.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai.  
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bazilikos.  
13:20 Pinokis   N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Kalėdos su „Dviračio 
žiniomis“.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Ingos Jankauskaitės 
koncertas „Man ir tau“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Deivido Koperfildo 
istorija  N-7.
23:00 Aukšta klasė 3  N-14.
00:35 Verksnys N-14 (kart.).
02:00 Ieva Narkutė ir 8 jos 
veidai. 

06:15 Arkties komanda.
08:05 Kung Fu Panda.
09:50 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys N-7.  
12:40 Fredo Kalėdos   N-7.  
14:55 Pasakiškai turtingi  
N-7.  
17:20 Teleloto.  

18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Džiumandži: sveiki 
atvykę į džiungles N-7. 
21:50 Bohemiškoji 
Rapsodija  N14. 
00:35 Tėtukas namie 2 (k) 
N14. 

06:05 Šeimynėlė (kart.) N-7.
06:35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Palikti sniegynuose  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Palikti sniegynuose  
N-7.
14:25 Narnijos kronikos: 
liūtas, burtininkė ir drabužių 
spinta  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 Naktinė žvejyba  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Naktinė žvejyba  
N-14.
00:10 Ponas ir ponia Smitai  
(kart.).

02:35 1917  N-14 (kart.).

06:15 Baltosios pelėdos. 
Skrydis virš Arkties (k).
07:25 Kaip tapti Kalėdų 
Seneliu? (k).
09:20 Lesė.
11:10 41-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
13:55 Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas  N-7.  
17:55 Nuogas ginklas 33 1/3. 
Paskutinis įžeidimas  N-7.  
19:35 Vyrai juodais drabu-
žiais  N-7.  
21:30 Dakaras 2022.  
22:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias  N14.  
00:20 Nakties įstatymai (k) 
N14.  
02:50 Snaiperis. Vaiduoklis 
(k) N14.  

06:10 Informacinių mitų grio-
vėjai.
06:40 100 metų propagandos. 
07:10 Tobulos karališkos 
Kalėdos.
09:00 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
10:00 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Džeimio Oliverio daržo-
vių patiekalai.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Meilė Bankoke   N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Lojalumo kaina  N14. 
22:55 Paremta tikra istorija   
N14.  

00:55 Jekaterina Didžioji  (k) 
N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Daiktų istorijos (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Svajoja vaikai. 
13:00 Šrekas (kart.).
14:30 Šrekas 2 (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2021. 
17:00 Kultūros diena. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 LRT KLASIKA. Aušrinė 
Stundytė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Žiemojimas su opera. 
21:25 Gaetano Donizetti. 
Pulko duktė.
23:45 Dovana (kart.).
01:15 Panorama (kart.).
01:37 Sportas. Orai.(kart.).
01:45 Aukšta klasė 3  N-14 
(kart.).
03:20 Po bažnyčios skliau-
tais. Koncertas. (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 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.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Fantastiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglentininko 
iškilimas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Orlando „Magic“ – 
Majamio „Heat“.
01:00 Loganas  N-14.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Negaliu tylėti. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Lauros Remeikienės 
koncertas.
11.00 Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertas.
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Tikri vyrai.Koncertas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Negaliu tylėti.  
18.55 Haris ir Megan: šiuolai-

kinė meilės istorija.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Irūna ir Marius. 
Auksinis duetas. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
02.50 Lauros Remeikienės 
koncertas.

06:00 Receptų receptai.
06:30 Receptų receptai.
07:00 Receptų receptai.
07:30 100 akimirkų gamtoje.
08:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 100 akimirkų gamtoje.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija. Antroji Šv. Kalėdų 
diena.
13:15 Sveikatos receptas.
14:00 Skanorama. 
Nepaprasta Maronos kelionė.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.
17:30 Lietuviškos atostogos.
18:00 Lietuviškos atostogos.
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Lietuviškos atostogos.
19:30 Lietuviškos atostogos.
20:00 Lietuviškos atostogos.
20:30 Biplan Kalėdinis kon-
certas.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Skanoramos geriausieji. 
Ilgšė.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Ingos Jankauskaitės 
koncertas „Man ir tau“ (kart.).
13:30 Kalėdos su „Dviračio 
žiniomis“ (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
17:10 Ponių rojus N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Totenvaldo paslaptis  
N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Kaip gydo gamta.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k). 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Haris Poteris ir ugnies 
taurė  N-7.  
13:05 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:15 Ponas Bynas  N-7.  
14:50 Kalėdų sutartis  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:15 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Dingęs princas  N-7. 
22:05 Transformeriai. Išnykimo 
amžius  N-7. 
01:15 Nakties klajūnai  N14.  

