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Kalėdos – šalia gimimo ir mirties Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

„Ar tikite stebuklais“ – klau-
siu Anykščių rajono savival-
dybės ligoninės Akušerijos-gi-
nekologijos skyriaus vedėjos 
Nijolės Januškienės ir jos vyro 
Anesteziologijos- reanimacijos 
skyriaus vedėjo Viliaus Januš-
kos. 

„O kaip gi? Prieš kelias die-
nas tikrai įvyko stebuklas – re-
animacijos palatoje gulėjo itin 
sunkus ligonis, reikėjo venti-
liuoti plaučius, baisiai negas-
dindamas, pasakiau artimie-
siems – būklė labai sunki, na, 
nebent įvyktų stebuklas... Ir jis 
įvyko... “ – prisimena gydyto-
jas V. Januška.

Anykšėnams broliams Pakel-
čiams likimas lėmė per anksti 
suaugti. Abiejų tėvų jie neteko 
vos pradėję studijas. Kai ben-
draamžiai sėsdavo prie tėvų 
paruošto Kūčių stalo, Kipras ir 
Lukas glaudėsi tetos Dangiros 
namuose. 

„Gal ratas apsisuks ir kada 
nors Kalėdų šventėms giminė 
vėl rinksis į mūsų vaikystės na-
mus...  Jau dešimt metų Kalėdų 
savo namuose nebesutinkam...“ 
– apie retam jaunuoliui tenkan-
čius išbandymus kalba Anykš-
čių rajono savivaldybės tary-
bos narys, verslininkas Lukas 
Pakeltis ir jo brolis Kipras. 

Jeigu būtume likę dviese, gal turėtumėm 
tik kūčiukų ir kisieliaus Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės ligoninės Akušerijos-ginekologijos skyriaus vedėja Nijolė Januškienė 
ir jos vyras Anesteziologijos- reanimacijos skyriaus vedėjas Vilius Januška kalėdinėmis dovanėlė-
mis pradžiugins ir savo globotines – našlaitėmis likusias dvynukes Aureliją ir Kristiną Budrytes. Jas 
N.ir V. Januškos globoja kartu su Svetlanos ir Anatolijaus Smertjevų šeima.

„Su metais mūsų artumas tik didėja... Ką daugiau mylėti, jeigu ne vienas kitą“, –  29 metų Lukas 
(dešinėje) ir 27 metų Kipras Pakelčiai ir dirba kartu tėvo įkurtoje bendrovėje, ir laisvalaikį dažnai 
leidžia kartu.       Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Gaisrai. Savaitgalį ugniage-
siai gelbėtojai gesino du gais-
rus Anykščių rajone. Šeštadienį 
Kavarsko seniūnijos Pusbačkių 
kaime degė pirtis. Atvykus ugnia-
gesiams, iš medinės pirties rūko 
dūmai. Viduje apdegė apie 1 kva-
dratinį metrą sienos. Sekmadienį 
Svėdasų seniūnijos Galvydžių kai-
me užsidegė rūkykla. Rūkykla ir 
joje buvusi mėsa sudegė.

Prabangiai. Anykščių savival-
dybė nurodo, kad iš A.Deveikio 
firmos „Sinchronizacija“ pirko 
diktofoną už 598 litus. Valdinin-
kai, panašu, nesitenkino standar-
tine kokybe ir galimybėmis ir 
akivaizdžiai netaupė mokesčių 
mokėtojų pinigų, nes už šią kainą 
savivaldybė galėjo nupirkti keturis 
standartinius skaitmeninius dikto-
fonus. Jie parduotuvėse kainuoja 
maždaug 130 – 150 litų. 

Vynas. Prekybos centras „Maxi-
ma“ didžiausioms metų šventėms 
išleido 67 puslapių vynų katalogą. 
Deja, „Anykščių vyno“ produkci-
jos jame nėra. 

Ruošiasi. Anykščių savivaldy-
bė ruošiasi savivaldybės tarybos 
ir mero rinkimams. Nurodoma, 
kad mažos vertės viešųjų pirkimų 
būdu savivaldybė balsavimo ka-
binoms išleido 16 tūkstančių 88 
litus, o dar 4 tūkstančius 809 litus 
išleido balsadėžėms įsigyti.

Svečiai. Anykščių J.Biliūno ga-
tvėje gyvenanti Muzikos mokyklos 
mokytoja Rita Uturytė šeštadienį 
pamatė, kad nuo lauke augančios 
eglutės pavogta nauja girlianda. 
„Jei kažkam taip reikėjo girlian-
dos, jei kažkas toks vargšas, galė-
jau padovanoti“,- sako R.Uturytė. 
Moters teigimu, “tas kažkas”, tu-
rėjo gana gerai pavargti - girlianda 
buvo keletą kartų apvyniota aplink 
eglutę, įjungta į rozetę.  

Naujiena! Užsiprenumeravę lai-
kraštį „Anykšta“ redakcijoje, jį gali-
te atsiimti ir Janydžiuose, Anykščių 
kooperatyvo parduotuvėje. 

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraščio numeris išeis gruo-
džio 30 d.

Įvykis kultūros centre reikalauja 
maksimalaus skaidrumo

Kęstutis TUBIS, Lietuvos po-
licijos veteranų asociacijos pir-
mininkas: “Krisdamas stiklas 
gali sukelti tragiškas neatsta-
tomas pasėkmes – gali net per-
pjauti žmogų”.

Stipruolis
besmegenis 
stebina miestą

Domisi 
šeimynine 
Kalėdų 
senelio padėtim

Kalėdinis 
videotiltas 
Lietuva-
Anglija-
Norvegija 

3,5 metro aukščio senis bes-
megenis stovi vaikų lopšelio – 
darželio „Žiogelis“ kieme.
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spektras

Temidės svarstyklės

Mieli Anykščių krašto žmonės,
netrukus Šv. Kalėdos ir Naujieji metai suteiks mums 

kasmet besikartojančią, tačiau kaskart ypatingą ga-
limybę ištarti vieni kitiems gražiausius žodžius, kurių 
nepasakėme per visus metus. Galimybę dalintis gra-
žiausiomis akimirkomis, tikėjimu ir viltimi.

 Sveikinu kiekvieną iš Jūsų, šeimas, draugus bei  ar-
timuosius! Tegul Šv. Kalėdų dvasia, pripildo Jūsų širdis 
džiaugsmu, šviesa ir šiluma!

 Pagarbiai,
 Sergejus Jovaiša

„Šilumos kainas šiek tiek 
V.Putinas sumažino, šiek tiek 
mes.” – kalbėdamas apie pin-
gančias dujas juokavo me-
ras S.Obelevičius. Vicemeras 
D.Krikštaponis šaltoje salėje rody-
damas į elektrinį šildytuvą džiau-
gėsi, kad „šilta, o kitur laksto su 
nedėguliais”. Dar D.Krikštaponis 
pasakojo apie tai, kad kokia gera 
Anykščių rajone situacija, ilius-
truoja didelis kandidatų skaičius 
tiesioginiuose merų rinkimuose. 
„Utenoje tik trys kandidatai, o 
pas mus gal septyni. Gal bus dar 
daugiau. Tai reiškia, kad rajonas 
nepraskolintas, jei visi į merus 
nori.” – kalbėjo Anykščių social-
demokratų lyderis, beje, į merus 
nekandidatuojantis.

V. JUODELIS Naujuosiuose 
Elmininkuose, kaip ir kituose su-
sitikimuose, tradiciškai išvardino 

Pluoštas klausimų ir mažai 
atsakymų 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Rajono vadovų susitikimas su Naujųjų Elmininkų bendruomene 
buvo tryliktasis ir, matyt, paskutinis šiais metais. Į šaltą bendruo-
menės salę susirinko keliasdešimt žmonių, kurie pasiklausę mero 
Sigučio Obelevičiaus, vicemero Donato Krikštaponio ir SAVI-
VALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS VILIAUS 
JUODELIO kalbų sprendė bendruomenei aktualias problemas.

žmonių grupes, kam laiku bus iš-
mokėti atlyginimai. 

Kaip tik atlyginimų tema pir-
miausia kalbėjo ir bendruomenės 
atstovai. Naujųjų Elmininkų gy-
ventojai aiškino, kad labai grau-
du, kai šios gyvenvietės kultūros 
darbuotoja dirba tik 0,25 etato ir 
gauna varganą algą. Rajono vado-
vai sutiko, kad 0,25 etato yra labai 
mažai…

Valdžiai elmininkiečiai priminė, 
kad šalia gyvenvietės stūkso du 
nebenaudojami vandentiekio bokš-
tai, kurie kelia grėsmę, gali virsti, 
žmones užmušti…

Dar valdžios klausta, kokiu tiks-
lu Naujuosiuose Elmininkuose 
priklota interneto kabelių, jei jie 
neprivesti iki namų. Ir dabar iš jų 
daugiau bėdos, nei naudos, nes 
kabeliai trukdo šienauti. Anykš-
čių seniūnas Eugenijus Pajarskas 

svarstė, kad interneto kabeliai, 
matyt, atsirado atliekant projektą, 
kuris nėra baigtas – iki kompiute-
rių internetas bus atvestas kitame 
projekto etape. 

Vienas iš elmininkiečių piktino-
si, kad drastiškai pakilo šalto van-
dens kainos, o D.Krikštaponis jam 
aiškino, kad kainos pakilo todėl, 
kad „Anykščių vandenys” labai 

daug investuoja, ir tas kainas dar 
reguliuoja Kainų ir energetikos 
kontrolės komisija. Elmininkiečiai 
pergyveno, kad Anykščiai nyksta 
– nebėra LESTO klientų aptarna-
vimo skyriaus, „net „Bitė” išlėkė”. 
D.Krikštaponis tikino, kad jis čia 
niekuo negali padėti, tiek LESTO, 
tiek „Bitė” rajono valdžios priim-
damos sprendimus neatsiklausia… 

Naujųjų Elmininkų bendruomenė rajono valdžiai paruošė 
pluoštą solidžių klausimų.

Autoriaus nuotr.

Beje, parodžius senio besmege-
nio nuotrauką kolegoms, niekas 
neatspėjo, iš ko jis. Tik priėjus 
arčiau gali įsitikinti, kad senio lie-
muo – trys vienas ant kito sukrauti 
trys baltutėliai šieno rulonai. 

Idėja pastatyti maždaug puske-
tvirto metro aukščio senį besmegenį 
kilo Majaus ir Tėjos mamytei Rasai 
Palavenienei. Šis sumanymas labai 
patiko lopšelio darželio vedėjai Ire-
nai Petraitienei. Jį įgyvendinti padė-
jo Dovydo tėvelis ūkininkas Pranas 

Stipruolis besmegenis 
stebina miestą
Anykščių vaikų lopšelio – darželio „Žiogelis“ kieme pastatyto 

neregėto dydžio, netirpstančio senio besmegenio ateina pasižiū-
rėti mamos ir tėveliai su vaikais iš viso miesto. Baltutėlis sniego 
senis, kai aplink telkšo balos, daugeliui tampa mįsle, iš ko jis pa-
darytas. 

Patumsis, Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojo Valentino Patumsio sūnus. 
Jis į lopšelio darželio kiemą atvežė 
ir su savo technika vieną ant kito 
užkėlė tris sniego baltumo šieno ru-
lonus. O jau tada 3,5 metro aukščio 
senį besmegenį per savaitgalį pada-
bino lopšelio darželio darbuotojos, 
mamos ir tėveliai. 

Seniui besmegeniui vaikai išrin-
ko Stipruolio vardą, kurį buvo pa-
siūlęs Gabrielius.    

Stipruolio senio besmegenio Anykščių vaikų lopšelio - darželio 
kieme eina pasižiūrėti viso miesto mamos ir tėveliai su vaiku-
čiais. 

Autoriaus nuotr. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Smaugė. 2014-12-21 apie 17 
valandų 10 minučių, neblaivus 
(2,87 promilės) vyriškis, gimęs 
1962 metais, namuose, esančiuo-
se Anykščiuose, Statybininkų 
gatvėje, smaugė savo motiną, 
gimusią 1930 metais. Įtariamasis 
sulaikytas.

Medžiai. 2014-12-03 vyriškis, 

gimęs 1970 metais, atvykęs į miš-
ką, esantį Troškūnų seniūnijoje, 
pastebėjo, kad nupjauti ir pavogti 
4 baltalksniai ir 23 beržai. Žala – 
2 040 litų.

Priežastis. 2014-12-21 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1956 
metais, rasto sodyboje Anykščių 
seniūnijoje, mirties priežasties 
nustatymo. 

Sprendimas. Konstitucinis Teis-
mas paskelbė, kad prokurorų ir kai 
kurių kitų valstybės pareigūnų al-
gos koeficientai per krizę buvo su-
mažinti neteisėtai. KT konstatavo, 
kad ginčijamu teisiniu reguliavi-
mu kai kurių valstybės pareigūnų 
pareiginės algos koeficientai buvo 
sumažinti neproporcingai: pa-
žeistos laikotarpiu iki itin sunkios 
ekonominės, finansinės padėties 
susidarymo valstybėje nustatytų 
jų atlyginimų dydžių proporcijos, 
o prokuroro, atliekančio sudėtingą 
aukštos kvalifikacijos darbą, ku-
riam reikalinga didelė patirtis ir at-
sakomybė, atlyginimo dydis priar-
tintas prie mažiau sudėtingą darbą 
dirbančio žemesnės kvalifikacijos 
asmens atlyginimo dydžio.

Žvaigždė. Kauno „Žalgirio“ are-
noje vykusiame renginyje, skirtame 
pagerbti 50-metį švenčiantį Arvydą 
Sabonį, legendiniam krepšininkui ir 
dabartiniam Lietuvos krepšinio fe-
deracijos prezidentui, buvo įteiktas 
pirmasis naujas Kūno kultūros ir 
sporto departamento (KKSD) apdo-
vanojimas - Sporto garbės žvaigž-
dė. Keliomis dienomis anksčiau 
60 metų jubiliejų minėjusiam bu-
vusiam krepšininkui, dabar Seimo 
nariui, Seimo jaunimo ir sporto ko-
misijos nariui anykštėnui Sergejui 
Jovaišai Seime vykusiame minėji-
me KKSD generalinis direktorius 
Edis Urbanavičius įteikė Sporto 
garbės komandoro ženklą.

Sumažėjo. Vidutinė elektros 
energijos kaina „Nord Pool Spot“ 
biržos Lietuvos prekybos zonoje 
gruodžio 15-21 dienomis buvo 15,4 
cento už kilovatvalandę, 10 proc. 
žemesnė nei ankstesniąją savaitę. 
Vidutiniškai 28 proc. praėjusią sa-
vaitę Lietuvoje suvartotos elektros 
pagaminta šalyje, 72 proc. buvo 
importuota. Importo struktūra iš-
liko nepakitusi, maždaug 46 proc. 
importuota iš Šiaurės, 54 proc. - iš 
Rytų krypties. 

Skiepai. Sveikatos apsaugos mi-
nistrė socialdemokratė Rimantė Ša-
laševičiūtė kritiškai vertina siūlymą 
skiepyti vaistinėse. Farmacinės rū-
pybos paslaugas, įskaitant skiepus 
vaistinėse, turėtų įteisinti Seimo pri-
imtos Farmacijos įstatymo pataisos, 
tačiau, anot ministrės, daug diskusi-
jų sulauks siūlymas leisti vaistinėms 
vykdyti vakcinaciją, skiepus. Seimas 
tai numatantį įstatymą gali priimti 
net antradienį. Pagal projektą farma-
cinės rūpybos paslaugos bus teikia-
mos tiktai nuo 2016 m. sausio 1 d., 
o finansinė našta tokiu atveju tektų 
vaistininkams. Tai esą paskatintų 
vaistinių konkurenciją, nes natūra-
lu, kad asmuo vaistus pirks ten, kur 
jam geriau suteikiamos paslaugos.  
Vakcinavimas vaistinėse šiuo metu 
leidžiamas tik 3-ose Europos vals-
tybėse.

Ginklai. Lietuvos kariuomenę 
pasiekė pirmoji priešlėktuvinės 
gynybos sistemos GROM siunta, 
kurią Lietuva perka iš Lenkijos 
įmonės MESKO S.A. Sutartį dėl 
artimojo nuotolio nešiojamosios 
priešlėktuvinės gynybos sistemų 
GROM Lietuvos kariuomenei 
pirkimo Krašto apsaugos minis-
terija su Lenkijos įmone pasirašė 
šių metų rugsėjį. Pagal ją Lietuvos 
kariuomenė įsigyja sistemos palei-
dimo įrenginių, raketų, priemonių 
sistemos priežiūrai, lauko treni-
ruoklių, simuliatorių, taip pat nu-
matytas logistinis paketas. Bendra 
sutarties vertė - 34,041 mln. eurų.

Blogiems dalykams 
padarė galą

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Sekmadienį anykštėnai atsikratė bėdų ir blogų dalykų – ant 
Šventosios kranto sudegintas blukas. 