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:05 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Žiemos princesė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Socialinis eksperimentas   
N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kaip išsirinkti vyrą  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kaip išsirinkti vyrą  N-14.
00:25 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia 

(k).
08:25 Iškvietimas (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 Iškvietimas  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino - 
Juventus“ - Kauno „Žalgiris“.  
21:00 Šerlokas Holmsas 2. 
Šešėlių žaidimas   N14.  
23:30 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias (k) N14.  
01:50 Vyrai juodais drabužiais 
(k) 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.
11:40 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:35 Du gyvenimai.
13:50 Sugrįžimas Kalėdoms.
15:40 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero. Sielos 
ratas  N14. 
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Gamtos cirkininkai 
(kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas?  
08:15 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:50 Kultūros diena (kart.).
13:15 Mokslo sriuba (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
18:55 Piazzolla. Ryklio metai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Metų laikai Kensi. Keturi 
Johno Bergerio portretai 
23:00 Šviesuliai.
23:55 DW naujienos rusų 
kalba.
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Šok su žvaigžde. Finalas 
(kart.).

06:05 Gelbėtojai  (kart.) 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 Nuogi ir įbauginti (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 Nusikaltėlis  N-14.
23:15 Kerė  S.
01:10 Skorpionas  N-7.
01:55 Pasirodymas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Reali mistika  N-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 Tūkstantmečio žinios 
Xva .
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 Keitė: šiuolaikinės kara-
lienės tapsmas.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 2800 km Dunojumi 
baidare.
07:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
09:00 Delfi rytas.
10:00 nežVAIRUOK.
10:30 Jūs rimtai?
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
12:00 Šaro Barsa. 
12:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
15:00 Kaip pas žmones.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:30 Dakaras be cenzūros.
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.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

pirmadienis 2021 12 27

sekmadienis 2021 12 26 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Pagalbos šauksmas N-7.  
17:10 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Nešventas avinėlis  S.  
00:40 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Haris Poteris ir netikras 
princas  N-7.  
12:55 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:05 Ponas Bynas  N-7. 
14:40 Kalėdos užeigoje  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:15 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Fantastiniai gyvūnai ir kur 
juos rasti   N-7.  
22:40 Eilinis Džo. Kerštas  N-7.  
00:50 Tamsos riterio sugrįžimas   
N-7.  

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 Audringi laikai  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Karas  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Karas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Karas  N-14.
00:40 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:35 Gerasis daktaras N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Iškvietimas (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Iškvietimas  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. Prienų 
„Labas Gas“ - Jonavos „CBet“.  
21:00 Mirtinas ginklas 4   N14.  
23:30 Roninas (k) N-7. 
01:55 Būk ekstremalas.

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (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 teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisarė Sara Kor. 
Velnio pelkė N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Cistersų palikimas (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija.
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Jubiliejinis „Dainius 
Pulauskas Group“ 25-mečio 
koncertas.
23:10 Į sveikatą! (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas? (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Ingos Jankauskaitės 
koncertas „Man ir tau“.

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.
16:55 Virtuvė  N-7.
18:00 Saša ir Tania  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 A komanda  N-7.
23:45 Naktinė pamaina  N-14.
00:35 Skorpionas  N-7.
01:30 Pasirodymas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Lauros Remeikienės 
koncertas.
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.  
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 Haris ir Megan: šiuolaiki-
nė meilės istorija.
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 2800 km Dunojumi bai-
dare.
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 naujie-
nų apžvalga.
12:00 Verslo požiūris.
12:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
13:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Jos vardas MAMA.
15:30 Lietuviškos atostogos.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:30 Dakaras be cenzūros.
19:30 Orijaus kelionių archyvai.
20:00 Kaip pas žmones. 
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
22:30 Jos vardas MAMA.
23:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Šok su žvaigžde  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Pagalbos šauksmas N-7.  
17:10 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Totenvaldo paslaptis   
N-14.  
23:50 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
00:40 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai (kart.).

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija  N-7.  
12:55 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:10 Ponas Bynas  N-7.  
14:45 Kalėdos Tenesyje   N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:15 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Piteris Penas ir Alisa 
stebuklų šalyje..
21:55 Transformeriai. 
Paskutinis riteris  N-7.  
00:55 Tamsos riteris  N-7.  