Bluku lietuviškoje tautosakoje 
vadinamas apeiginis kelmas, per 
kurį trenkus, pagal senovės lietuvių 
papročius prieš Kūčias atsikratoma 
blogų emocijų, neišsipildžiusių 
lūkesčių, nuodėmių. Pirmą kartą 
blukai buvo pastatyti 2012 metais 
Vilniuje, Panevėžyje ir Anykščiuo-
se. Tradiciškai blukas pastatomas ir 
sudeginamas prieš Kalėdas. Šiemet 
šį blogio sugėrėją padarė Anykščių 
naujų vėjų bendruomenės vyrai. 

Naujų vėjų bendruomenės pir-
mininkas Juozas Kvedaras teigė: 
„Medį mums padovanojo Anykš-

čių miškų urėdija, radome su viso-
mis šaknimis išvirtusias egles“. 

J.Kvedaras sakė, kad bendruo-
menės vyrai paruošė ne vieną, o du 
blukus. Vienas iš jų iškeliavo į Bir-
žus. Jį padovanojo Biržų bendruo-
menei, su kuria draugauja. Ar jau 
galą gavo „biržietis“, dar neaišku. 
O sekmadienį anykštėnai smagiai 
supleškino šį kelmą, kuris, beje, 
degė ne taip jau trumpai, dar vakare 
bendruomenės žmonės budėjo prie 
nebaigusio degti bluko. Susirinku-
siems padainavo kalėdines giesmes 
anykštėnių grupė „Abelėla“.
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Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas: „Iš tiesų nežinau, ar kul-
tūros centras kelia pavojų. Tokio-
se vietose grūdintas stiklas tam ir 
dedamas, kad duždamas byrėtų į 
smulkius gabaliukus. Kiek supran-
tu, visuomeniniams objektams turi 
būti keliami specialūs reikalavimai 
medžiagoms. Ar kultūros centre 
buvo jie keliami – nežinau. Gal tai 
kažkoks techninis brokas, o gal iš 
tiesų darbuotojas kopėčias atrėmė 
– tai turi atsakyti ekspertizė. Aišku, 
kažkoks paaiškinimas visuomenei 
turėjo būti, nes, jei stiklas būtų du-
žęs, kai po juo buvo daug žmonių, 
tai galėjo baigtis liūdnai, bet kita 
vertus, ką gali paaiškinti? – Kad 
kultūros centras saugus? Nežinau, 
gal toks stiklas turėjo būti su plė-
vele. Yra tokios technologijos, kad 
stiklas statomas dvigubas, o per 

Įvykis kultūros centre reikalauja 
maksimalaus skaidrumo

Anykščių kultūros centre sutrupėjęs masyvus grūdinto stiklo 
lakštas sužalojo kultūros centro darbuotoją. „Anykšta“ sužino-
jo tai iš savo šaltinių. Jokio oficialaus pranešimo apie incidentą, 
kuriame nukentėjo žmogus, nėra nei kultūros centro steigėjos 
Anykščių savivaldybės, nei pačio kultūros centro interneto pusla-
piuose. „Anykšta“ klausė: kaip vertinate, kad visuomenei svarbi 
informacija, apie galimai nesaugų masinių susibūrimų visuome-
ninės paskirties pastatą, iš esmės, slepiama?

vidurį įklijuojama plėvelė. Toks 
stiklas net sutrupėjęs neišbyra. Yra 
ir ant stiklo klijuojamų plėvelių. 
Net sudaužius stiklą plaktuku, jis 
lieka neišbyrėjęs. Yra toks vari-
antas, kaip klijuoti plėvelę ant jau 
įrėmintų stiklų, tačiau čia reikia 
konsultuotis su specialistais. Pats 
stiklas pavojaus nekelia, tik reikia 
naudoti jį saugų“.

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys: „Šioje situacijoje savivaldybei 
kaip tik reikia imtis iniciatyvos ir 
ištirti, kodėl įvyko nelaimė. Ir taip 
į kultūrinius renginius eina mažai 
žmonių, o dabar dar eis susigūžę 
galvodami, ko aš ten einu, kad kas 
ant galvos užkristų? Pamenu „Ma-
ximos“ griūties Latvijoje tragediją 
– iš karto „Maximose“ sumažėjo 
žmonių. Po jos pas mus pasipy-
lė įvairūs parduotuvių tikrinimai. 

Dabar reikėtų, kad specialistai per-
važiuotų per visus visuomeninius 
pastatus, sporto sales ir patikrintų 
jų būklę. Reikia nuraminti visuo-
menę. Todėl šį nutikimą kultūros 
centre reikia ištirti ir po to pateikti 
viešą ataskaitą visuomenei, ją nu-
raminti ir jokiais būdais neužsida-
ryti ir nesislėpti“. 

Kęstutis TUBIS, Lietuvos poli-
cijos veteranų asociacijos pirmi-
ninkas: „Priežastys turi būti nusta-
tytos ir paskelbtos visuomenei. Gal 
stiklas buvo per daug įveržtas ir jį 
veikė per didelė apkrova? Krisda-
mas stiklas gali sukelti tragiškas 
neatstatomas pasėkmes – gali net 
perpjauti žmogų. Tokioje situaci-
joje, jei informacija nepranešama 
visuomenei, gali susidaryti įspūdis, 
kad ji slepiama. O tada praranda-
mas pasitikėjimas tiek valdžia, tiek 
kultūros įstaiga. Girdėjau komen-
tarą, kad po Latvijos „Maximos“ 
griūties, tinklas iki šiol negali at-
statyti praradimų – apyvartos krito. 
Todėl žmonės turi gerai žinoti dėl 
ko nutiko nelaimė. Kaip gali atsi-
palaiduoti kultūriniame renginyje, 
kaip gali linksmintis, jei nesijausi 
saugus? 

Jei paaiškėtų, kad stiklas subyrė-

jo dėl to, kad buvo perveržtas, tai 
gal iš tiesų reikėtų juos, bent esan-
čius išorėje, apklijuoti apsaugančia 
plėvele, gal tai būtų išeitis. Juo 
labiau, kad bent aš nežinau tokios 
įrangos, kaip patikrinti stiklo įvar-
žas, o, pavyzdžiui, net už krentan-
čius varveklius, kurie gali sužaloti 
žmones, yra numatyta atsakomy-
bė. Reikia sulaukti ekspertizės ir, 
jei paaiškėtų, jog stiklas dužo dėl 
broko, jį plėvele apklijuoti turėtų 
rangovas, juk sutartyse būna punk-
tas dėl broko šalinimo“.

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras: „Nieko 
neskelbėme, nes kol kas nėra ką 
komentuoti, dar neaiškios priežas-
tys. Pagal visas procedūras ir rei-
kalavimus buvo užfiksuotas įvykis. 
Dabar vyksta ekspertizė. Jei stiklas 
buvo fiziškai pažeistas – tai vienas 
dalykas, o jei jis trūko nei iš šio, 
nei iš to – tai visai kitas dalykas. 
Matysim, ką pasakys ekspertizė. 

Ar neplanuojama imtis papildo-
mų saugumo priemonių, pavyz-
džiui, apklijuoti plėvele? – Maty-
sim, ką pasakys projektuotojai ir 
specialistai. Tai gali būti vienas iš 
sprendimo būdų“.  

-ANYKŠTA

SAVAITGALIO DISKUSIJA

nuomonių ringe
@ „Dowe“: „Meras jūsų fai-

nuolis, gražiai šoko, bet pykit, 
nepykit, mieli anykštėnai, eglė tai 
siaubas. Kažkokiais blynais pa-
puošta.“

@ „Pastebėjimas“: „Pirmi 
metai neturiu priekaištų, visiems 
skoniams ir lauke programa ir dėl 
spektaklio tikrai nesarmata - labai 
gražu, fejerverkai drįstu pastebėti 
puikūs.“ 

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

komentarai

@ „Ona“: „Pagaliau gera tema 
pasiūlyta. Papuošimas Anykščiuo-
se kaip dideliame kaime: ką turėjo 
- tą sudėjo. Laikas pasikonsultuoti 
su specialistais. Pasižvalgykit, kaip 
atrodo aikštė. Dabar apšviesta kapi-
nės per Visus Šventus. Šviestuvai 
3 rūšių , raidės... įsivaizduoju tas A 
žaliame parke. Būtų gražu. Tačiau 
mažutėje aikštėje, kurioje dar pilna 
ir kelio ženklų , tai atrodo šiukšli-
nai“.

@ „Atsakymas į Ona“: „Dieną 
miesto eglė kraupiai atrodo, na, o 
sutemus ganėtinai neblogai, o tos A 
raidės, primena grynas kapines. Na, 
išmetus kapines, sutemus miestelio 
centras gražiai atrodo“.

@ „Margalusis“: „Sutemus ta 
eglė dar pusė bėdos atrodo, bet die-
ną - žiaurus vaizdas. Daug gražesnė 
ji buvo, kai nebuvo papuošta... Tie 
blynai ant eglės, tai, matyt, reikia 
suprast kaip kokį post ultra super 
modernumą... Galima ir blynais 
papuošti, bet ne tokiais ultra moder-
niais. Kokia graži eglė stovi Vilniu-
je prie Akropolio, nei brangių žais-
lų, nei dar kokių menų, ir blynais 
papuošta - tik skirtumas tas, jog tie 
blynai ne post ultra super modernūs, 
o skoningi. Ir dar viena smulkmena 
- būtų gražu eglę papuošti tiesiai“...

Papuošimai 
primena kapines
Savaitgalį internetinio naujienų portalo www.anyksta.lt lanky-

tojus kvietėme išsakyti nuomonę, ką jie mano apie miesto centro 
ir eglės papuošimus. 

@ „Anykštėnė atsakymas į 
Katė“: „Gėlių salono „Lanka“ vi-
trina papuoštų Europos sostines. 
Tačiau girdėjau, kad savivaldybė 
Sudeikienės konsultacijų atsisakė... 
Komunalinio gėlininkai savival-
dybės vertinami geriau. Rezultatai 
kaip ant delno - eglės girliandos 
pakabintos kreivai , aplink trūksta 
paprasčiausios tvarkos“.

@ „Joana atsakymas į Katė“: 
„Nesižaviu miesto papuošimu. 
Ypač neskoninga A. Baranausko 
aikštė“.

@ „Zita“: „Kiekvienas mies-
tas puošiasi taip, kaip išmano... 
Kai nėra skonio, net ir milijonus 
turėdamas nieko gero neišspausi. 
Pažiūrėkit, kaip miesto centras at-
rodo... Kaip kaimo glūduma. Jeigu 
ne šventiškai papuoštas gėlių sa-
lonas „Lanka“, tai iš viso vaizdas 
būtų žiaurus. O žiūrint į „Lankos“ 
vitrinas, tikrai šventiška dvasia 
užplūsta. Valdininkams gal reikėtų 
nusileisti ant žemės ir bent jau po-
nios Eugenijos konsultacijos papra-
šyt, kaip sukurt šventišką, subtiliai 
papuoštą miesto centrą. Tai tikrai 
vienintelė floristė, kuri ir skonį turi, 
ir patarimų negaili“.

@ „Leonidas“: „Ką ten tos A 
raidės - abėcėlę visą sustatykit, vo 

tada bus vaizdelis“.
@ „Viešnia“: „Prie Utenos sa-

vivaldybes rogės stovi iš girliandų 
padarytos, galvoju, gal anykštėnams 
miesto centre reikėtų vonią pasi-
statyt. Visgi Kultūros sostine buvo, 
kultūros net vonioje ieškojo“.

@ „Saulius Rasalas“: „Kaip at-
simeni tą baisų metalinį žaginį su 
Kremliaus žvaigžde, bet kas atrodo 
gražiai“.

@„Kultūra“: „O man labai gra-
ži eglutė. Turėtume labai didžiuo-
tis, kad rajonas tokią padarė. Ačiū 
gerb. Audrai , gerb. Daivai ir gerb. 
Gražinai už tikrai gerą skonį ir su-
pratimą“.

@„Justina“: „Labai neskonin-
gos A raidės. Kaip kokios kačių 
būdos. Ir dar ne vietoj pastatytos. 
Gal kur Pašventupy atrodytų ir vi-
sai nieko. Bet dabar atrodo kaip 

šiukšlės“.
@„Blyn“: „Kiekvieni metai pa-

puošimui išleidžiami keli tūkstan-
čiai, o vaizdo kaip nėra, taip nėra. 
Kur dingo, pavyzdžiui, girliandos 
nuo medžių Baranausko aikštėje? 
Man asmeniškai jos buvo labai 
gražios ir šiai vietai tiko labiau 
negu putplasčio būdos, kurios die-
ną atrodo kaip maišeliai nuo šalčio 
uždėti ant rožių krūmų“.

@„Anykštėnė“: „Eglute, kaip 
eglute, bet jau miesto aikštė, tai 
tikros kapinės. Sarmata turėtų būti 
visai ANYKŠČIŲ VALDŽIAI, ir 
visiems anykštėnams, nejaugi ne-
beatsiranda gudresnio architekto, 
kuris pakeistų aikštės apšvietimą, 
o dar prieš šventes pristatė šuns 
būdų. Juokinga, jei nebūtų grau-
du“!!!!!

-ANYKŠTA

Naikintuvai. Baltijos valstybių 
oro erdvę saugantys NATO oro po-
licijos naikintuvai praėjusią savaitę 
- gruodžio 15-21 dienomis - vieną 
kartą kilo atpažinti ir palydėti prie 
Baltijos valstybių sienų skridusio 
Rusijos Federacijos orlaivio. Anot 
Krašto apsaugos ministerijos prane-
šimo, buvo atpažintas ir palydėtas 
Rusijos Federacijos karinis žval-
gybinis orlaivis IL-20, skridęs virš 
Baltijos jūros neutralių vandenų prie 
Baltijos valstybių sienų. Orlaivis 
skrido pagal iš anksto suderintą pla-
ną išjungęs automatinį atsakiklį.

Valiuta. Užsienio valiutos pirki-
mo-pardavimo sandoriai Baltarusi-
jos valiutų rinkoje už biržos ribų bus 
draudžiami iki 2017 m. sausio 1 d., 
išskyrus sandorius su Baltarusijos 
nacionaliniu banku. Tai skelbiama 
šalies Nacionalinio banko valdybos 
gruodžio 19 d. nutarime, į kurį įtrauk-
tos 2014 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo 
„Dėl užsienio valiutos pirkimo-parda-
vimo sandorių vidaus valiutų rinkoje“ 
pataisos. Gruodžio 19 d. Baltarusijos 
nacionalinis bankas laikinai įvedė 30 
proc. rinkliavą valiutą perkantiems 
juridiniams ir fiziniams asmenims. 
Baltarusijos nacionalinis bankas pa-
žadėjo šios savaitės pradžioje išspręs-
ti grynųjų pinigų deficito problemą 
Baltarusijos keityklose. 

Pažadėjo. Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandras Lukašenka 
sekmadienį pažadėjo padėti Ukrai-
nai, susiduriančiai su ekonominiais 
sunkumais ir prorusiškų separatistų 
puldinėjimais. Ukrainoje trunkanti 
krizė kelia nerimą A. Lukašenkai, 
valdančiam Baltarusiją nuo 1994-
ųjų ir nepritariančiam protestų judė-
jimams, panašiems į vasarį vykusius 
Ukrainoje, kurių metu buvo nuvers-
tas prorusiškas prezidentas Viktoras 
Janukovyčius. Tačiau A. Lukašenka 
taip pat vilkina Rusijos iniciatyvą 
suformuoti vieningą valstybę su Bal-
tarusija. Baltarusija ir Kazachstanas 
priklauso Rusijos vadovaujamam 
prekybos blokui, kuris, anot kritikų, 
veiksmingai bando atkurti Sovietų 
Sąjungą. Kazachstano sostinėje As-
tanoje N. Nazarbajevas sekmadienį 
taip pat žadėjo pagalbą Ukrainai ir 
ragino užtikrinti Ukrainos nepriklau-
somybę ir teritorinį vientisumą.

Grūdai. Rusijos vyriausybė įves 
laikinus administracinius apriboji-
mus grūdų eksportui. Nacionalinės 
žemės ūkio produkcijos ekspor-
tuotojų asociacijos duomenimis, 
Rusijos federalinės veterinarijos ir 
fitosanitarijos priežiūros tarnyba 
„Rosselchoznadzor“ jau nebeformi-
na eksporto sertifikatų visomis kryp-
timis, išskyrus Egiptą, Turkiją, Indi-
ją ir Armėniją. Egiptas ir Turkija yra 
didžiausios rusiškų grūdų pirkėjos.

Sulaikė. Pakistano policijos pa-
reigūnai pranešė sulaikę kelis įtaria-
muosius, susijusius su Pešavaro mo-
kyklos žudynėmis, per kurias žuvo 
141 žmogus, tarp jų - 132 vaikai. 
Pakistano vidaus reikalų ministro 
teigimu, sulaikytieji prisidėjo prie 
žudynių planavimo. Anot jo, šalies 
žvalgyba nurodė, kad buvo planuoja-
mas dar vienas panašus išpuolis. Pa-
kistano Talibano sukilėliai prisiėmė 
atsakomybę už mokykloje surengtą 
ataką. Septyni kovotojai per operaci-
ją buvo nukauti. Pasak talibų, moky-
kloje surengtas reidas buvo atpildas 
už šalies kariuomenės agresyvius 
veiksmus Šiaurės vakarų regione, 
netoli sienos su Afganistanu. ]

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Leonas ALESIONKA

Rytoj keliais riedės mašinos ir 
išvežios visus po Lietuvą į senelių 
sodybas, tėvų namus. 

Susodins mus senoji tradicija 
už Kūčių stalo tuos savus, kam 
tai svarbu ir kas dar gali suva-
žiuoti, kam jėgų nestinga. Mes 
vėl, kaip ir kasmet, kalbėsime 
vaikams, kad senovėje viskas bū-
davo kitaip, kad šieną protėviai 
klodavo ant Kūčių stalo po balto 
lino staltiese, o jau ant jos bent 
dvylika patiekalų turėjo tilpti. Ir 
porinsim vaikams, kad jeigu jie 
Kūčių naktį neis anksti miegoti, 
jei po dvylikos laikrodžio dūžių 
per sniegą tyliai prisėlins prie 
užpustyto tvarto langelio, tai 
pamatys stebuklingą šviesą ir 
išgirs, kaip kalbasi gyvuliai. Tu 
irgi viską suprasi taip aiškiai, 
kad pasirodys, jog kalba jie žmo-
nių kalba. Lietuviui lietuviškai, 
lenkui lenkiškai, latviui latviš-
kai... Ne ne, tu pats į juos prabilti 
negalėsi, net nebandyk! Tuoj pat 
visi burtai pradingtų, ateinantys 
metai taptų nederlingi, gyvuliai 
ir žmonės liktų nelaimingi. Ban-

džiau išgirsti tą šneką ir aš... Bet 
kur gi tu, šitiek prisišveitęs Kūčių 
stalo skanumynų ir dar aguo-
nų pienu užsigėręs, neužmigsi. 
Seneliai ir teta rytojaus dieną 
linksėjo galvomis ir tvirtino, kad 
tikrai jie miegoti nėjo, tą gyvulių 
kalbą girdėjo. Ir kad mane jie 
tvarte gyrę. Žalmargė karvė pa-
sakojusi vištoms, kalakutams ir 
kiaulėms, koks geras aš berniu-
kas, kad visada, pats nesuvalgęs, 
riekę duonos jai nešu ir, padavęs 
ant delno, vaišinu. Tikra tiesa, 
nuslėpdavau aš tą riekę ir žalajai 
nunešdavau. O ji sumykia, tik 
brūkšt savo šiurkščiu liežuviu 
man per delną, net sukutena, ir 
riekės nebėra. Ir taip kasmet kas-
met, kol vieną vasarą atvažiavau, 
o savo draugės jau neberadau. 
Močiutė man paaiškino, kad 
žaloji jau sena buvo ir išvyko ten, 
kur ir kitos senos karvės išvyksta. 
Žmonės nežino kur... O mums 
ji paliko savo dukrelę, jauną 
juodmargę, padūkusią ir visai 
nedraugišką. Ir pienas jos nebe-
buvo toks saldus, ir nebestovėda-
vau aš su puodeliu šalia laukda-
mas, kol močiutė ir man primelš 
į tą puodelį šilto šviežio pieno su 
puta. Bėgo laikas ir limonadas 
nukonkuravo mano vaikystės  
pieną, o jį vėliau nustūmė vynas 
ir alus, ir dar kai kas stipresnio... 
Kol vieną dieną supratau, kad gi 
jau aš, tas jaunas daktariokas, 
rimčiausiu veidu aiškinu giminių 
mažiesiems atžaloms kaip ir 
kada, tą vieną vienintelę metų 
naktį, žmonių kalba prabyla 
tvarte gyvuliai! O tie vaikiukai 
dėdės klausosi ir tiki. Kada nors 
ir jie šią gražią pasaką seks savo 
atžaloms.

Kada vartai spalvotas keleto 
metų Kūčių stalo nuotraukas ma-
tai, kaip vis mažiau žmonių prie 
jo besusėda. Ateina kas metai 
mirtis ir vis po vieną pasiima, 
išsiveda. Gana žmogau, tau jau 
gana, eime kartu... Ir atėjo metas 
kada kaimo troba, tas senelių 
statytas lizdelis, ištuštėjo. Šiemet 
Kūčių stalo ten jau nebebus. Nes 
tetai, mano tėvo seseriai jau virš 
96 ir kaip ji benorėtų, pati viena 
ten gyventi ir savimi pasirūpinti 
jau nebegali. Vilniuje dabar yra 
jos vieta, šalia savųjų, giminės 
ją lanko ir rūpinasi. Gerai ten 
gyventi, viskuo pasirūpinta, ir 
valgis laiku, ir vaistai, bet visada 
senučiukė ilgesingai klausia, o 
kaip gi laikosi jos tėvelių pastaty-
ti nameliai. Ji tenai gimusi, ji 
ten ir numirti norinti. Atrodo 
tiek nedaug tereikia gyvenimo 
nelepintam, karais ir pokariais 
užgrūdintam žmogui.

O jau kokią progą poetizuotai 
politikų ir valdininkų tuščia-
žodystei suteikia Kalėdos! Jau 
dvidešimt penki metai, kaip mūsų 
politikai, vienas kitą nurungdami 
žodžiais, vis sveikina mus viešai 
ir linki: „Tegu ramybė, viltis ir 
tikėjimas apgaubia Jūsų namus 
per šias šventes!“ . O ką, iki 
šiol mano namai taip ir stovėjo 
neapgaubti, buvo neramu? Vien 
neviltis karaliavo? Jei jau tegu 
„apgaubia tikėjimas“ - tai koks 
ir kuo? Tikėjimas, kad mano 
pensija nuo Šv. Kalėdų taps 
tokia, jog galėsiu oriai ir gar-
bingai gyventi? Na taip, kaip vis 
sušneka Dalia Grybauskaitė? Ale 
kaip ne, taip ne... Tai kuom tada 
tikėti? Na gerai, jei jau ne padori 
pensija, tai gal tada man tiktų 

„vienybė ir susiklausymas“? 
Ale su kuo? Čia gi ne susiuosty-
mas... Šitiek metų kaip laisvi, o 
vienybės ir to susiklausymo kaip 
nėra taip nėra? Afigenai! Arba 
štai: „Sparnų Jūsų svajonėms“. 
Kam joms tie sparnai? Kad 
tos svajonės atskristų ar kad 
velniop išskristų? Ir štai  dar ko 
man politikai linki: „Prasmės 
Jūsų darbams“. Lyg iki šiol 
viskas, ką dirbau buvo nepras-
minga... „Meilės ir gerovės 
mano namams“? „Išgerti meilę 
iki dugno“. Tipo kaip bambolį 
alaus? „Užkopt į žvaigždę“. Aha, 
jau varau, tik va tuoj iš gaisrinės 
kopėčias pasiskolinsiu. „Bega-
lybėje įminti savas pėdas“. Pala 
pala, o tai, karoče, kur čia aš 
turėčiau blūdyti ir tas savo pėdas 
įmininėti? Arba štai: „Tegul 
šventinė nuotaika, pripildžiusi 
širdis šviesos, džiaugsmo ir 
viltingo laukimo, neapleidžia 
Jūsų visus metus“. Aha, lauksiu 
lauksiu ir niekaip nesulauksiu. Ir 
iš kur tie mūsų politikai, merai, 
seimūnai, ministrai ir „vicės“ 
visa tai sugalvoja? Tipo „pasvei-
kinom – patiešijom, neišsipildys 
– nesugriešijom“. Ritualą, kaip 
baudžiavos laikų lažą, atlikom 
ir valio. Pasibučiuojam ir toliau 
važiuojam. Einame savų Kūčių 
valgyti, savų Kalėdų švęsti. Nu 
jo, eikite jūs  naktį pieno lakti. 
Taigi... O man Kūčių vakarie-
nė bei Kalėdos ir be politikų 
gražios. Ir išpuoštos eglutės, ir 
mirgančios naktį miestų  mies-
telių šviesos ant namų, ir vaikų 
akys, jų tikėjimas pasaka, Seneliu 
ir Snieguole, elniais kinkytomis 
rogėmis, skriejančiomis dangu-
mi. O jau dovanos dovanėlės, ku-

rias geriems vaikučiams kiškiai 
arba elfai per kaminą padeda po 
eglute ir dar į kojinę prikrauna 
visokiausių saldainių... 

Nėra pasauly švenčių, kurios 
tęstųsi amžinai. Atėjo ir praeis. 
Lauksime kitų ir sulauksime. 
Diena kita, o jau čia pat ir Naujieji 
metai! Šaltas šampanas bus skanus 
ir svaiginantis. Ach kaip greitai 
lekia laikas. Tik savaitėlė ir jau 
žiūrėk - sausio šeštoji. Trys Ka-
raliai atvyks. Jie nupuoš eglutes, 
suneš jas į vieną vietą ir medeliai 
iškeliaus iš miesto... Užges girlian-
dos, nebešaudys petardos, truputį 
bus liūdnoka širdyje... Gerai žinau 
ir aš tą dieną. Juk Kasparas, 
Merkelis, Baltazaras ne tik kai ką 
anuomet Betliejuje aplankė ir at-
nešė jam aukso, miros ir smilkalų. 
Jie atnešė į pasaulį ir mane. O jau 
kaip paleidau aš prieš 66 metus 
gerklę per Tris Karalius Švenčio-
nių gimdymo namuose, taip iki šiol 
niekaip ir neužsikišu. 

Važiavau kada čia sutemus per 
Anykščius, nuo Utenos link Pa-
nevėžio ir kaip vaikas grožėjausi 
skoningai apšviestomis gatvėmis, 
dailiai išpuošta centre žėrinčia 
eglute, tomis paslaptingomis A 
raidėmis skvere, tiltu ir džiaugiau-
si, kad yra Anykščiuose talentingų 
žmonių, kurių rankomis ir mintimis 
sukurtas šitas santūrus, iškilmin-
gas šventinis miesto grožis. Nei su 
Utena, nei su Panevėžiu nesumai-
šysi. Ir eglė čia tikra, ne išgirtoji 
plastmasinė Kauno. Tikra ir eglė, 
ir žmonės čia tikri. Tegu tokiais ir 
išlieka. Išskirtinis Anykščių miestas 
ir jo žmonės tebūna čia, dabar 
ir visada, prie Šventosios upės, į 
kurią Anykšta sraunius vandenis 
skubėdama atplukdo.

rievės

Jos istorija ritasi per šią nuosta-
bią, šviesiais, kvapniais pušynais 
amžinai žaliuojančią pašvenčių 
žemę. 

Tėvukas Boleslovas Mieliauskas, 
matyt, dar caro laikais iš atokaus 
Viešintų parapijos kaimo iškeliavo 
į Ameriką laimės ieškoti. Tauriai 
tuomet tautiečiai suprato žemišką 
laimę - duok, Dieve, užsidirbti, ne-
mažai užsidirbti, o tada jau su pini-
gais į tėvynę sugrįžti ir įsigyti ga-
balėlį žemės – gyvybinės tautiškos 

Vienišos – nevienišos Kalėdos Raimondas GUOBIS

Vienišoje dantytais viršūnių kuorais besidabinančių miškų sie-
na apsuptoje sodyboje, Niūronyse, atokiau nuo prie vieškeliuko,  
trobesių kupetaitėmis besiglaudžiančio kaimo, gyvena Genutė 
Žarskienė -iš Utenos į tėviškę persikėlusi statybos inžinierė.

Dramatiška jos pačios gyvenimo istorija, skausmu ir netektimis 
pažymėta, bet gyvenimo džiaugsmą išsaugojusi ir ūpo nepraran-
danti, vieniša moteris čia švęs, matyt, ne vienišas Kalėdas.

erdvės, kurioje savąją laimę sukurti 
galėtų.

Darbavosi uoliai ir nevienus me-
tus, pinigus siuntė Lietuvon, kur su-
mani ir patikima giminaitė nupirko 
daugiau nei šimtą hektarų žemės. 
Tegul ir daugiausia smėlžemio, bet 
geresnės, derlingesnės lopinėliais 
žemės ir kvapnaus, brangaus kie-
kvienam tikram lietuviui miško. Te-
gul ir su klaidžiu raistu, pelkutėmis, 
gyvačių pamėgtais kelmynais.

Šviesioje laukymėje sodybą įkū-

rė – erdvūs, talpūs pastatai, sodas, 
keli laukiniai medžiai – grožiui ir 
pavėsiui. Ir laimino aukštybių jėgos 
širdimi tikinčio šarpuolio pastangas, 
sodybą gražiąją jauni balsai pripil-
dė – net šeši vaikai augo. Penkios 
sesutės ir vienas brolis. Motina vis 
prie darbo, prie pareigos ir su malda 
pratino.

Šventadienio palaima – kelio-
nės į bažnyčią Andrioniškyje, ten, 
kur šventa aukštaičių upė Šventoji 
sruvena, kur dosniojo kraštiečio, in-
žinieriaus Prano Markūno ir uolių 
parapijiečių lėšomis bei triūsu nauja 
akmeninių plytų bažnyčia pastatyta. 
Pavasario grožė – besiskleidžiantis 
vis naujais žalumais, garsų monais, 
vis kitokiais kvapais miškas, vasa-
ros branda – laukų gėrybės, šviežia 
duona, uogos, grybai ir vis geltones-
niu vėju atlekiantis ruduo. Po to ir 
pirmasis sniegas, vis anksčiau tam-
sos ranka užmerkiantis langų akis 
adventas. Tamsos apgaubtu keleliu, 
skambančiais nuo gruodo rytmečiais 
kelionės į Rorotų pamaldas ir paga-
liau Kūčių vakaras – nakties, kuomet 
vėl gims Išganytojas, laukimas.

Kai virš veik susipynusių me-
džių viršūnių sostų viltingu žiburiu 
užtekėdavo pirmoji žvaigždė, visa 
šeima susirinkdavo prie stalo. Ir 
visi sutartinai suklaupdavo maldai. 
Iškilmes jaudulio suvirpintu balsu 
pradėdavo tėtis: „Tėve, mūsų...“ 
taip nuoširdžiai į bendrą taktą ir ma-
žieji kartodavo, kad, atrodo, čia pat 
aplink ir angelai atliepdami, pritar-
dami šventam šnabždesiui plasnoja. 
Tėtis paimdavo kalėdaitį ir kryžiaus 
ženklu pagarbindami iš jo rankos 
visi palaimingai po gabalėlį laužė. 
Ant pačios gražiausios švelniausios 
žolės patalo, baltos drobulės staltie-

se aptiesto stalo gardžiausi valgiai 
– spanguolių kisielius, miešimas, 
grybai, pupos, silkė, pyragai... Bur-
tavimai, vis ateitį nuspėti bandant,  
laimės tikintis. Ar buvo gi jiems 
siųsta nelaimes pranašaujančių 
ženklų, ar juos suprasti, išskaityti 
gebėjo, o jei žinoję, ar būtų gebėję 
likimo ratą link pasukti?

Karas praūžė veik neužkabinęs, 
bet kai vėl sugrįžo sovietai, iš tiesų 
darėsi baisu. Plačiai, krauju kve-
piančiu aidu nuvilnijo žinia apie 
sovietinių kareivių – baudėjų siau-
tėjimus 1944 – iais prieš pat Kalė-
das. Kiek tada jaunų ir net vyresnių 
žmonių, visai nekaltų mūsų krašte, 
daugiausiai prie Šimonių girios pri-
šaudė. Rūsčios visai Lietuvai buvo 
tos Kalėdos.

Tragedija 1951 -ųjų gegužę, kai 
klastingas kaimynas su tautos prie-
šais, saugumiečiais susidėjęs pa-
vaišino miško vyrus paraližuojan-
čiu bei migdančiu preparatu „22“ 
pagardintu gėrimu.

To nuodo mažiausiai pažeistas 
partizanas Albertas Pakenis – Jū-
reivis iki Mieliauskų dar atėjo, pra-
vėręs duris, atsiduso : „Prapuolėm, 
Petras mus išdavė...“ Ir susmuko 
be sąmonės. Mieliauskaitės – vy-
resnioji Emilija ir Ona - suskato 
kovotojus gelbėt – pasikinkė ar-
klį, sukrovė bejėgius vyrus į veži-
mą ir suraginę arklį nusiskubino 
į mišką slėptis. Bet kareiviai ir jų 
talkininkai buvo čia pat. Kam gi 
reikėjo visus sušaudyti – ir mie-
gančius partizanus ir abi merginas 
– žudyti ir naikinti – toks tikrasis 
okupanto veidas. Po to dar numesti 
skrebyno kieme, išniekinti, žaloti, 
fotografuoti. Užkasti slapčia, kad 
artimieji pagarbiai, tradiciškai pa-

laidoti negalėtų. Brolis Balys Mie-
liauskas tada jau buvo lageryje – jį, 
gimnazistą apkaltino priešiškumu 
sovietinei valdžiai. Ten ir mirė, guli 
tolimoj žemėj, netoli Balchašo, ne-
žinomam kape. Likusioms trims 
seselėms kartu su tėvais teko trem-
tinių dalia Irkutsko srityje.

Kokios gi tada buvo jų Kūčios, 
Kalėdos po šitokių kančių ir netek-
čių? Genutė Mieliauskaitė, dabar  
Žarskienė, jau net nepamena – mel-
dėsi skausmo prislėgti, dalijosi tie-
siog duonos rieke, bet viltis neap-
leido, reikėjo juk gyvent, tikėtis vėl 
pargrįžt į tėvynę.