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:05 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:35 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Žiemos meilės istorija  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  
N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Rembo 4  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Rembo 4  N-14.
00:10 Franklinas ir Bešas N-7.
01:10 Gerasis daktaras  N-14.

06:05 CSI. Majamis  (k) N-7.  

07:05 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Iškvietimas (k) N-7.  
09:30 Pėdsakas (k) N-7.  
10:25 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
11:35 Sekliai (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Iškvietimas” (7) (Vyzov). 
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“.  
21:00 Roninas  N-7. 
23:20 Šerlokas Holmsas 2. 
Šešėlių žaidimas (k) N14. 
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.  
10:35 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
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 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisarė Sara Kor. 
Dingusi mergina  N14.  
22:55 Legendų biuras  N14.  
00:05 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Legendos (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:10 Piazzolla. Ryklio metai 
(kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga .
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau  (kart.).
19:30 Cistersų palikimas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Moteris ir keturi jos vyrai  
N-7.  
23:00 Stilius.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas (kart.) 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.
21:00 Pavojai gelmėse 2  
N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:45 Naktinė pamaina  N-14.
00:45 Skorpionas  N-7.
01:35 Pasirodymas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros. 
07.00 Reali mistika  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. 

18.30 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 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 Dakaras be cenzūros.
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 nau-
jienų 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 dirb-
tuvės.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su A. Peredniu.
18:30 Dakaras be cenzūros.
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 28

trečiadienis 2021 12 29



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. gruodžio 23 d.

ketvirtadienis 2021 12 30

penktadienis 2021 12 31

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pasaulio puodai  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:10 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Eurolyga per LRT.  
20:45 Atėnų „Panathinaikos“ – 
Kauno „Žalgiris“.  
23:15 Švilpautojai  S.
00:50 Kelionių atvirukai.
01:05 Vartotojų kontrolė  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 

06:00 Balta - meilės spalva  N-7.  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis   N-7.  
12:55 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:05 Ponas Bynas  N-7. 
14:40 Kalėdų dovana N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Fantastiniai gyvūnai. 
Grindelvaldo piktadarystės  N-7. 

22:40 Eilinis Džo. Kobros prisikė-
limas  N-7.  
01:00 Žudikų brolija  N14.  

06:15 Monstrų viešbutis.
06:40 Elena iš Avaloro.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:35 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Gyveni tik kartą  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimynėlė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Skirtingai nuostabūs  N-7.
21:00 Medikai paramedikai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Palikimas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Palikimas  N-14.
00:35 Franklinas ir Bešas  N-7.
01:30 Gerasis daktaras N-14.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Iškvietimas (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 

10:25 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Iškvietimas  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 Prakeiktųjų mūšis   N14. 
22:45 Mirtinas ginklas 4 (k) N14. 
01:15 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Širdžių daktaras  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (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 teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė  N14.  
23:00 Legendų biuras  N14.  
00:10 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).

07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija (kart.).
15:35 Muzikinis intarpas.
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Juodoji vasara.
20:20 Vytautas Mačernis. Etapai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Kita vilties pusė  N-14.  
23:10 Čia – kinas (kart.).
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas? (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas (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 Diena po rytojaus  N-7.
23:25 Gelbėtojai  N-7.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.
01:15 Skorpionas  N-7.
02:05 Pasirodymas  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai..
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 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 Oponentai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.
01.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Dakaras be cenzūros. 
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 naujie-
nų apžvalga.
12:00 Marketingas 360.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Ateities karta.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:30 Dakaras be cenzūros.
19:30 Mokslo laida
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Lietuviškos atostogos..
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Mažas didelis stebuklas 
(kart.).
13:15 Gyventi kaime gera 
(kart.).
13:45 Kelionių atvirukai .
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Gyčio Paškevičiaus su 
grupe koncertas „Draugams“.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Andriaus Mamontovo 
koncertas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Metų panorama.
22:00 LRT Naujųjų metų šou.  
23:56 LR Prezidento Gitano 
Nausėdos naujametinis sveiki-
nimas Lietuvai.
24:00 LRT Naujųjų metų šou 
(tęsinys).
01:15 Marijono Mikutavičiaus 
šventinis koncertas.
02:50 Michaelo Buble koncer-
tas BBC studijoje.
03:50 Saulius Prūsaitis „Namo 
nereiks pareit!“.  
05:05 Grupės „Happyendless“ 
koncertas.  

06:25 Tomo ir Džerio šou.
06:55 Playmobil filmas.
08:50 Piratai! Nevykėlių kom-
panija.