Tik po daugelio metų, Lietuvai 
jau atgavus nepriklausomybę, G. 
Žarskienė vėl sugrįžo į tėvų žemę, 
į miško laukimę, kurioje vėl atkūrė 
sovietų sunaikintą sodybą. Bet jau 
ir tėvams, ir trims sovietų aukoms  
- lageryje žuvusiam broliui Baliui 
ir sesėsms Emilijai ir Onai - Kūčių 
vakarą tik vėlių lėkštelė. Kerštas, 
neužmirštamas skausmas – ką tai 
duotų. Taip prataria Genutė. Ir tame 
teisme, kuris šį rudenį vyko Pa-
nevėžio teisme, kur norėta penkis 
partizanus ir seses pražudžiusį ko-
loborantą Petrą Janukėną nuteisti, ji 
nedalyvavo. 

Gal jos liudijimo ten ir pritrūko, 
nors teisingiausias Dievo teismas, 
bet ir tiek šviesos žadėjusioje lais-
voje tėvynėje be teisingumo gyven-
ti juk negalima. „Mes jau tokie, nuo 
pat mažens – ir dievobaimingi, ir 
atlaidūs“- sako Genutė.

O šių metų gražiausios šventės, 
nors čia sodyboje ir gyvena viena, 
nebus vienišos, išgyvens jas su du-
kra Rima, kuri pas mamą gal atva-
žiuos iš Utenos, ar artimų bičiulių, 
giminaičių draugėje.

Nors tragiška, bet viltinga istorija Šv. Kalėdų išvakarėse prabi-
lo, taikos ir ramybės linkėjo Niūronių kaimo gyventoja Genutė 
Žarskienė.               Autoriaus nuotr.
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Prizas keliaus į Medžiočius
Lapkričio 25 dieną „Anykštoje” spausdinto kry-

žiažodžio „Kiškis” teisingas atsakymas – GYVEN-
SENA. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 98 skaityto-
jai. Tai anykštėnai V.Malinauskienė, D.Patumsienė, 
Z.Kvedarienė, A.Patumsis, G.Žvironaitė, 
V.Alkauskienė, J.Pranckevičienė, R.Venclovienė, 
E.Budrytė, A.Skirmantienė, V.Šližienė, D.Varnienė, 
N.Varnas, V.Budnikienė, V.Dikčiūvienė, A.Baronas, 
A.Vildžiūnas, V.Čiukšys, D.Kundrotienė,V.Lan-
čickienė, V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, A.Vilimas, 
A.Vilčinskas, R.Kavoliūnienė, N.Šilaikienė, 
E.Tamulėnienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, 
Z.Vitkūnaitė, A.Skaržauskienė, L.Petuchovienė, 
P.Girnienė, M.Parnavienė, J.Mieželienė, A.Kavolienė, 
G.Ražanienė, D.Šlamienė, V.Žemaitienė, 
J.Matelionienė, T.Miškinienė, A.Juknevičienė, 
A.Keraitienė, V.Bieliūnienė, A.Kapočius, 
D.Sebeikienė, A.Jurėnaitė ir A.Burneikienė; 
T.Prudnikovienė, E.Slavinskienė, T.Jakniūnienė, 
V.Gudelienė ir E.Vanagienė iš Naujųjų Elmininkų; 
D.Sudeikienė, V.Strazdienė ir E.Kiškienė iš Kavars-
ko; B.Gudonienė, S.Cemnickienė, V.Magylienė, 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Vie-
šintų; L.Dobrodiejienė ir R.Laucienė iš Utenos, 
L.Ruša ir D.Rušienė iš Vilniaus, B.Aukštakalnienė ir 
G.Šulskienė iš Kurklių, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, 
R.O.Deveikienė iš Mačionių, K.Imbrasaitė ir S.Žibutienė 
iš Šovenių, R.Vaiginytė iš Aknystų, O.Petronienė iš 
Smėlynės, R.Pačinskaitė ir G.Karaliūnienė iš An-
drioniškio, L.Didienė ir V.Matijošienė iš Medžiočių, 
A.Lisauskienė iš Mickūnų, V.Milaševičienė iš Ragu-
vėlės, J.Šeštokienė iš Repšėnų, L.Gimbutienė iš Nar-
bučių, S.Steponavičienė iš Troškūnų,, D.Makštienė 
iš Laukagalių, O.Arienė iš Bareišių, A.Bagdonienė 
iš Vaitkūnų, V.Jagienė iš Svėdasų, S.Skapas iš Lata-
vėnų, E. Trečiokaitė iš Jotkonių; J.Dubrienė iš Mel-
diškių, V.Raščiūvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, 
A.Juknonienė iš Rubikių, V.Urbutienė iš Naujikų, 
A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiū-
nų, S.Želnienė iš Maželių ir V.Domarkienė iš Kauno.  

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas - Anykščių kosmeti-
kos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 
litų čekis – atiteks J.MATIJOŠIENEI iš Medžiočių. 
Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis 
„Senis”

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ 
ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46 
arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų 
čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prekiaujame 
skėčiais

Domisi šeimynine Kalėdų 
senelio padėtim Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Ilgametis Anykščių kultūros centro teatro režisierius Algirdas 
Gogelis – bene didžiausią patirtį turintis Kalėdų senelis Anykš-
čiuose. Dabar tik anūkus pradžiuginantis savo vaidyba, jis sako, 
kad Kalėdų seneliui einant pas vaikus tik barzdos neužtenka. 
Beje, barzdą jis pataria prisitvirtinti gerai.  

atsirasdavo koks nors vaikas, ku-
ris bandydavo barzdą nutraukti, 
beje, yra ir nutraukę“,- juokėsi  
A.Gogelis.

Tačiau, jo teigimu, vien apsireng-
ti ir prisikabinti barzdos neužten-
ka – svarbiausia yra bendravimas. 
„Stengiausi pabendrauti su kiekvie-
nu vaiku. Nesvarbu, kad susitikimui 
duota tik viena valanda, kad vedėja 
pyksta, kad jau į kitą grupę reikia, 
kad karšta, bet juk negali atstumt 
vaikelio  – gal jis to susitikimo 
laukė visus metus, o dabar tik imk 
ir bėk. Aš taip negalėdavau“,- pa-
sakojo režisierius. Jis kalbėjo, kad 
vaikai kartais užduodavo ir nepato-
gių klausimų. „Manęs kartais vaikai 
klausdavo, ar aš vedęs, ar turiu šei-
mą, ar turiu vaikų. Visaip reikėdavo 
išsisukinėti“,- sakė A.Gogelis.

Paklaustas, ar jaučia, kaip keičia-
si kartų požiūris, vaikai per tuos 40 
metų, A.Gogelis tvirtino, kad jaučia. 
„Matyt, vaikai dabar žymiai mažiau 
bendrauja su tėvais. Bendravimą 
jiems pakeičia kompiuteris, telefo-
nas, todėl jie tampa pragmatiškesni, 
mažiau juose romantiškų jausmų, ir 
tai nėra gerai“, - įsitikinęs režisie-
rius.

Dabar jau praktiškai niekur kaip 
Kalėdų senelis nebeinantis, tik 
retkarčiais anūkams pasirodantis 
A.Gogelis sako, kad Kalėdų sene-
lis – nėra vaidmuo ar profesija, tai 
gyvenimo būdas ar net pašaukimas. 
„Ateina laikas ir imi jausti, kad tuoj 

turėsi kur nors nueiti, dalinti dova-
nas“,- sakė A.Gogelis. 

Tiesa, režisierius neįsitikinęs, 
kiek ilgaamžė bus šita „profesija“. 
„Niekuo nebegali stebėtis, kas ten 
žino, kaip čia bus, kai pasaulis taip 
smarkiai keičiasi. Gal praeis kokie 
50 metų ir vaikams dovanas atneš 
nebe Kalėdų senelis, o koks robo-
tas“, - svarstė A.Gogelis.

Trumpa Kalėdų senelio istorija
  
Reiktų pradėti nuo to, kad Kalėdų 

Senelio prototipas, šventasis Mika-
lojus, nedėvėjo kailinių. Manoma, 
kad jis gimė apie 300 mūsų eros 
metus Myros miestelyje, esančiame 
Turkijos teritorijoje. Sulaukęs 17-os 
tapo kunigu. Mikalojus, kuris šven-
tuoju buvo paskelbtas tik IX amžiu-
je, išgarsėjo savo dosnumu. Pasak 
legendų, naktimis jis nuleisdavo per 
kaminus į varguolių namus maišus 
su auksu arba svaidyti juos per lan-
gus į vidų, kur jie įkrisdavo į džiūti 
prie židinio paliktas kojines. Iš čia 
ir kilęs įsitikinimas, kad Kalėdų Se-
nelis nuleidžia savo dovanas per ka-
miną, ir taip pat kilusi tradicija prie 
židinio palikti tuščią kojinę.

Tačiau šv.Mikalojaus indėlis į 
savo įvaizdžio kūrimą tuo nesibai-
gė. Vėliau Jis tapo vyskupu, ir Jo 
nešiotas aukštas ir ilgas galvos ap-
dangalas tapo Kalėdų Senelio kepu-
re. Kai dar po šimto metų pasaulio 
katalikai visuotinai pradėjo švęsti 
Kristaus gimimo dieną,  jo pavyz-
džiu vienuoliai dalindavo dovanas 
varguoliams.

Netrukus šv.Mikalojaus atnešamų 
dovanų pradėta laukti kur kas karš-
čiau ir godžiau, nei paties Kristaus 
nužengimo į šventinį vakarėlį… 

Bažnyčios hierarchai, aišku, pradė-
jo piktintis, kad Jis tapo svarbesniu 
Kalėdose, nei pats Jėzus, ir pradėjo 
drausti nešti dovanas Kalėdų pro-
ga.

Kalėdų Senelis atgim JAV. Imi-
grantai iš Olandijos atvežė legen-
das apie „Sinter Klaas” veiklą, ir 
būtent nuo šio pavadinimo 1773 
metais laikraščiuose Kalėdų Se-
nelis pirmą kartą buvo pavadintas 
Santa Klausu.   

1930 metais „Coca-Cola” užsa-
kymu dailininkas Haddonas Sund-
blomas nupiešė Kalėdų Senelį. Jo 
kasmet atnaujinami atvaizdai buvo 
naudojami iki pat 1964 metų, ir 
šiandien „Coca-Cola” turi išskirti-
nes teises į Kalėdų Senelio įvaizdį. 
H.Sundblomas sukūrė Kalėdų Se-
nelio atvaizdą remdamasis “links-
mo storulio” nupasakojimu 1822 
metais sukurtoje Clemento Moore 
poemoje „Šventojo Mikalojaus ap-
silankymas”. Pirmiesiems Kalėdų 
Senelio piešiniams pozavo dailinin-
ko kaimynas Lou Prentice.

Beje, Tarybų Sąjungoje komunis-
tai, niekaip negalėdami susidoroti, 
sukūrė ne religinį Kalėdų senelį, 
o tiesiog miške gyvenantį Senelį 
Šaltį, kuris atneša dovanas vai-
kams.Kremliuje kasmet irgi buvo 
statomos žvaigždėmis papuoštos 
eglutės. Vokiečių nacistai, nors 
ir nekentė krikščionybės, tačiau 
vis dėlto irgi puošė eglutes.Tiesa, 
Adolfas Hitleris įsiuto, kai pama-
tė, kad Reichstage buvo papuošta 
eglutė burbulais su svastika. Aišku 
svastikos jam patiko, bet kai šalia 
svastikų pamatė kabančius išlietus 
savo portretus, granatas ir šautuvus 
– liepė nukabinti ir papuošti norma-
liai.  

Režisierius Algirdas Gogelis 
– didžiausią „stažą“ turintis 
Kalėdų senelis Anykščiuo-
se.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

„Mano „stažas“ – apie 40 metų, 
tiek dirbau Anykščių kultūros cen-
tre. Pradėjau dirbti 1963 metais, 
baigiau – 2003 metais. Kadangi 
nebuvo kam, ėmiausi šios profe-
sijos, buvau ir Seneliu Šalčiu, o 
vėliau – Kalėdų seneliu“,- pasa-
kojo A.Gogelis, beje, kaip Kalėdų 
senelis užsukdavęs ir į „Anykštos“ 
redakciją, kur ne tik padalindavo 
dovanas, bet ir kokį kupletą sudai-
nuodavo.

A.Gogelis pasakojo, kad eiti pas 
vaikus Anykščiuose kalėdiniu lai-
kotarpiu tekdavo visur – į moky-
klas, darželius, įstaigas. „Standar-
tiškai dovanos būdavo saldainiai, 
tik turtingesnės įstaigos berniu-
kams mašinėlę, o mergytėms lėlytę 
pridėdavo“, - pasakojo A.Gogelis.

Paklaustas, kam sunkiau būti 
Kalėdų seneliu – vaikams ar 
suaugusiems, režisierius viena-
reikšmiškai atsako, kad vaikams. 
„Suaugusieji žino, kad tai žai-
dimas, jie gauna savo dovanėlę, 
padėkoja ir nueina, o vaikai nori 
bendrauti, nori pasėdėti ant ke-
lių ir išbandyti, ar tikra barzda. 
Pas vaikus eidamas turėdavau 
stipriai barzdą prisitvirtinti, nes 



  

2014 m. gruodžio 23 d.Iš ARTI

Šventes sutinka visi kartu

Traupiečiai Danutė ir Vytautas 
Blauzdžiai užaugino net penkias 
atžalas – sūnų Mindaugą ir keturias 
dukras – Simoną, Vaidą, Ramintą 
ir Kamilę. Keturi vaikai gyvena 
jau ne su tėvais, o ir jauniausioji 
Kamilė – dvyliktokė, tad didelės 
šeimos namai netruks ištuštėti... 

Kūčiauti namuose: privaloma! Sigita PIVORIENĖ

Didžiosios metų šventės ypatingiausios turbūt ten, kur susirenka didelis būrys artimųjų. O jei tie 
artimieji yra viena didelė šeima – dar smagiau. Gausią šeimyną – net penkis vaikus – prie šventinio 
stalo kiekvienais metais suburia Traupyje gyvenantys Danutė ir Vytautas Blauzdžiai.

Vaikai gana dažnai aplanko tėvų 
namus – kuris vieną savaitgalį, ku-
ris – kitą, tačiau yra diena, kuomet 
visi Blauzdžiai suguža į gimtuosius 
namus. Tai – šv. Kūčios. 

„Iki šių metų visada susirinkda-
vom kūčiauti namuose – tai buvo 
pati didžiausia mūsų šeimos tra-
dicija, kuri šiemet, deja, nutrūko. 
Vyriausioji dukra Simona ištekėjo, 

todėl šias Kūčias praleis su vyro 
šeima – pati sakė, kad po 28-erių 
metų bus keista šventes praleisti 
kitur, – pasakojo D. Blauzdienė, – 
man irgi širdį skauda, bet juk per-
nai su vyru kūčiavo pas mus...“. 

Penkių vaikų mama sako, kad 
dabar ir surinkti visus į vieną vie-
tą daug sunkiau: kam darbai, kam 
mokslai. „Oi, anksčiau gerai bū-

Didelė Blauzdžių šeima (iš kairės – Mindaugas, tėtis Vytautas, mama Danutė; Kamilė, Vaida, Simo-
na, Raminta) didžiąsias šventes visuomet pasitinka kartu.

Nuotrauka iš šeimos albumo

davo: surikiavai visus iš eilės ir 
išsiuntei Kalėdų rytą į bažnyčią!“, 
– juokėsi D. Blauzdienė.

Tradicija – virtinukai su 
grybais

Paklausta, ar per šv. Kūčias, 
Kalėdas laikosi kokių tradicijų,  
pašnekovė sakė: „Visų pirma, per 
Kūčias pas mus dvylika patiekalų 
yra privaloma 
– skurdesniais 
metais ant sta-
lo jų būdavo 
dvylika, dabar, 
geresniais, ir 
daugiau. Pats 
pagrindinis, privalomas patiekalas, 
nuo tada, kai aš ištekėjau, yra virti-
niai su džiovintų grybų įdaru. Kū-
čios be jų yra neįsivaizduojamos. 
Pernai neturėjom savų džiovintų 
grybų, tai ėjom pirkti. Visi kiti 
patiekalai įvairūs, ką tuo metu su-
galvojame. Daugiausia tradiciniai 
– žuvis, kokios nors salotos, – kaip 
ir visur“.

Gausi šeimyna, susėdusi prie 
stalo, ne tik turi apie daug ką pa-
sikalbėti ir pajuokauti – nepa-
miršta ir šiokių tokių pramogų: 
„Vienintelis „burtas“, irgi tradicija 
mūsų šeimoje – tai traukti šiaudą: 
ištraukę žiūrim, kurio šiaudas il-
giausias, kuris ilgiausiai gyvens. 
Pavalgę, jau antri metai, važiuoja-
me į Piemenėlių mišias. Anksčiau 

į mišias eidavome Kalėdų rytą. Ir 
būtinai visi, nebent kuris serga. O 
kol sulaukiame mišių, dažniausiai 
žaidžiame šiuolaikinius žaidimus – 
„Alias“ ir panašius“, – šeimos tra-
dicijomis dalijosi D. Blauzdienė. 

Pačias Kalėdas didelė Blauzdžių 
šeimyna taip pat švenčia namuose, 
šeimos ratelyje. „Kol buvo gyvi se-
neliai, per Kalėdas aplankydavom 

juos, bet dabar 
dažniausiai bū-
nam namie, tik 
savi. Nebent 
atvažiuoja ap-
lankyti gimi-
nės, tuomet na-
muose būna dar 

daugiau šurmulio“, – apie šventes 
šeimoje pasakojo D. Blauzdienė. 

Patys iš didelių šeimų

Penkis vaikus užauginę sutuok-
tiniai taip pat neaugo vienturčiai. 
Traupio pašto viršininke daug metų 
dirbanti Danutė Blauzdienė pati yra 
iš didelės šeimos – turi du brolius 
ir dvi seseris. Gal todėl pasiryžo ir 
pati auginti ne vieną ir ne dvi atža-
las – juk augti dideliame būryje kur 
kas smagiau. O ir mamai džiaugs-
mas penkis kartus didesnis. 

Tėtis Vytautas Blauzdys – pui-
kus elektrikas, šiuo metu Traupio 
seniūnijoje dirbantis vairuotoju, 
vaikystę leido vyriškoje kompani-
joje – turi du brolius.

...Oi, anksčiau gerai bū-
davo: surikiavai visus iš ei-
lės ir išsiuntei Kalėdų rytą į 
bažnyčią!...

Kalėdinis videotiltas 
Lietuva-Anglija-Norvegija Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

„Šventėms visuomet gaunu siuntinuką iš Lietuvos, pilną maisto 
ir visokių kitokių gėrybių. Tačiau pačios tikriausios šventės buvo 
pernai – sesė Eglė dirbo kurį laiką kartu su manimi Anglijoje, 
bet abi nusprendėm, kad siuntinuko iš mamos neužteks – mamai 
padarėm staigmeną, nupirkom lėktuvo bilietus ir pakvietėm į 
svečius. Tad pernai ir maistas ant stalo skanesnis buvo, ir pačios 
šventės tikresnės“ – apie Kalėdas toli nuo namų pasakoja anykš-
tėnė, buvusi „Anykštos“ kalbos redaktorė 28 – erių Sandra An-
driuškevičiūtė, jau daugiau nei penkerius metus gyvenanti Kem-
bridže (Anglija).

Virtuali Kūčių vakarienė

Pasiteiravus, kaip pasikeitė švenčių 
tradicijos išvykus gyventi į Angliją, 
S. Andriuškevičiūtė pasakoja: „Man 
Kalėdos, tiksliau Kūčios, yra vienin-
telė šventė, kurios tradicijas bandau 
išlaikyti kiek įmanoma nepakitusias. 
Kiekvienais metais stengiuosi, kad 
Kūčių vakaras būtų kaip galima pa-
našesnis į tuos vakarus, kuriuos pri-
simenu buvus Lietuvoje. Tik pagrin-
dinis skirtumas tarp Kūčių Jungtinėje 
Karalystėje ir Lietuvoje – dažniausiai 
jas tenka praleisti be artimųjų. Šiemet 
bus penkti metai, kai sutinku Kalėdas 
Anglijoje, treti – be artimųjų, tad kad 
ir kokios gražios šventės bebūtų, jos 
visada liūdnokos. 

Nors su mama (Dalia Andriuškevi-
čienė – Anykščių J. Biliūno gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja – aut.past.). 
savotišką Kūčių tradiciją pasidarėm, 
ir, spėju, ne mes vienintelės. Kai netu-
riu galimybių grįžti į namus šventėms 
– Kūčių vakarą kartu praleidžiam nau-
dodamos Skype. Ant stalo paliekama 
vieta nešiojamam kompiuteriui, va-
karienės metu susiskambinam, ir taip 
„online“ vakarieniaujam, bendraujam. 
Šiemet bus keista vakarienė – aš lieku 
Anglijoje, mama Lietuvoje, o sesė – 
Norvegijoje“.

Derins lietuviškas ir 
angliškas tradicijas

Šiemet Sandrai teks laviruoti tarp 
lietuviams įprastų švenčių tradicijų ir 
angliškų: „Kadangi mano draugas yra 
anglas, šiemet teks suderinti angliškas 
ir lietuviškas tradicijas. Tad vietoj va-
karienės, turėsim Kūčių pietus su 12 
patiekalų, o vakarą praleisim mieste 
švęsdami. Kadangi maisto gamini-
mas man nėra vienas iš maloniausių 
laiko praleidimo būdų, bandysiu ap-
sieiti su keliais skirtingais silkės pa-
tiekalais, lašišos kepsniu, kūčiukais, 
kisieliumi...“

Nors, kaip Sandra sako, Anglijo-
je lietuviškų parduotuvių netrūksta, 
„maloniau ir patikimiau, kai kažkas iš 
artimųjų visą tą siuntinio gėrį – silkę, 
kūčiukus, džiovintus grybus, duoną 
superka ar pagamina Lietuvoje. Bent 
jau tuomet nekyla klausimas, pavyz-
džiui, imant duonos kepaliuką, kiek 
kartų jis buvo užšaldytas, kiek kartų 
galiojimo data buvo pakeista ir t.t“.

Kartais atrodo, kad anglai 
ruošiasi karui

Sandra sako, kad anglų ir lietuvių 
šventinės tradicijos kažkiek skiriasi: 
jeigu lietuviams tiek Kūčios, tiek Ka-
lėdos – rimties, susikaupimo, pabuvi-
mo su artimaisiais dienos, tai anglai, 
pasak pašnekovės, šias šventes užbai-
gia didesniais ar mažesniais vakarė-
liais. „Nenorėčiau kategoriškai teigti, 
kad anglams tik vakarėliai ir linksmy-
bės rūpi, bet šeimų, draugų susibūri-
mai visuomet užsibaigia tuo pačiu“ 
– pastebėjimais dalijasi Sandra. 

„Kiekviena šeima, kokios tautybės 
bebūtų, matyt, turi savas Kalėdų tra-
dicijas. Anglai Kalėdų rytą dažniau-
siai susirenka prie eglutės, išpakuoja 

dovanas, dažnai visi, tiek vaikai, tiek 
suaugę, dėvi pižamas-kombinezonus... 
Žinau, kad kai kurie anglai Kalėdų rytą 
sutinka su šampano taure ir lašišos už-
kandžiais – gal šiemet ir aš bandysiu 
šios tradicijos laikytis... Kai kurios 
šeimos neišpakuoja visų dovanų iš pat 
ryto, dalis paliekama po kalėdinių pie-
tų, dar kita – vakarui. 

Dauguma anglų stengiasi pabėgti 
nuo maisto gaminimo rūpesčių ir pa-
prasčiausiai rezervuoja staliuką ar stalą 
pub‘e ar restorane ir kalėdinius pietus 
valgo ten. Kai kurios šeimos su vaikais 
po pietų važiuoja į kino teatrą žiūrėti 
kalėdinių filmų. Vakarais suaugusieji 
dažniausiai vėl renkasi pubuos‘e atsi-
palaiduoti prie taurės gėrimo“ – apie 
anglas įprastas švenčių tradicijas pasa-
koja S. Andriuškevičiūtė.

Anglijoje, kaip ir daugelyje kitų pa-
saulio šalių – jau ne išimtis ir Lietuva 
– kalėdinės prekės parduotuvėse atsi-
randa dar spalio mėnesį. „Lapkritį ga-
tvėse jau matyti vis daugiau žmonių su 
kalėdinio popieriaus rulonais, eglutės 
papuošalais, atvirukais... Pagrindinė 
apsipirkinėjimo diena – juodasis penk-
tadienis (išpardavimų diena lapkričio 
gale). Tada visi kaip išprotėję užgula 
parduotuves, griebia kas tik įmanoma, 
dažnai tokie apsipirkinėjimai neap-
sieina ir be keleto mėlynių ant kūno, 
rankų, kojų lūžių ir t.t. Norintys iš-
vengti traumų apsipirkinėja internetu, 
bet dažniausiai tą dieną, internetiniai 
puslapiai tiesiog „nulūžta“ nuo per di-
delio lankytojų skaičiaus, tad kartais, 
norėdamas sutaupyti, gali likti it musę 
kandęs. Po juodojo penktadienio dar 
gerą savaitę tęsiasi didesni nei įprasta 
išpardavimai, tad tuo laikotarpiu visi 
stengiasi supirkti brangesnes dovanas, 
o pora savaičių iki Kalėdų lieka smul-
kmėms supirkti. Kitas parduotuvių, 
bet šįsyk jau maisto, apgulimas prasi-

deda Kalėdų savaitę, prieš pat Kūčias, 
kartais, kai pažvelgi į kitų žmonių pir-
kinių vežimėlius, atrodo, kad jie ruo-
šiasi karui ar marui, ir griebia viską, 
kas papuola po ranka“- pastebėjimais 
dalijasi pašnekovė. 

Pasiilgsta katino, bet ne 
lašinių ar duonos

Sandra atvira – kai neturi galimybės 
šventėms grįžti į Lietuvą, šventes su-
tinka su ten gyvenančiais ir jau seniai 
pažįstamais draugais lietuviais: „Nuo 
kitų lietuvių dažniausiai laikausi ato-
kiau, naujų pažinčių irgi nemezgu“.

„Man pačiai gal ir norėtųsi dažniau 
grįžti pas artimuosius, ypač šventėms, 
nors idealiausia būtų, jei artimieji 
mane dažniau aplankytų Jungtinėje 
Karalystėje. Šeima ir artimi draugai 
– vienintelė priežastis, kodėl grįžtu į 
Lietuvą bent kartą per metus“ – prisi-
pažįsta pašnekovė.

Negi net prieš šventes nekankina 
namų ilgesys? – klausiu Sandros. O 
ji nevynioja žodžių į vatą: „Nenoriu, 
kad tai nuskambėtų žiauriai, bet ma-
nęs niekada nekankino labai didelis 
namų ilgesys. Gal pirmieji metai čia 
buvo sunkesni, daug pokyčių, labiau 
norėjosi grįžti į tėvynę, bet paskui 
kažkaip tas noras dingo. Taip, aš vi-
suomet ilgiuosi šeimos, draugų, savo 
katino Kęstučio (dabar jau dešimtme-
tį galingą baltą katiną Sandra namo 
parsinešė, kai šis buvo mažiukas ka-
tinukas, o dabar „okupavęs“ Sandros 
mamos širdį, dienas leidžia kaip tikras 
aristokratas – namie jam galima be-
veik viskas. O naujausiomis žiniomis, 
kuriomis pasidalijo D. Andriuškevi-
čienė, Kęstutis okupavęs naują batų 
dėžę ir nežada iš ten kraustytis – aut.
past.). Kad ir koks gražus miestelis 
Anykščiai bebūtų – tai tik miestelis, 
didelė dalis mano gyvenimo prabė-
go jame, daug atsiminimų, bet tai tik 
miestelis. Aš nesuprantu tautiečių, 
kurie kone alpsta užuodę lietuviškos 
duonos ar lašinių kvapą. Viskas ska-
nu, kvepia, bet įmanoma išgyventi ir 
be to. Žodžiu, patriotė iš manęs men-
ka...“ – atvirai kalba Sandra.   

Jau penkerius metus Kem-
bridže (Anglija) gyvenanti 
Sandra Andriuškevičiūtė 
Kalėdoms į Lietuvą negrįš, 
o jeigu tik galėtų, visus ar-
timuosius pasikviestų prie 
šventinio stalo savo namuo-
se Anglijoje. Garbinga vieta 
būtų skirta ir Sandros myli-
ma katinui Kęstučiui. 
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pirmadienis 2014 12 29

sekmadienis 2014 12 28

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
8.00 Girių horizontai.  
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Mažasis princas“.
9.25 „Vakavilis“.
10.00 Gustavo enciklope-
dija. 
10.30 Brolių Grimų pasakos. 
25 s. „Velnias su trimis auk-
so plaukais“.
11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 „Nematomos karalys-
tės“. N-7
13.00 „Puaro 11“. N-7
15.00 „Delfinų gyvenimo 
paslaptys“.
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“.
18.00 Keliai.Mašinos.
Žmonės. (k).
18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama. 
19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
20.50 Legendos.
21.50 „Lilehameris“. N-7 
0.25 Auksinis protas (k).
1.45 „Puaro 11“ (k). N-7 
3.20 Pasaulio panorama (k).
3.45 Savaitė (k). 
4.10 Legendos (k).
4.55 Durys atsidaro (k).
5.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).

 
6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Nenugalimieji II“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
„Haris Poteris ir ugnies taurė“. 
N-7
12.55 „Herbis. Lenktynių 
asas“. 
14.55 „Didingasis amžius“. 
N-7
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 Lietuvos balsas. 
22.30 „Ketverios Kalėdos“. 
N-7
0.10 „Kuždesių sala“. N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys“. N-7 
7.30 „Smurfai“. 
8.00 „Monstrų vidurinė moky-
kla. Keista sintezė“.  
9.30 Sportuok su mumis.  
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 Svajonių sodai.  
11.30 „Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo“.  
13.10 „Ponia Dautfajė“. 
15.45 „Žmogus su geležine 
kauke“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Lietuvos talentai 2014.  
22.00 „Parkeris“. N-14 
0.15 „Kalėdų norai“. 
2.00 „Pagauk, jei gali“. N-7

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigždė 
(k). N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 
11.52 Nacionalinė loterija.  
12.00 „Nacionalinė Geografija. 
Gėlavandenių monstrų medžio-
tojas“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Evitos kerštas“. N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. N-14
23.00 „Likęs paskutinis“. N-14 
0.40 Bamba TV. S

6.45 „Kinų virtuvė su Goku“ (k). 
7.10 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ 
(k). N-7
7.45 „Nuotakos siaubūnės“. 
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Povandeninis pasaulis“. 
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 Mano virtuvė.
12.30 Penki ingredientai. 
13.00 „Bučiuotis, vesti, veng-
ti?“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 Teleparduotuvė. 
15.30 „Darbščiosios gražuo-
lės“. N-7
16.35 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7

18.05 „Geriausias Britanijos 
kirpėjas“. N-7 
19.05 „Nustebink mane“. 
21.00 „Mergina, kuri žaidė su 
ugnimi“. N-14 
22.45 „Vienos nakties nuoty-
kis“. N-14
0.40 „Darbščiosios gražuolės“ 
(k). N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014. 
9.35 Visi namie (k). 
10.00 Septynios Kauno dienos. 
10.30 Grafikos stebuklai. 3 d. 
(k). 
11.00 Deivis ir grupė 
„Tabasko“. 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Mažųjų žvaigždžių va-
landa.  
12.55 ...formatas.  
13.10 Mūsų miesteliai. Vilkija. 
3 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje.  
15.30 Baletas „Žydrasis 
Dunojus“. 
17.30 „Variacijos portreto 
tema“. 
18.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k). 
18.15 Rusų gatvė (subtitruota). 
18.45 ...formatas (k). 
19.00 Krystyna Janda. Solo. 
Daugiabriauniai atokvėpiai.  
19.45 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
21.00 „Neištesėtas pažadas. 
Vilniaus paslaptys“. 
22.00 Grupės „Soul 
Moustache“ koncertas. 
23.00 Panorama. (k). 
23.20 Džiazo muzikos vakaras. 
0.10 Birutės Petrikytės jubilieji-
nis koncertas.