10:30 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 dalis   N-7. 
13:00 Alvinas ir burundukai 3.
14:45 Medalionas   N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:45 Dakaras 2022.  
19:55 Sportas.Orai.
20:00 KK2 penktadienis. Su 
Naujais!. N-7. .
21:30 Naujieji su LNK kanalų 
šeima. .
00:30 Lietuvos balsas. .
02:00 Bičiulių žaidynės   S.  

06:05 Šeimynėlė (kart.) N-7.
06:30 Monstrų viešbutis.
06:55 Kalėdų karštligė 2  N-7.
08:45 Sniego karalienė 3.
10:30 Boltas  N-7.
12:10 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija  N-7.
14:45 Kaimynas šnipas  N-7.
16:35 Vienas namuose 5. 
Šventinis apiplėšimas  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose 5. 
Šventinis apiplėšimas  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ledo šalis 2.
21:25 Naujametinis „Gero 
vakaro šou.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Naujametinis „Gero 
vakaro šou.
23:58 Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
naujametis sveikinimas.
23:59 Gero vakaro šou. 
Žiemos olimpiada.
00:15 Džordanos Butkutės 

koncertas – kino filmas 
„Labirintas“.  
01:05 Auksiniai svogūnai  N-7.

06:30 Gyvenimas ties riba.
08:40 Miesto paslaptys.
09:50 42-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
12:20 Beverli Hilso nindzė  
N-7.  
14:10 Policininkai ir 
Robersonai.
16:05 Gyvūnas N-7.  
17:45 Kiaušingalviai  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Tėtukas namie  N14.  
23:25 Diktatorius   N14.  
01:00 Prakeiktųjų mūšis (k) 
N14.  
02:45 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 teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Naujokai  N-7.  
15:35 Nina  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės. Sulopytų draugija  N-7.  
23:05 Keturi kambariai  N14.  

01:00 Burleska  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:35 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Triumfo kelias. 
14:45 Juodoji vasara (kart.).
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Žiemojimas su opera. 
21:25 Giuseppe Verdi. 
Traviata.
23:56 LR Prezidento Gitano 
Nausėdos naujametinis sveiki-
nimas Lietuvai.
24:00 Gyčio Paškevičiaus su 
grupe koncertas „Draugams“ 
(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 Goldbergai . N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 MTV Europos muzikos 
apdovanojimai 2021.
23:50 OneRepublic koncertas 
Pietų Afrikoje.
01:30 Aerosmith: Rocks 
Donington.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
07.00 Gyvai. Vairas. 2008.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  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.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda N-7.

17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.40 Sportas.Orai. 
18.50 Populiariausios 
Ovidijaus Vyšniausko dainos.  
20.00 Reporteris.  .
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Grupės „HIT Paradas“ 
koncertas.
22.10 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertas.
01.30 Lauros Remeikienės 
koncertas.

06:00 Dakaras be cenzūros.
07:00 Pasakų Kalėdos Vilniuje.
07:30 Orijaus kelionių archyvai.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Delfi rytas.
10:00 Jos vardas MAMA.
10:30 Orijaus kelionės. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
12:00 Orijaus kelionės. 
12:30 Alfas vienas namuose
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Meistro dienoraštis.
15:30 Radikalus smalsumas.
16:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene..
18:30 Dakaras be cenzūros. 
19:30 Krepšinio zona.
20:00 Orijaus kelionių archyvai. 
20:30 Orijaus kelionių archyvai.
21:00 Jūs rimtai?
22:00 Naujametiniai kitokie 
pasikalbėjimai.
00:30 Iš Vilniaus į namus 
Šventiniai koncertai. Jazzu, V. 
Baumila, Monique ir kiti.



2021 m. gruodžio 23 d.

gaminame su „Anykšta“

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

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

šeštadienis 2022 01 01

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). 

Traškūs vištienos suktinukai 
keptuvėje su kumpiu ir sūriu 
Labai greitai paruošiami vištienos suktinukai su kumpiu 

ir sūriu. Puiki idėja greitiems ir sotiems šeimos pietums.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Pasaka apie auksinį 
talerį (kart.).
07:05 Šventojo Mikalojaus 
nuotykiai.
08:20 Pasaka apie dvylika 
mėnesių.
09:20 Bjaurusis Aš 3.
10:55 Šv. Mišios Pasaulinei 
taikos dienai.  
12:40 Vienos filharmonijos 
orkestro 2022.
15:10 Vienas iš 3 milijonų.  
16:20 „Saulės kliošas“ ir Leon 
Somov.  
17:20 LRT Naujųjų metų šou.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Auksinis protas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 LRT Metų apdovanoji-
mai 2021.  
22:45 Paryžiaus undinėlė 
N-14.
00:25 Stingdantis šaltis N-14.
01:50 Giuseppe Verdi. 
Traviata (kart.).