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Alchemija LVII. Poezija 
po metaforos. VDU karta. 
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
13.00 Teleparduotuvė.  
13.30 Ne vienas kelyje (k). 
14.00 Valanda su Rūta (k).  
15.35 24 valandos (k). N-7 
16.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“.  
17.15 Arčiau mūsų (k).
17.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k). 
18.15 Nuo...Iki.. (k). 
19.10 Mes pačios.  
19.40 Autopilotas (k).
20.10 „Atėjo...Sabas“.
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Ekstremalus kontaktas“.
22.30 „Eksperimentai“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7 
23.25 Ne vienas kelyje (k).
23.50 24 valandos (k). N-7 
0.50 KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.05 KK2 (k). N-7
3.55 Autopilotas (k).
4.25 Tauro ragas (k). N-7 
4.50 Yra kaip yra (k). N-7

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio Kalėdų 

varpeliai. 
11.00 „Tornadų persekiotojai“. 
N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“.
13.00 Džeimio Oliverio Kalėdų 
varpeliai.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Pragaro kelias“. N-7 
16.00 „Tornadų persekiotojai“. 
N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Tadas Blinda. 
Pradžia.“. N-7
21.10 „Gatvės vaikai“. N-14
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Neleisk man išeiti“. 
N-14
0.55 „Nusidėjėliai“. N-14
2.40 „Bobo užkandinė“. N-14

7.40 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7  
8.45 Kitoks pokalbis.
9.45 Pradėk nuo savęs. 
9.50 Namų daktaras.  
10.25 Vantos lapas. N-7 
11.00 Šiandien kimba.  
11.30 Girių takais. 
12.00 Pasaulis nuostabus.
12.30 VMG kulinarinis žur-
nalas. 
13.30 „Laukinis pasaulis“. 
14.00 „Air America“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios.
17.30 Šeima- jėga! 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Mulan“. N-7
0.00 „Pavojingas žmogus“. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 13“ 
(k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Džeronimas“.
11.30 „Mažasis princas“.
12.00 Auksinis balsas. 
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.10 „Delfinų gyvenimo 
paslaptys“ (k).
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama. 
21.00 LRT forumas.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 LRT forumas.
22.30 Keliai.Mašinos.
Žmonės. (k).
23.00 Vakaro žinios. 
23.25 Dabar pasaulyje. 
0.00 Istorijos detektyvai.
1.00 „Senis“. N-7 
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
4.35 LRT forumas (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Kaukė“ (k).
7.25 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Auksinis kompasas“ 
(k). 
11.00 „Kalėdų Senelio slap-

toji tarnyba“ (k).
12.45 „Misija „Karvės“ (k). 
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7  
20.25 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.10 „Sniego šunys“. N-14
0.10 „Taikinys“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7
2.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Huntikas“. N-7 
7.25 „Monstrų vidurinė mo-
kykla. Penktadienio vakaro 
kovos“. N-7
8.50 „Ledynmetis. Mamuto 
Kalėdos“. 
9.10 „Kalėdų mainai“. N-7 
11.00 „Rio“.
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.
13.30 „Vėžliukai nindzės“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios  
19.30 VIRAL’as. N-7 
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7 
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Operacija Y ir kiti 
Šuriko nuotykiai“. N-7 
0.10 „Kalėdos su Hole“. N-7
1.55 „Įsimylėti per dvi savai-
tes“. N-7
 

6.10 Sveikatos ABC.

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Bosas“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7  
12.00 „Pop Ladies“ koncer-
tas (k).  
14.10 „Šeimynėlė“. N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
20.00 „Rusija. Nostalgija 
imperijai“. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.30 „Visa griaunantis“. 
N-14
23.45 „Gyvi numirėliai“. N-14
0.40 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7
2.40 Bamba TV. S 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“. 
9.25 „Striksės“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Raganos pabučiavi-
mas“. 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-

mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nematomas žmo-
gus“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Vienišius“. N-14
22.40 „Detektyvė Rizoli“. N-7
23.35 „Begėdis“. N-14
0.35 Sveikatos ABC.  

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
25 s. „Velnias su trimis auk-
so plaukais“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Šventadienio mintys 
(k). 
12.15 Sveikas, Jėzau, gimu-
sis (k). 
14.15 Krystyna Janda. Solo. 
Daugiabriauniai atokvėpiai 
(k). 
15.00 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje 
(k). 
16.00 Gimtoji žemė.  
16.25 Girių horizontai.  
16.50 Kaimo akademija.  
17.20 „Neskubėk gyventi“. 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Rusų gatvė (subtitruo-
ta, k). 
18.30 Septynios Kauno die-
nos (k). 
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  
19.45 Durys atsidaro.  
20.10 2014 metų Kalbos 
premijos laureatai (k). 
20.45 2014-ieji - Teatrų 

metai.  
21.30 Europos tautų istorija 
Klaipėdos krašte.  
22.00 „Vagnerių klanas“ (k). 
N-7 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Grupės „Rondo“ kon-
certas (k).

5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Sekmadienio rytas. 
7.10 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7
8.00 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja 
(k).
9.00 Mes pačios. 
9.30 Žinios.
10.00 Ne vienas kelyje (k).
10.25 Sekmadienio rytas (k).
11.20 24 valandos. N-7 
12.20 Valanda su Rūta (k). 
13.50 Mes pačios (k).
14.15 Autopilotas (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 „Alfa“ savaitė (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k). 

9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Universitetai.lt 
10.10 „Medikopteris“. N-7
11.10 „Ieškotojas“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7 
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7

16.00 „Ieškotojas“. N-7 
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Akcentas“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“.
23.00 „Kukurūzų vaikai.
Apreiškimas“. S
0.30 „Detektyvinės Raili 
Kalėdos“. N-7 
2.10 „Anarchijos vaikai“. 
N-14 
3.15 „Bobo užkandinė“. N-14

7.25 Namų daktaras.  
8.00 Vantos lapas. N-7 
8.30 Girių takais. 
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Kitoks pokalbis.  
10.30 Nuoga tiesa. N-7 
11.30 Pasaulis X. N-7 
12.30 „24/7“. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.40 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7 
22.00 Reporteris. 
22.50 Didysis pasivaikščio-
jimas. 
23.50 „Kulinaras“ N-7 
0.50 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas 
13“ (k.). N-7  
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Džeronimas“.
11.30 „Tatonka ir mažieji 
draugai“.
11.45 „Džiunglių knyga 1“.
12.00 Auksinis protas (k).
13.45 Mokslo ekspresas 
(k).
14.00 Laba diena, 
Lietuva.
15.35 Žinios.
16.00 Globalios Lietuvos 
apdovanojimai 2014. 
18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą).
18.50 Emigrantai.
19.50 „Meilė kaip mėnu-
lis“.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.00 Laiko mašina.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Laiko mašina.
23.00 Vakaro žinios.
23.25 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Nematomos kara-
lystės“.
1.00 „Senis“ (k).
2.00 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.45 Stilius (k). 
4.35 Emigrantai (k). 
5.20 Keliai.Mašinos.
Žmonės. (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Kaukė“ (k). 
7.25 „Tomo ir Džerio nuo-

tykiai“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 „Haris Poteris ir 
ugnies taurė“ (k). N-7
11.45 „Herbis. Lenktynių 
asas“ (k).
13.40 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Kaip atsikratyti boso?“. 
N-14
0.10 „Taikinys“. N-7
1.05 „Nikita“. N-7
2.00 Sveikatos ABC.

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys“. 
7.35 „Simpsonai“. N-7 
8.35 „Verkiant reikia 
Kalėdų Senelio“. 
10.20 „Ponia Dautfajė“. 
12.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“.  
13.30 „Vėžliukai nindzės“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7 
20.30 „Pasmerkti“. N-7 
21.00 VIP. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  

22.10 „Likimo ironija, arba 
po pirties“. N-7 
2.00 „Operacija Y ir kiti 
Šuriko nuotykiai“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Rusija. Nostalgija 
imperijai“ (k). N-7 
9.00 „Evitos kerštas“ (k). 
N-7 
11.00 „Kalbame ir rodo-
me“ (k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(k). N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Detektyvė 
Džonson“. N-7
20.00 „Malaizijos lėktuvas 
MH17. Kryžminėje ugny-
je“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Ystviko raganos“. 
N-14
23.55 „Gyvi numirėliai“. 
N-14 
0.45 „Detektyvė Džonson“ 
(k). N-7  
1.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.45 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k).

7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Įspūdingasis žmo-
gus-voras“.
9.00 „Teisingumo lyga“.
9.25 „Striksės“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Raganiška laimė“. 
N-7 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmo-
gus“.
16.30 „Linksmieji žvėre-
liai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Laiko gijos“. N-14
22.30 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7 
23.25 „Begėdis“. N-14
0.25 „Arti namų“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklope-
dija.  
8.35 „Mažasis princas (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Septynios Kauno 
dienos (k).
12.15 Šokio karalienė. 
Pasakiškas vaikų muziki-
nis šou. 1 d.  
13.35 „Dvynukės ir dvy-
nukai“. 
14.30 Mūsų miesteliai. 
Vilkija. 3 d.(k). 
15.20 „Namelis prerijose“ 

(k). 
16.10 „Neskubėk gyventi“. 
16.35 Vyrų vokalinis an-
samblis „Iberija“ (Gruzija). 
17.30 „Saulės dovanos“. 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Didžioji Lietuva. 
Lietuvių kalbos istorija.  
18.45 ...formatas.  
19.00 „Strings and Air“. 
20.45 Istorijos detektyvai.  
21.30 Naktinis ekspresas. 
22.00 „Lilehameris“ (k). 
N-7 
0.15 Panorama (k). 
0.45 2014-ieji - Teatrų 
metai (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo...Iki... (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2 (k). N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).
  

9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Tavo augintinis. 
10.10 „Medikopteris“. N-7 
11.10 „Ieškotojas“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenk-
tynės“. N-7
16.00 „Ieškotojas“. N-7 
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Kalėdų karštinė“. 
23.05 „Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė“. 
N-14 
1.20 „Labas rytas, žudi-
ke“. N-14

7.10 Reporteris.  
7.55 „Kulinaras“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Komisaras Megrė“. 
N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 „Spąstai tėčiui“.  
13.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“.  N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris. 
18.40 „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“. 
N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris. 
22.50 Nusikaltimas ir 
bausmė. N-14
23.50 „Kulinaras“. N-7 
0.50 Reporteris. 
1.25 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas 
13“. N-7
10.00 „Namelis prerijose“. 
11.00 „Džeronimas“. 
11.30 „Mažasis princas“. 
12.00 Prie pasakų miesto 
(k). 
13.50 Lašas po lašo (k). 
14.00 „Atsitikimas prieš 
Kalėdas“. 
15.50 Klausimėlis.lt. 
16.05 Dovana gimtajam 
miestui.  
18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą).  
18.30 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.45 Metų panorama. 
21.50 Auksinis balsas.  
22.00 Loterija „Perlas“. 
0.10 Euras Lietuvoje!  
0.30 Muzikinė naujameti-
nė programa. 
4.20 Laiko mašina (k). 

6.10 Labas vakaras, 
Lietuva (k.).  
6.45 „Smalsutė Dora“. 
7.10 „Svajonių traukinys“. 
8.55 „Tomas ir Džeris. 
Robinas Hudas ir links-
masis peliukas“. 
10.00 „Haris Poteris ir 
Fenikso brolija“. N-7 
12.35 „Katės ir šunys“. 
N-7 
14.15 „Kapitonas Zumas“. 
15.55 „101 dalmatinas“. 

18.00 „Smurfai. Smurfyno 
legenda“. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 palydi 2014-
uosius.  
20.50 Džordanos 
Butkutės koncertas 
„Nesudeginta ant laužo“. 
22.10 Raudonkepuraitė, 
Darius ir Girėnas. 
Žydrasis Žiburėlis 2015.  
0.15 Džordanos Butkutės 
koncertas „Nesudeginta 
ant laužo“. 
1.35 „Griaustinis tropikuo-
se“. N-14 
3.30 „Visiškai slaptai“. 
N-7

6.50 Teleparduotuvė.  
7.05 „Simpsonai“. N-7.  
7.35 „Kalėdų melodijos“. 
9.15 „Dumbo“. 
10.40 „Pluto Nešo nuoty-
kiai“.  
12.30 „Užburtoji Ela“. 
14.15 „Caraitis Ivanas ir 
vilkas pilkas“.  
16.00 „Palikti sniegynuo-
se“. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Metų akcentas. N-7  
20.00 Žvagulio Naujieji.  
22.00 Naujametinė kei-
tykla.  
22.05 Pertraukoje – 
„Vikingų loto“.  
0.10 Marijono 
Mikutavičiaus koncertas.  
1.55 SEL koncertas. 
2.45 „Pasiutę šunys“. 
N-14

7.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k). N-7 
8.00 „Malaizijos lėktuvas 
MH17. Kryžminėje ugnyje“ 
(k). N-7 
9.00 Policijos Angelų sar-
gų dienos koncertas (k). 
2014 m.  
11.00 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
12.00 „Prokurorų patikri-
nimas“ (k). N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
14.10 „Prokurorų patikri-
nimas“. N-7 
15.20 Auksiniai Svogūnai 
2014.  
18.00 Žinios.  
18.25 „Deividas Bleinas. 
Tikrovė ar magija“. N-7 
19.40 „Su Naujaisiais, 
mamos!“ N-7  
21.25 „Eglutės 3“. N-7 
23.20 „Zero 2“. S  
1.00 Irena Starošaitė ir 
Žilvinas Žvagulis. 20 metų 
scenoje.  
2.35 „Slaptasis agentas 
barsuko išsaugojimo ope-
racijoje“ (k).  
4.25 Bamba TV. S

6.50 „Keksiukų karai“ (k). 
7.45 „Linksmieji žvėre-
l iai“.
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Įspūdingasis žmo-
gus-voras“. 
9.00 „Teisingumo lyga“.
9.25 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Laiko gijos“ (k). 
N-14

13.05 „Būrėja“ (k).  
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Nematomas žmo-
gus“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėre-
l iai“.
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nacionalinės me-
džioklės ypatuma“. N-7
22.50 „Nacionalinės žve-
jybos ypatumai“. N-7
0.40 „Arti namų“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklope-
dija. 
8.35 „Tatonka ir mažieji 
draugai“ (k). 
8.50 „Džiunglių knyga 1“ 
(k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.15 Šokio karalienė.  
13.35 „Dvynukės ir dvy-
nukai“. 
14.30 Legendos.  
15.20 „Namelis prerijose“ 
(k). 
16.10 „Neskubėk gyventi“. 
16.35 „Nemuno“ 65-mečio 
koncertas. 
18.10 „Balkonas“. 
19.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
19.30 Koncertuoja 
grupė „Antikvariniai 

Kašpirovskio dantys“. 
20.05 Spektaklis „@hof-
fmann_spragtukas“. 
20.50 Šokio spektaklis 
„Carmen“. 
22.00 Opera „Traviata“. 
0.10 Euras Lietuvoje!  
0.30 Didysis koncertas 
Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre.  
2.30 Panorama (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). 
N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Šefas rekomenduo-
ja (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).

9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Adrenalinas. N-7
10.10 „Medikopteris“. N-7 
11.10 „Ieškotojas“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenk-
tynės“. N-7 
16.00 „Ieškotojas“. N-7

17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 „Nepriklausomybės 
diena“. N-14
0.15 „Jackass 3D“. S 
1.55 „Bobo užkandinė“. 
N-14

7.05 Reporteris. 
7.50 „Kulinaras“. N-7
8.50 „Albanas“. N-7
9.50 Kitoks pokalbis. N-7 
10.50 Pasaulis X. N-7 
11.50 Patriotai. Metų ap-
dovanojimai.  
12.50 „Šokių kovos“. N-7 
14.55 „Spąstai tėčiui“. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigim-
ties“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Išgyventi Afrikoje“. 
18.00 Žinios. 
18.20 „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“. 
N-7 
20.20 „Devyni jardai“. N-7 
22.20 „Take That“ kon-
certas.  
0.00 Naujametiniai fejer-
verkai. 
0.05 Artūro Orlausko vė-
lyvo vakaro šou „Vakar. 
Gyvai“. 
0.50 Humoro vakaras 
„Orlauskas ir draugai“. 
N-14 
2.25 „Take That“ koncer-
tas. (tęs.). 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas 
13“. N-7 
9.50 „Tadas Blinda“. 
12.40 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6“. 
13.05 „Džeronimas“. 
13.30 „Mažasis princas“. 
14.00 Žinios. 
16.10 „Anglijos karalienė 
pagrobė mano tėvus“. 
16.40 „Rožinė pantera 2“. 
N-7 
18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 
18.30 Žingsnis po žings-
nio.  
18.50 „Kalėdos 
Manhatane“.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.30 „Angelas keršyto-
jas“. N-7 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 „Senis“. N-7 
1.30 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.30 Auksinis protas (k). 
5.00 Legendos (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.05 „Tomas ir Džeris. 
Robinas Hudas ir linksma-
sis peliukas“ (k). 
8.10 „Tomas ir Džeris 
svečiuose pas Ozo šalies 
burtininką“ (k). 

9.15 „Haris Poteris ir 
Fenikso brolija“. 
11.40 „Haris Poteris ir 
netikras princas“ (k).  
14.25 „Ugnis ir Ledas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7  
20.50 Šventę švęsti.  
22.20 „Spąstai“. N-7 
0.30 „Mirusiųjų namai 2“. 
N-14

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Caraitis Ivanas ir 
vilkas pilkas 2“. 
8.10 „Mikės Pūkuotuko 
nuotykiai“. 
9.45 „Įsikūnijimas“. N-7  
12.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“. 
13.30 „Vėžliukai nindzės“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Nemylima“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.15 Euras 2015.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Aukštyn“. 
20.50 „Planas tėčiui“. 
23.00 „Krištolinės kauko-
lės“. N-14  
0.45 „Mirtinas poilsis“. 
N-14  
2.20 „127 valandos“. N-14 

7.10 „Kalbame ir rodome“ 

(k). N-7 
8.00 „Deividas Bleinas. 
Tikrovė ar magija“ (k). N-7 
9.10 Grupės 
„Džentelmenai“ koncertas 
(k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.10 „Su Naujaisiais, ma-
mos!“ (k). N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Mitiajaus pasakė-
lės“. N-7 
19.30 „Amerikietiškos im-
tynės“. N-7 
21.30 „Pinigų traukinys“. 
N-14 
23.30 Farai (k). N- 14  
23.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
1.00 Bamba TV. S 
 

6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Įspūdingasis žmo-
gus – voras“.
9.10 „Teisingumo lyga“. 
9.30 „Striksės“. N-7
10.15 „Duok leteną!“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Amžiaus paslaptys. 
Vudu galia“. 
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyveni-

mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k). 
15.00 Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein.
15.30 „Nematomas žmo-
gus“. 
16.30 „Linksmieji žvėre-
liai“. 
17.00 „Keksiukų karai“. 
18.00 „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Džekas Teiloras. 
Pašautas“. N-14
22.45 „Netark nė žodžio“. 
N-14
0.50 „Sekso magistrai“. 
N-14
 

 KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklope-
dija.  
8.35 Žinios. Ukraina.  
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Laumės juosta 
2014.  
13.35 „Kūdikiai“ (k). 
15.00 „Land Art 
Raudondvaris 2014“ (k). 
15.20 „Namelis prerijose“ 
(k). 
16.10 „Neskubėk gyventi“. 
16.35 Laiko mašina.  
18.15 „Šiaurietiškas bū-
das“. 
18.50 Purpurinis va-
karas. Bardų festivalis 
Anykščiuose.  
19.40 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.  
20.30 Kauno valstybinio 
choro 45-mečio koncertas.  
22.00 „Elzė iš Gilijos“. 
0.00 Panorama (k). 

0.30 Koncertas „Aš gal-
voju“. 

5.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
6.35 Yra kaip yra (k). N-7 
7.30 KK2 (k). N-7 
8.10 Dviračio šou (k).  
8.40 Šefas rekomenduoja 
(k).  
9.05 Yra kaip yra (k). N-7 
10.00 KK2 (k). N-7 
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mes pačios (k).  
11.30 Apie žūklę.  
12.00 24 valandos (k). 
N-7 
13.00 Tauro ragas. N-7 
13.25 Autopilotas.  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Padėkime augti (k).  
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Pagalbos skambu-
tis. N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Ne vienas kelyje 
(k).  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.25 Teleparduotuvė.
9.40 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
10.10 „Medikopteris“. N-7 
11.10 „Ieškotojas“. N_7 
12.05  „Aferistas“. N-7 
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenk-

tynės“. N-7 
16.00 „Ieškotojas“. N-7 
17.00 „Medikopteris“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Rusų nuotykiai Las 
Vegase. N-14
22.00 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
23.10 „Ronalas Barbaras“. 
N-14
0.50 Sumauti Naujieji 
metai. S

7.30 „Orbita. Nepaprasta 
Žemės kelionė“. N-7 
11.00 „Iššūkis“. N-7 
14.00 „Angelo skrydis“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.15 Šeima- jėga! 
Finalas.  
17.00 Žinios. 
17.15 Šeima- jėga! 
Finalas. (tęs.).  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“. 
N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 Didysis pasivaikš-
čiojimas.  
22.50 „Sibirietiškas auklė-
jimas“. N-14 
1.10 „Italų detektyvas“. 
N-7 
2.50 „Sibirietiškas auklėji-
mas“. N-14

6.00  Lietuvos 
Respublikos himnas. 
6.05  Dainų šventė 2014 
m.  
9.10  „Kūdikiai“. 
10.30  „Džeronimas“. 
11.00  Šv. Mišios, skirtos 
Pasaulinei Taikos dienai.  
12.30  Naujametis Vienos 
f i lharmonijos orkestro 
koncertas. 
15.00  „Bri l i jantinis teno-
ras“. 
15.55  Enya dainos.  
16.40  „Rožinė pantera“.  
18.15  Šiandien (su vert i-
mu į gestų kalbą).  
18.45  Džiaze t ik mergi-
nos.  
20.25  Loteri ja „Perlas“. 
20.30  Panorama.  
20.59  Loteri ja „Perlas“. 
21.00  Auksinis balsas.  
23.30  „Kruizas“. N-7 
1.15  „Senis“. N-7 
2.15  Sti l ius (k). 
3.00  Mokslo ekspresas 
(k). 
3.15  Auksinis balsas. Su 
Naujaisiais, Lietuva! (k). 
5.05  Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai (k). 

6.35  „Smalsutė Dora“. 
7.00  „101 dalmatinas“ 
(k). 
8.50  „Smurfai. Smurfyno 
legenda“ (k). 
9.20  „Tomas ir Džeris 
svečiuose pas Ozo šalies 
burtininką“. 
10.25  „Haris Poteris ir 

netikras princas“. N-7 
13.15  „Katės ir šunys“. 
N-7 
14.50  „Briusas visaga-
l is“. N-7 
16.50  „Marmadukas“. 
18.30  Žinios.  
19.00  Lietuvos balsas. 
SUPERFINALAS.  
21.30  „Rimti vyrai“. N-14 
23.20  „Burleska“. N-7 
1.40  „Maiklas 
Džeksonas. Pabaiga“.

7.25  Teleparduotuvė.  
7.40  „Ledynmetis. 
Mamuto Kalėdos“. 
8.00  „Piratas Pitas ir jūrų 
pabaisa“.  
9.45  „Mikės Pūkuotuko 
nuotykiai“. 
11.10  „Du broliai - t igrės 
vaikai“. 
13.15  „Carait is Ivanas ir 
vi lkas pi lkas 2“. 
14.45  „Džonsonų atosto-
gos“. N-7  
16.40  „Robinzonas 
Kruzas“. N-7  
18.30  TV3 žinios.  
19.00  „Įsikūnij imas“. N-7  
22.10  „Pasivaikščioj imas 
debesyse“. N-7  
0.15  „127 valandos“. 
N-14  
2.00  „Robinzonas 
Kruzas“. N-7

 
6.55  „Kalbame ir rodo-
me“ (k). N-7 
7.45  „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
8.50  „Eglutės 3“ (k). N-7 

10.45  Auksiniai Svogūnai 
2014. (k).
13.25  „Mano didelės sto-
ros čigoniškos vestuvės“. 
15.35  Grupės 
„Džentelmenai“ koncer-
tas. N-7 
17.20  Auksinis duetas. 
2013 m.  
19.10  „Čarl is ir šokolado 
fabrikas“.  
21.15  „Ko nori moterys“. 
N-7 
23.45  Muzikinė metų 
dvikova. Šokėjai prieš 
Dainininkus (k).  
1.30  „Zero 2“ (k). S 
3.05  Bamba TV. S 

6.50  „Keksiukų karai“ (k).
7.45  „Linksmieji žvėreliai 
“.
8.15  Teleparduotuvė.  
8.45  „Įspūdingasis žmo-
gus-voras“.
9.10  „Teisingumo lyga“. 
9.30  „Striksės“. N-7 
10.15  „Duok leteną!“ (k).
10.45  „Karadajus“ (k). 
N-7 
11.40  „Gyvenu t ikėda-
mas“.  
12.40  „Audra“. N-7 
13.35  „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30  „Būrėja“ (k).
15.00  „Natūralioj i  ku-
l inari ja su Anabele 
Lengbein“.
15.30  „Nematomas žmo-
gus“.
16.30  „Linksmieji žvėre-
l iai“. 
17.05  „Keksiukų karai“.  

18.00  „Meilė ir bausmė“. 
N-7
20.05  „Karadajus“. N-7 
21.00  „Džekas Teiloras. 
Kunigas“. N-14
22.45  „Sekso magistrai“. 
N-14  
23.55  „Deksteris“. N-14
0.55  „Art i  namų“. N-7 

 KULTŪRA
8.05  Oratori ja „Metai“.  
9.30  Gustavo enciklope-
dija.  
10.00  „Atsit ikimas prieš 
Kalėdas“ (k). 
11.30  Žinios. Ukraina.  
11.45  . . . formatas (k). 
12.00  Laumės juosta 
2014.  
13.35  „Dvynukės ir dvy-
nukai“. 
14.30  „Valentina“. 
16.35  Jubil iej inis koncer-
tas „Keliautojo užrašai 
2014“. 
18.00  Grupės „Studija“ 
35-metis.  
20.20  „Tėveliukas“. 
20.45  „Smulkus nusikalt i-
mas“. N-7 
22.15  Koncertas.  
23.45  „Land Art 
Raudondvaris 2014“.
0.00  Panorama (k). 
0.30  Koncertas „Aš gal-
voju“. 

6.00  Info diena (k).  
10.00  KK2 (k). N-7 
10.40  Dviračio šou (k).  
11.05  Šefas rekomen-
duoja (k).  
11.30  Padėkime augti 

(k).  
12.00  Yra kaip yra (k). 
N-7 
13.05  KK2. N-7 
13.50  Dviračio šou (k).  
14.15  Ne vienas kelyje.  
14.45  24 valandos. N-7 
15.40  Nuo... Iki.. . .  
16.30  Dviračio šou (k).  
17.30  Pagalbos skambu-
t is (k). N-7  
18.15  Yra kaip yra (k). 
N-7 
19.10  KK2 (k). N-7 
19.50  Dviračio šou (k).  
20.20  Šefas rekomen-
duoja (k).  
20.45  Yra kaip yra (k). 
N-7 
21.40  KK2 (k). N-7 
22.20  Dviračio šou (k).  
22.45  KK2 (k). N-7 
23.25  Dviračio šou (k).  
23.50  Šefas rekomen-
duoja (k).  
0.20  Padėkime augti (k).  
0.45  Yra kaip yra (k). 
N-7  
1.40  KK2 (k). N-7 
2.20  Dviračio šou (k).  
2.45  Ne vienas kelyje 
(k).  
3.10  24 valandos (k). N-7 
4.05  Nuo... Iki.. .  (k).  
4.50  Dviračio šou (k).

9.25  Teleparduotuvė.
9.40  Vienam gale kablys.
10.10  „Medikopteris“. 
N-7 
11.10  „Ieškotojas“. N-7
12.05  „Aferistas“. N-7  
13.00  „Rezidentai“. N-7
13.30  „Univeras. Naujas 

bendrikas“. N-7 
14.30  Teleparduotuvė.
15.00  „Nepaprastos lenk-
tynės“. N-7 
16.00  „Ieškotojas“. N-7
17.00  „Medikopteris“. 
N-7
18.00  „Aferistas“. N-7 
19.00  „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00  „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00  „Rezidentai“. N-7 
21.30  „Konanas barba-
ras“. N-14
23.40  „Juodas kadila-
kas“. S
1.20  „Anarchijos vaikai“. 
N-14

7.30 Žinios. 
7.50 „Kulinaras“. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.50 „Įspūdingiausi gam-
tos reiškiniai“. N-7 
11.50 „Nepaprasti pane-
lės Adelės nuotykiai“. N-7 
14.00 „Žiemos romanas“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigim-
ties“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Išgyventi Afrikoje“. 
18.00 Reporteris. 
Informac 
18.40 „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“. 
N-7. 
21.00 „Kova už garbę“. 
N-7 
23.00 „Taikinys“. N-14 
1.10 „Pavojingas žmo-
gus“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Metų panorama (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mažasis princas“.
9.25 „Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Teatro mūzos be-
laisvis“.
12.45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.
12.55 „Inspektorius Luisas 
1“. N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 Istorijos detektyvai.  
15.45 Klausimėlis.lt
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka.
22.40 „Prancūziškas buči-
nys“. N-7
0.30 „Senis“. N-7 
1.30 „Tadas Blinda“ (k). 
4.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka (k). 

5.30 Gimtoji žemė (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių koman-
da“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
8.10 „Vėžliukai nindzės“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Na, palauk!“  
10.00 „Skūbis-Dū! Ežero pa-
baisos prakeiksmas“. N-7 
11.35 „Meistrų knyga“. N-7 
13.35 „Mano puikioji auklė“. 
14.05 „Didingasis amžius“. 
N-7 
15.55 Jubiliejinės Auksinio 
dueto Kalėdos.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Žaislų istorija 2“. 
20.45 „Keistas penktadie-
nis“. 
22.35 „Dubleris“. N-7 
0.10 „Rimti vyrai“ (k). N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Smurfai“. 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos balansas. 
10.30 Beatos virtuvė.  
11.30 „Karalius Ralfas“. N-7 
14.00 „Baltoji iltis“. N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7

17.20 „Ekstrasensai tiria“. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Šok su manimi. N-7 
19.30 Konkurso pertraukoje 
- Eurojackpot. Loterija. 
22.30 „Be įsipareigojimų“. 
N-14 
0.40 „Malena“. N-14 
2.15 „Krištolinės kaukolės“. 
N-14

7.15 Auksinis duetas (k). 
9.00 Laba diena. N-7
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 „Mitiajaus pasakėlės“ 
(k). N-7
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7
17.00 „Bosas“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. 
N-7 
19.00 Muzikinė kaukė. 
21.30 MANO HEROJUS 
„Asas“. N-14 
23.15 AŠTRUS KINAS 
„1000 negyvėlių namai“. S 
0.55 Bamba TV. S

6.45 „Gepardų dineoraš-
čiai“.
7.50 „Duok leteną !“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo patarimai“. 
N-7 
10.30 „Afrika. Pavojinga 
tikrovė“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir 
įdomybės“. 
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.  
13.00 „Kinų virtuvė su 
Goku“.
13.30 „Bučiuotis, vesti, 
vengti?“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 Teleparduotuvė.  
15.30 „Darbščiosios gražuo-
lės“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Magiškasis Rio“. 
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.05 „Vėl sninga“. N-7
21.00 „Absurdistanas“. N-7
22.40 „Atpildas“. N-7
0.35 „Darbščiosios gražuo-
lės“ (k). N-7 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“. 
9.00 Kultūrų kryžkelė (subti-
truota, k). 
9.50 Kelias.  
10.10 „Rožinė pantera“ (k). 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Laumės juosta 2014. 
13.35 Grafikos stebuklai. 
4 d.  
14.15 „Vilčių laivas“. 
14.45 Violetos Urmanos 
koncertas Marijampolėje.  
16.20 Globalios Lietuvos 
apdovanojimai 2014.  
18.00 Žinios (su vertimu į 

gestų kalbą, k).  
18.20 „Tėveliukas“ (k). 
18.45 Muzika gyvai.  
20.00 „Kalėdos Manhatane“ 
(k). 
21.35 „Angelas keršytojas“ 
(k). N-7 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Pavelo Giunterio 50-
mečio koncertas.  
1.00 Muzikinė naujametinė 
programa.

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Nuo... Iki... (k).  
15.25 Dviračio šou (k).. 
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.40 Dviračio šou (k).  
18.10 Sekmadienio rytas 
(k).  
19.00 24 valandos (k). N-7 
20.00 Pasivaikščiojimai su 
Romu Sakadolskiu. VDU 
karta.  
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Keliautojo atmintinė“. 
22.00 „Eksperimentai“. 
23.00 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
23.50 Valanda su Rūta. 
1.25 24 valandos (k). N-7 
2.30 Yra kaip yra (k). N-7 
3.30 Tauro ragas (k). N-7 
4.00 Pasivaikščiojimai su 
Romu Sakadolskiu. VDU 
karta (k).  
4.30 Nuo... Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7 
11.00 Kovotojas nindzė. N-7
13.00 „Oliverio tvistas“.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai“. N-7
16.00 „Tornadų persekiotojai“.  
N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.10 „Transformeriai“. N-7
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Gamtos šėlsmas. 
Ugnikalnis“. N-14
0.35 „Studentės kerštas“. S

7.55 „Neprilygstamieji gyvūnai“.
9.00 Didysis pasivaikščiojimas. 
10.00 VMG kulinarinis žurna-
las.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
12.45 „Kulinaras“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.35 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14
0.10 „Piranijos“. S
1.50 Didysis pasivaikščiojimas. 

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams
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Kalėdų ryto kūdikis

Su gydytojais N. ir V. Januškomis 
susitinku likus vos kelioms dienoms 
iki gražiausių metų švenčių. Pokalbiui 
medikai pakviečia į ligoninę – kaip 
jie patys sako, šventės ar ne šventės, 
bet ligos nesirenka, kada ateiti. Ir į su-
sitikmą gydytojas V. Januška atbėga 
tiesiai iš operacinės...

Akušerijos-ginekologijos skyriu-
je – kol kas ramu, puošiama eglutė, 
negirdėti mažylių klyksmų... Tačiau, 
gydytoja džiaugsmingai šypsosi: „Šių 
metų šventinis laikotarpis turėtų būti 
pakankamai „derlingas“ – ne viena 
moteris būtent Kalėdų dienomis lau-
kia į šį pasaulį ateinant naujos gyvy-
bės“. 

Paklausta, ar prisimena „šventi-
nius“ kūdikius, gydytoja N. Januškie-
nė pasakoja: „Atmintyje išliko vienas 
Kūčių vakarą prasidėjęs gimdymas. 
Jau nepamenu, kas – mergytė ar ber-
niukas – atėjo į šį pasaulį. Tai buvo 
labai sunkus gimdymas – išvargę ir 
mes, personalas, ir mamytė... Tada li-
goninė dar buvo senosiose patalpose 
prie bažnyčios, pro gimdyklos langus 
matėsi šventovės bokštai. Net neabe-
joju, kad aukštesnių jėgų pagalbos 
prašė ne tik to vaikelio mama, bet ty-
liai mintyse stebuklo prašėmė ir mes, 
medikai... Ir ryte, vis dėlto po sėkmin-
go gimdymo, pasaulį pasveikino kū-
dikio rikmas, o jį patį – skambantys 
bažnyčios varpai...“.