06:25 Dagas iš akmens am-
žiaus.
07:55 Kalakutai. Atgal į ateitį.
09:30 Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis.
11:25 Sukeisti Kalėdų 
Seneliai.
12:50 Vėžliukai nindzės  
N-7..
14:50 Šnipas ne savo noru  
N-7.  
16:40 Kelionė į Žemės centrą  
N-7. 

18:30 Žinios.
19:15 Dakaras 2022.  
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Griaunantys viską   
N-7.  
21:40 Krokodilas Dandis. 
Sugrįžimas  N-7. 
23:25 Pagirios Las Vegase  
N14.  

06:00 Aviuko Šono filmas. 
Fermagedonas.
07:25 Sniegas.
09:10 Ledo šalis 2 (kart.).
11:05 Kūdikis už 30 milijonų  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Kūdikis už 30 milijonų  
N-7.
13:50 Simpsonų filmas  N-7.
15:25 Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Didysis šou meistras  
N-7.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Didysis šou meistras  
N-7.
23:35 Bėdos kurorte  N-14.
01:20 Palikimas  N-14 (kart.).

06:45 Herbas ar skaičius. 
Merginos (k).
07:45 Lūšies šuolis.
08:50 Gyvenimas ties riba.

10:00 41-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.
11:50 Sniego diena.
13:35 Džiumandži.
15:35 Robinzonas Kruzas  
N-7. 
17:25 Sutrikęs gangsteris  
N-7.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Dakaras 2022.
23:40 Terminatorius. 
Genesys   N14.  
02:00 Naminių gyvūnėlių 
kapinės  N14.  
03:40 Tėtukas namie (k) N14.  

06:10 Kalėdos. Metas grįžti 
namo.
07:50 Akloji (k).
09:00 Rozenheimo policija 
(k) N-7.  
10:00 Danė Lovinski  N-7.  
11:00 Džeimo klasikiniai šei-
mos patiekalai.
12:00 Meilė Sankt Peterburge  
N-7.  
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja.
21:00 Vera. Kaltė  N14.  
22:55 Jekaterina Didžioji  
N14.  
01:15 Burleska (k) N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
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 Madagaskaro pingvinai 
15:10 Davido Garretto albu-
mo „Unlimited“.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Baterijos neprideda-
mos  N-7.  
22:45 Michaelo Buble koncer-
tas BBC studijoje.
23:45 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (kart.).

06:20 Jukono auksas (kart.) 
N-7.
07:10 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
08:05 Terry Crewsas gelbsti 
Kalėdas.
09:00 Fantastiškas ketvertas  
N-7 (kart.).
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Mirtinos salos.

12:30 Laukinio Paryžiaus 
istorija.
13:30 Lombardų žvaigždės  
N-7.
14:00 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.
21:55 Orai.
22:00 Nesunaikinami 3  N-14.
00:15 Sandėlių karai  N-7.
01:00 NBA Action.
01:30 Naujojo Orleano 
„Pelicans“ – Milvokio „Bucks“. 

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Atėjo. Sabas.
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Žmonės, kuriuos galbūt 
pažįstate.
11.20 Laumės juosta.
13.00 Koncertas „Jonis“.
14.00 Gimę būti stipriais.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.
17.30 Negaliu tylėti.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Radži koncertas.
19.30 Žilvino Žvagulio jubilie-
jinis koncertas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Žilvino Žvagulio jubilie-
jinis koncertas.

22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Atėjo. Sabas.
00.00 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Iš Vilniaus į namus 
Šventiniai koncertai. Jazzu, 
V. Baumila, Monique ir kiti
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 Jūs rimtai?
12:30 100 akimirkų gamtoje.
13:00 100 akimirkų gamtoje.
13:30 100 akimirkų gamtoje.
14:00 100 akimirkų gamtoje.
14:30 100 akimirkų gamtoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
16:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:00 Jūs rimtai?
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
19:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
19:30 Šiaurės Korėja – šalis 
po geležine uždanga.
20:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai.
00:30 Iš Vilniaus į namus 
Šventiniai koncertai. Jazzu, 
V. Baumila, Monique ir kiti.

INGREDIENTAI:
2 vištienos krūtinėlės;
6 šaukštai sviesto (tirpinto);
4 griežinėliai virto kumpio;
4 griežinėliai fermentinio sūrio;
3 skiltelės česnako;
pagal skonį druskos ir 
maltų juodųjų pipirų;
pagal poreikį džiūvėsėlių;
aliejaus kepimui.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Vištienos krūtinėlę perpjauti 

išilgai pusiau. Kiekvieną gabalėlį 

pamušti, pabarstyti druska, pipi-
rais.

2. Ant kiekvieno gabaliuko dėti 
griežinėlį kumpio ir sūrio. Susukti 
į suktinuką.

3. Į dubenį supilti sviestą, įspaus-
ti česnako ir išmaišyti. Kiekvieną 
gabaliuką aptepti sviestu, apvolioti 
džiūvėsėliuose.

4. Į keptuvę įpilti aliejaus, įkai-
tinti. Sudėti suktinukus pirmiausia 
sujungimo puse į apačią ir kepti iš 
visų pusių po kelias minutes iki kol 
iškeps.
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Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-94-58.

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ galite už-
prenumeruoti savo artimiesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki dovana Kalėdų proga!

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

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

(Atkelta iš 8 psl.)

Velykas neitų į bažnyčią, bet 
bažnyčios visuomet būdavo pil-
nos tėvų su vaikais. Retas kuris 
nenueidavo, nors šv. Mišios 
būdavo labai anksti, dar prieš 
pamokas. Mes į bažnyčią vi-
suomet eidavome. Manau, kad 
tai, kas buvo uždrausta, labiau 
ir rūpėjo“, – prisiminimais dali-
josi S. Obelevičius.

Pašnekovo nuomone, dabar 
patriotizmo skatinimas irgi la-
bai priklauso nuo pedagogų. 
„Jei yra tokių žmonių, kaip 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos istorikė Jūratė Musteikie-
nė, kurie sugeba vaikus iš tiesų 
uždegti, natūraliai sužadinti pa-
triotizmą, tai tas ir vyksta. Bet 

būna ir toks „valdiškas“ po-
žiūris, kada padaromos kokios 
vienkartinės akcijos Kovo 11-
osios ar Vasario 16-osios proga, 
kuomet svarbiausia pagaminti 
kokią vėliavėlę. Dažniausiai 
jos yra niekinės. Žinoma, labai 
daug kas priklauso ir nuo tėvų, 
jų požiūrio, nes ir dabar, ne pa-
slaptis, pasitaiko tėvų, senelių, 
kurie sako, kad prie ruso buvo 
geriau. Nors iš tikrųjų net nėra 
ką lyginti“, – sakė rajono me-
ras.

Bendruomeniškumas 
buvo didesnis

Prieš šventes tiek šeimos, 
tiek mokyklos bendruomenės, 
bendradarbiai stengiasi jas pa-

minėti, pasveikinti vieni kitus. 
Tačiau šiais laikais įsigali ir žy-
miai didesnis susvetimėjimas.

„Neteigdamas, kad „prie 
ruso“ buvo geriau, galiu pasa-
kyti, kad anuomet tikrai buvo 
žymiai daugiau to gyvo bendra-
vimo. Bet tuo metu ir tas gyve-
nimas buvo kitoks. Tai ištisinis 
nepriteklius, nes kažko nuolat 
trūkdavo. Mano kartos žmonės 
turbūt labai gerai prisimena, 
kaip eidavo kaimynas pas kai-
myną tai degtukų, tai druskos, 
tai cukraus pasiskolinti. Ypač 
sovietmečio pabaigoje, kai net 
būtiniausių dalykų galėjai įsi-
gyti tik už talonus. Labai gerai 
pamenu, kai prieš Naujuosius 
metus keitėm taloną degtinei 
į taloną šampanui pirkti. Per 

šventes ypač daug bendrauda-
vome su kaimynais, keisdavo-
mės reikalingais produktais“, 
– prisimena S. Obelevičius. 

Kita vertus, kaip teigia tuomet 
mokyklos direktoriumi dirbęs 
S. Obelevičius, tuomet buvęs 
labai lėtas gyvenimo tempas. 
„Kai dirbau direktoriumi, mo-
kyklos planus atvažiavusiam 
inspektoriui galėjau pateikti kad 
ir penkerių metų senumo, tik 
datas pakeitęs. Niekas nebūtų to 
pastebėję, nes gyvenimas prak-
tiškai stovėjo vietoje, niekas per 
tuos metus nebuvo pasikeitę. 
Kadangi gyvenimo tempas buvo 
labai lėtas, žmonės turėjo daug 
laiko visokiems susitikimams, 
baliams. Ir jei sako, kad šiais 
laikais žmonės daug geria, tai 

Sovietmečiu bažnyčios būdavo pilnos tėvų su vaikais prisiminęs sovietmetį galiu tik 
atsidusti:  kiekvienoje darbovie-
tėje vykdavo baliai. Kaimynai 
su kaimynais švęsdavo visas – ir 
asmeninio gyvenimo, ir viešą-
sias, ir neoficialiąsias - šventes. 
Gal taip buvo dar ir dėl to, kad 
daug kas buvo užslopinta. Ne-
galėjai bet ko kalbėti, kritikuoti 
valdžios. Matyt, tas būrimasis 
su kaimynais, bendradarbiais 
kompensuodavo tuos draudi-
mus, – prisiminė rajono meras, 
– o dabar žmonės, jei  dirba, tai 
dirba jie daug. Gyvenimo tem-
pas yra labai didelis ir tai augina 
susvetimėjimą. Bet labiausiai 
susvetimėjimą stiprina, manau, 
technologijos, nes mobilieji te-
lefonai, internetai, socialiniai 
tinklai išstūmė gyvą bendravi-
mą, be kurio dažnai žmogui yra 
visai gerai“.

-ANYKŠTA

(Atkelta iš 6 psl.)

O juk krikščionybė ir pago-
nybė, ko gero, visais laikais 
buvo priešiškai nusiteikusios 
viena kitos atžvilgiu. Ar ne-
sikerta senasis lietuvių tikėji-
mas su krikščioniškuoju? 

„Mano nuomone, žmonės 
turi būti geranoriški vieni ki-

tiems, tuomet daugelis dalykų 
tikrai nesikirstų. Netgi šiose 
mūsų apkalbėtose šventėse yra 
greta ir labai senų apeigų at-
švaitai, ir krikščioniškoji sam-
prata, ir visa tai telpa po vienu 
stogu. Visi gyvename toje pa-
čioje žemėje, visi maitinamės 
tos pačios žemės vaisiais, tai-
gi, galime gyventi kartu, turė-

dami kiekvienas kažką savo 
gero ir gražaus. Nesvarbu, kas 
tu būsi –  romuvis ar katali-
kas, pravoslavas ar judėjas, 
islamo išpažinėjas ar budistas, 
sintoistas – visi gali gyvuo-
ti vieni šalia kitų, elgdamiesi 
pagarbiai, neprikaišiodami, 
nesmerkdami, nesipykdami. 
Jei nebus tampymo kiekvie-

nam į savo pusę, visiems vie-
tos pakaks. Juolab kokie mes 
bebūtume, vis tiek visi žinom, 
kad yra viena Aukščiausioji 
jėga, Dievas Kūrėjas, dovano-
jęs mums šį pasaulį, įspaudęs 
mumyse tobulo grožio, gėrio, 
laimės, taikos troškimus, kad 
ir kiek beklystume ieškodami. 
Šventajame Rašte skaitome, 

kad Dievo namuose yra daug 
buveinių, ir kas žino – galbūt 
vieni pas Jį nueis vienais ke-
liais, kiti kitais, bet visiems 
būtų gera susitikti amžinaja-
me džiaugsme. Linkiu gera-
noriškumo: galime juo dalytis, 
neužimdami vieni kitų namų“, 
– kalbėjo etnologė Gražina 
Kadžytė. 

Švenčių metu svarbiausia galvoti apie tuos, kuriuos mylim

parduoda
Nekilnojamasis turtas
15,26 ha sklypą Gečionių k. 

Anykščių r.
Tel. (8-679) 57028.

Kuras

Lapuočių ir beržo briketus, 
paletė  960 kg. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184.

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 bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-613) 35875 ir 
www.briqs.lt 

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.

Informacija apie valstybinės reikšmės 
miškų plotų schemų tikslinimą

Informuojame, kad aplinkos ministras 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-754 ,,Dėl valsty-
binės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo” priėmė sprendimą pradėti Anykščių, Telšių rajonų 
ir Vilniaus miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūrą. 
Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos rengimo organizatorius - Aplinkos ministerija (A. Jakš-
to g. 9, Vilnius), o rengėjas - Valstybinė miškų tarnyba (Pramonės pr. 11a, Kaunas). 

Sprendime Valstybinei miškų tarnybai pavesta iki 2022 m. kovo 25 d. parengti patikslintus 
Anykščių, Telšių rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų 
projektus. 

Užsak. Nr.1165

iš arti
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perka

įvairūs
Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-679) 02099.

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

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

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

Tel. (8-656) 24531.

Pjauna medieną pagal 
jūsų duotus matmenis.
Perka apvalią medieną.

Parduoda medienos 
atraižas. 

Gamina padėklus. Galimas 
gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų 
didinimas, galvutės mūriji-
mas, skardinimas, židinių 
statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

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.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus 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.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

sKelBimas aPie ŽemĖs sKlyPO riBŲ ŽeNKliNimą
Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 3428/0004:3 Dečionių k ir sklypo Nr. 3428/0004:101 Janušavos k., savininkę A.A. ar 

įgaliotus asmenis, žemės sklypo Nr. 3428/0001:374 Kavarsko vs., savininkės J.Š. turto paveldėtojus, sklypo Nr.3428/0001:189 
Kavarsko vs. savininkės K.J. turto paveldėtus, sklypo Nr.3428/0003:340 Vaidevučių k. savininkės A.Š. turto paveldėtojus, 
sklypo Nr.3428/0002:25 Malgažatavos k. 3 savininkę G.K. ar įgaliotus asmenis, sklypo Nr. 3428/0003:41 Degionių k. savininką 
G.J. ar įgaliotus asmenis, kad matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381) 2021-11-17 vykdė že-
mės sklypų projekto Nr. 1116-1, 94A-5 Dečionių k., Nr.163A-1 Janušavos k., Nr.48A ir Nr.163A-1 Kavarsko vs., o 2021-11-23 
vykdė žemės sklypų projekto Nr. 502A-3 Vaidevučių k., Nr.1092-1 Malgažatavos k., Nr.1097-2 Degionių k. ribų ženklinimo 
darbus. 

Dėl ribų suderinimo prašom kreiptis į Raimondą Kukienę adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, 
el. paštu: matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

Kita

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

Tel. (8-682) 11626.

UAB „tolmana“ geromis 
kainomis superka juodojo 

metalo laužą. 
Supjausto, išsiveža patys. 
Teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. Veža krovinius. 
Tel. (8-617) 05596.

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.



2021 m. gruodžio 23 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 

rašė Antonas FELJEToNAS 

anekdotas

mėnulis
gruodžio 23-25 d.d. - pilnatis,
gruodžio 26-27 d.d. - delčia.

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

Steponas, Gaudilė, Gindvilė 
Gaudvilas.

Viktorija, Mina, Vilbutas, 
Veliuona.

šiandien

gruodžio 24 d.

gruodžio 26 d.

vardadieniai

oras

-2

+3

gruodžio 25 d.

gruodžio 27 d.

Anastazija, Gražvydas, Genė, 
Sanrimė, Eugenija, Nastė. 

Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

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

Iki prenumeratos 2022-iesiems metams pabaigos 
LIKO TIK SAVAITĖ!

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

Prenumeratorių laukia prizai!
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.

Ateina žmogelis į policiją, 
skundžiasi:

- Žmona mano dingo.
- Prieš kiek laiko?
- Prieš dvi savaites.
- O tai kodėl tik dabar prane-

šėte?
- Taigi pirmiausia reikėjo su 

draugais atšvęsti...

***
Du suvalkiečiai nueina pas 

gydytoją. Šis klausia:
- Kuo skundžiatės?
Vienas atsako:
- Aš prarijau monetą.
Gydytojas kitam:
- O jūs?
- Ta moneta yra mano.

***
Filosofijos profesorius aiški-

na studentams:
- Vienas kvailys gali užduoti 

daugiau klausimų, nei atsakytų 
šimtas išminčių.

Kažkoks studentas repli-
kuoja:

- Nenuostabu, kad mes neį-
stengiame išlaikyti jūsų egza-
minavimo!

Amiliutė Kūčių naktį imasi burtų, kad 
sužinotų savo ateitį

Jai netiks kukli šakutė.
Užstalėje - tik eglutė!
Burbuluota, karūnuota,
o aplink - vatos priklota.

Šviečia iš toli lemputės,
Tačiau liūdna vienai būti.
Bet kalėdinė naktis 
Veria ateitin duris. 

Laša vaškas į lėkštutę -
Prisimerkia Amiliutė.
Kraipo galvą, lėkštę suka -
Nagrinėja liejinuką.

Atsidūsta iš giliai -
Ach, nežinomi keliai...
Nematyti nei širdelių,
Nei išsiilgtų ūselių.

Gero nežada ir šienas -
Trys šiaudai, penki ir vienas.
Panašu, vėl su Rainiu 
Šildysis ant kailinių. 