N. Januškienė sako, kad ligoninės 
ir bažnyčios kaiminystė tikrai turėju-
si kažkokios jėgos: „Sunkiausiomis 
minutėmis, atrodo, pažvelgdavai pro 
langą į šventovę, ir tarsi daugiau jėgos 
atsirasdavo, gal beviltiškomis akimir-
komis žmogus stiprybės ieško, kur 
tik gali, bet man senojoje ligoninėje 
buvo gera. Kai reikėjo iš jos krausty-
tis, galvojau, na į kokius laukus mes 
čia keliamės...“

Plotkele dalijasi ir su ligoniais

Ir šias Kūčias N. ir V. Januškos pra-
leis ligoninėje būdėdami. 

„Ar neapmaudu, kad tada, kai šei-
mos rinksis prie Kūčių stalo, jums 
teks dirbti? – klausiu pašnekovų. „Per 
tiek darbo metų, jau esame pripratę. 
Svarbu, kad abu būtume kartu, jeigu 
jau vienam reikia dirbti, tai ir kitas 
prisiderinam budėjimą. Net mintis 
niekada nekilo, kad galėtumėm ko-
legų prašyti susikeisti – juk šventės 
visiems. O mes ir ligoninėje rengsi-
me Kūčių vakarienę. Tą vakarą dirba 
ir daugiau personalo – kitų skyrių 
gydytojai, seselės, slaugės – tad plot-
kelę tikrai visi drauge suvalgysim. 
Kiekvienas atsinešam ir šiokių tokių 
vaišių, ir jeigu tik pasitaikys ramesnė 
minutė, Kūčių vakarienė bus. Aišku, 

Kalėdos – šalia gimimo ir mirties

gal ne dvylika patiekalų, bet tikrai 
pavalgysim... Ir su ligoniais plotkele 
pasidalijam, tuos, kurie šventėms lie-
ka ligoninės palatose, aplankom...“ 
– apie mediko darbo kasdienybę – ar 
tai būtų eilinė diena, ar šventės – pa-
sakoja skyriaus vedėja.

„Na, negalėsim susėsti visi prie 
Kūčių stalo, bet gi bus Kalėdos, laiko 
švęsti tikrai užteks“ – žmonai antrina 
V. Januška.

Jaukūs namai – tik pilni
žmonių

„Kūčios mums - rimtiems, susi-
kaupimo, apmąstymų vakaras, na, 
o per Kalėdas jau švenčiam. Šiemet 
Kalėdų dieną suslauksim dukros Lau-
ros su vyru, Nijolės sesers su šeima. 
Mums patinka žmonės, patinka, kai 
namuose šurmuliuoja patys artimiau-
si ir brangiausi. Gyvename kaime, 
name, tad vietos tikrai visiems užten-
ka. Namai, man atrodo jaukūs tampa 
tik tada, kai juose yra žmonių, kai yra 
gyvybė, gali užsidaryt savo tvirtovėje, 
pasakot, kokius gražius namus turi, 
bet kas iš to... Be žmonių namai yra 
tik pastatas...Tad svečiai mūsų tikrai 
neerzina ir jie visada yra laukiami. O 
smagiausia, kad žmonės nori atva-
žiuoti pas mus, tad gal tikrai gera pas 
mus...?“ – svarsto V.Januška.

Nors trisdešimtmetė Januškų dukra 
Laura šiemet sukūrė šeimą ir gyvena 
Vilniuje, tačiau per šventes tėvelius 
visada aplanko. 

„Gal užaugus dukrai, ir eglutės 
namuose nebepuošiat?“ – klausiu 
pašnekovų. „Puošiam, ir net dvi. O 
kaip kitaip? Kur Kalėdų Senelis su-
dės dovanas, jeigu nebus eglės? Per-
kam gyvą eglę vazone, papuošiam 
ją, o pavasarį pasodinam lauke, jau 
gal kokias šešias esam savo žemėje 
pasodinę“ – pasakoja Pavarių kaime 
gyvenantys gydytojai.

Vyrui padovanojo namą

Kirba klausimas, kada gydytojai 
nustojo tikėti Kalėdų Seneliu?

 „Nenustojom, mes ir dabar juo ti-
kim“ – juokiasi gydytojai. „Pas mus 
jau taip nutinka, kad dovanos po egle 
atsiranda kažkokiu stebuklingu būdu. 
Kiekvienas slapčia, kad tik niekas 
nepamatytų sėlinam prie eglės ir ten 
sukraunam dovanas. Na, o jau Kalė-
dų rytą vyksta dovanų išpakavaimas. 
Tačiau dovanos nedalijamos taip pa-
rastai, reikia nusipelnyti – aš užsidedu 
kokią snieguolės karūną, Vilius persi-
rengia Kalėdų Seniu, ir kad gautum 
dovaną, turi ar eilėraštį pasakyti, ar 
dainą padainuoti. Žodžiu, kvailiojam 
kaip vaikai. Tačiau ir mums būna 
smagu nors kartą metuose pavirsti 
vaikais“ – pasakoja N. Januškienė.

Paklausti, kokias dovanas – prakš-
tiškas ar širdžiai mielas – perka savo 
artimiesiams, abu gydytojai teigia, 
kad labiau praktiškas. O ir dovanų 
pirkimas jiems nėra sunki, privaloma 
pareiga. 

„Dabar jau tampa lyg kokia nor-
ma pasakoti, kaip sunku išrinkti do-
vanas, kad gal būt jų nereikia, kad 
gal užtenka tiesiog pabuvimo kartu 
su artimaisiais. O man pirkti ir gauti 
dovanas patinka. Nejaučiu jokio stre-
so jas pirkdama, man tai smagu. Ir 
jeigu kiekvienas atvirai prisipažintų, 
kažin kiek atsirastų tokių, kuriems 
gauti dovanėlę nemalonu? Tiesa, 
prisimenu vienas Kalėdas, kai nebu-
vau nupirkusi Viliui dovanos. Visai 
idėjų neturėjau, laukiau paskutinės 
minutės ir tikėjausi, kad šaus kokia 
išganinga mintis į galvą. Parvažiavo 
Laura namo, klausia, mama, ką tėčiui 
dovanų nupirkai? Nieko nenupirkau 
– prisipažinau vaikui. Sugėdino du-
kra, kad negražu taip elgtis... Reikėjo 
kažkaip suktis iš padėties. Paėmiau 
popieriaus lapą – nupaišiau namą, dar 
kažkokius daiktus ir užrašiau: „Do-
vanoju tau viską, ką turiu“. Užkabi-
nau ant eglutės ir va taip išsisukau... 
Materialiai nebuvo vertinga dovana, 
bet staigmeną vyrui tikrai padariau“ – 
juokiasi gydytoja N. Januškienė.

N. ir V. Januškos papasakoja ir kitą 
jų šeimoje gyvą tradiciją: „Jau keli 
metai stengiamės dovanomis nuste-
binti ir artmiausius kaimynus. Va-
kare, jau sutemus, keliaujam iki kai-
mynų namų, bijodami, kad tik jų šuo 
neišduotų apie nekviestus svečius, 
paliekam dovanų maišą kaimynų 
priemenėj, kad ryte jiems būtų malo-
ni staigmena“.

Kūčių stalui tinka ir kanapės

Tada, kada nedirba, N.ir V. Januš-
kos ruošia tradicinį Kūčių stalą. Tie-
sa, kai kurie, aukštaičiams neįprasti, 
patiekalai atkeliavo iš gydytojos N. 
Januškienės vaikystės.

„Kadangi aš pati esu iš Žemaitijos, 
tai kai kurie patiekalai yra būdingi 
tik tam kraštui. Pavyzdžiui, spirginė. 
Reikia labai labai stipriai sukepinti 
pjautytą svogūną, tada pakepinami 

linų sėmenys arba kanapės („kanapės 
geriau“ – įsiterpia V. Januška), šiek 
tiek įdedama druskos. Ir visa ši masė 
sumalama iki miltelių. Tada išverda-
mos bulvės su lupenom, tą bulvę nu-
silupi, dažai į miltukus ir valgai. 

Dar vienas Kūčių stalo patiekalas – 
cibulinė. Ji ruošiama taip – pakepina-
ma silkės galva, pridedama daug svo-
gūnų ir užpilama rūgštintu vandeniu. 
Ir valgoma ji kaip šalta sriuba. Na, o 
Žemaitijoje Kalėdų ar Velykų stalas 
neįsivaizduojamas be virtos kiaulės 
galvos...“ – pasakoja N. Januškienė. 

O paklaustas, ar ir pats šeiminin-
kauja virtuvėje, V. Januška kalba: 
„Pagrindinė šeimininkė yra Nijolė, o 
aš tik padedu, nuperku, ką reikia, pa-
ruošiamuosius darbus atlieku („Ir dar 
kiaušinį jis labai gerai moka iškepti“ 
– vyrą pagiria N. Januškienė)”.

Išėjusių prisiminimai 

Kūčių, Kalėdų šventes gydytoja 
N. Januškienė labiausiai prisimena 
iš vaikystės, kuomet arkliu kinkytu 
vežimu, kartu su dar dviem seserim 
ir šuneliu, važiuodavo švęsti pas mo-
čiutę.

„Kokia būdavo romantika, važiuo-
ji sau vežimu, mėnulis šviečia, šalta... 
Negaudavom tada jokių dovanų, tie-
siog nebuvo tradicijos. Kai močiutės 
– mamos mamos – nebeliko, šventes 
jau švęsdavom namuose. Mano ma-
mytė buvo labai religinga, vesdavo-
si mus į bažnyčią, tik tėvelis kartais 
paburbėdavo, kam tuos vaikus taip 
anksti kelianti. Tėvelis nebuvo ypač 
tikintis, tačiau sakydavo, kad melstis 
galima visur, kad yra aukštesnė jėga, 
kurios nebūtinai reikia ieškoti bažny-
čioje“, - sako gydytoja.

Tuo tarpu gydytojo V.Januškos 
vaikystės Kūčios ir Kalėdos buvo 
kitokios. Augęs Sibire, lietuviškas 
šventes reikėdavo švęsti paslapčia. 
Ir švęsdavo, kaip pats sako, kukliai, 
be gausiomis vaišėmis nuklotų stalų, 
tačiau lietuviška dvasia. Ir mažų do-
vanėlių Kalėdų rytą kartu su seserimi 
po pagalvėmis, sako, rasdavęs...

N. Januškienė jau nebeturi tėvelių 
– mama į Amžinybę iškeliavo prieš 
ketverius metus, tėvelis – prieš kiek 
daugiau nei metus...

 „Netekus tėvų, kad ir kokio amžiau 
bebūtum, staigiai pasikeiti. Jau žinai, 
kad niekada niekas tavęs nepavadins 
vaiku... Ant Kūčių stalo tradiciškai 
dedam lėkštelę su plotkele visiems 
išėjusiems, stalo įrankius, perrištus 
juodu kaspinu... Gal Adventas, Kūčių 
vakaras – būtent tas laikas, kai daug 
dažniau prisimeni išėjusius, pagalvoji 
apie juos, bent mintyse pabūni kartu 
su jais...“, - samprotauja N. Januškie-
nė.

„Bet ne tik per šventes prisime-
nam brangius išėjusius žmones. 
Namuose yra Nijolės tėvelių portre-
tukai, beveik kasdien uždegam prie 

jų žvakutę, ir taip tarsi visi būnam 
kartu...“ – kalba V. Januška.

Kalvarijų atlaidai – 
kasmetinė tradicija

N. ir V. Januškos nėra tie žmonės, 
kurie per kiekvienas šventes eitų į 
bažnyčią. 

„Mes turim savo tradiciją – kie-
kvieną vasarą, liepos mėnesį, jau 
labai daug metų važiuojam į Kalva-
rijų atlaidus. Su visa procesija einam 
tuos kelis kilometrus, vaizduojančius 
Kristaus nueitą kančių kelią, aš ir 
kryžium guluosi, pasimeldžiu už vi-
sus. Tai mums savotiška meditacija, 
metinis ritualas, po kurio tikrai tampi 
švaresnis, išsivalai, tampa lengviau ir 
kūnui, ir sielai. Ta vieta tikrai turi kaž-
kokią ypatingą galią – susirenka ga-
lybė žmonių, ypač daug jaunimo, eini 
tuos kilometrus ar saulei kepinant, ar 
lietui pliaupiant... Fizinis nuovargis 
išvalo galvą, tarsi daugiau vilties, ti-
kėjimo prideda. Daug savo draugų 
esam nusivežę į Kalvarijų atlaidus 
ir jiems tai patiko. Netgi vieniems 
dovaną padarėm – ant atviruko už-
rašėm, kad dovanojam jums kelionę 
į atlaidus, o paskui pietus. Labai liko 
patenkinti...“, - apie religines patirtis 
kalba gydytoja.

Naujuosius metus švenčia 
penkiese

Paklausti apie Naujųjų metų sutiki-
mo tradicijas, N. ir V. Januškos sako, 
kad anksčiau švęsdavo labai linksmai, 
lankydavo draugus, linksmindavosi.

„Dabar mūsų Naujieji metai yra 
kitokie – jau keletą metų juos pa-
sitinkam tik dviese savo sodyboje. 
Lauke susikuriam laužą, ateinam prie 
jo penkiese, pabūnam, pasikalbam... 
Labai ramiai peržiangiam Naujųjų 
slenkstį... – apie Naujųjų metų sutiki-
mo tradicijas pasakoja gydytojai.

Išgirdusi, kad Naujus metus jie su-
tinka penkiese, dar kartą pasitikslinu, 
kas tie trys kiti... 

„Tai likę mūsų šeimos nariai – du 
šunys ir katė. Trispalvė katė mūsų 
namuose atsirado Viliaus inicia-
tyva. Prie ligoninės vis ateidavo 
benamė katytė, tai jis ją pašerdavo 
ir taip prisipratino. Ir ką man beli-
ko daryt? Parsivežėm ir auginam... 
Šunį pradžioj irgi tik vieną turėjom. 
Tačiau mums išvažiavus atostogų, 
vargšelis susirgo, sunkiai bevaikš-
čiojo, draugai, kurie mūsų auginti-
nius prižiūrėjo tuo metu, atsargiai 
mums sakė, kad tikriausiai reiks šu-
nelį migdyti... Ir kad mums netekus 
savo augintinio nebūtų taip liūdna, 
pasirūpino kitu... Grįžom po atos-
togų, gydėm tą savo seną šunį, po 
klinikas vežiojom, ir ką jūs manot 
– atsistojo jis ant kojų, pernai netgi 
prie laužo per Naujus metus jį pri-
sikvietėm ateiti. Jaunystės šėlsmas 
ir brandi išmintis puikiai sugyvena, 
tik katės abu labai nemėgsta...“ – 
apie Naujųjų metų nakties draugus 
pasakoja N. Januškienė.

(Atkelta iš 1 p.)

Gydytojai Nijolė ir Vilius Januškos Kalėdų naktį kiekvienas pa-
slapčia sėlina prie eglutės, kad padėtų kalėdines dovanas... Jie 
vienas kitam dovanoja praktiškas dovanas, tačiau ir vieną kitą 
siurprizą suorganizuoja.                    Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Anykštos” prenumeratos lo-
terijoje gali dalyvauti visi skai-
tytojai, mūsų laikraštį užsisakę 

„Anykštos” dovanų lietus - 
prenumeratoriams
Devyni „Anykštos” laikraščio prenumeratoriai gaus išskirtinės 

kokybės šalikus, kurie apdovanoti parodoje „Rinkis prekę lietu-
višką 2014“ Aukso medaliu. 

Priminsime, jog pagrindinis prenumeratos loterijos prizas yra 
benzopjūklas „Shil“ MS 170. Mūsų skaitytojų laukia ir „Fiskars” 
firmos gaminiai – kirvis, sekatorius, medžių ir krūmų genėjimo 
žirklės, peilis. Taigi iš viso 14 prizų.

„Anykštos” prenumeratoriai 
gaus devynis spalvotus ir šil-
tus „D”letters” šalikus.

ne trumpesniam nei pusės metų 
laikotarpiui ir prenumeratos 
kvitų kopijas atsiuntę į laikraš-

čio redakciją (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai).

Benzopjūklo ir „Fiskars” prizų 
steigėjas A.Šimkaus firma (Vil-
niaus g. 14, Anykščiai) – Mase-
vičiaus firmos „Ginalas” atsto-
vas Anykščiuose. 

O „D’letters” prekinio žen-
klo šalikus pagamino anykštėnų 
Deivido Dilio ir Domanto Ma-
kausko bendrovė  „2D Pack”. 

       -ANYKŠTA
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Tėvai mokė savo pavyzdžiu

Atvirai kalbėti apie netektis – sun-
ku. Jų buvo daug, ir kaip L.Pakeltis 
sako, jos privertė suaugti. Ar likus 
dviese šventės tapo kitokios? – at-
sargiai klausiu dviejų jaunų vyrų 
bijodama paliesti ten, kur gal būt 
dar skauda. Tačiau tiek Lukas, tiek 
Kipras nuo atsakymų neišsisukinėja 
– kalba ir apie gilias duobes, kurios 
pasitaikė jų kelyje, ir ypatingai apie 
žmones, kurie padėjo lengviau susi-
taikyti su netektimis...

„Mes niekada nebuvom likę tik 
dviese. 2004 – ųjų metų Kalėdos 
jau buvo visai kitokios... Tais metais 
Amžinybėn palydėjom ir tėtį, ir se-
nelį... Iš karto nebeliko dviejų labai 
artimų žmonių... Buvo sunku ne tik 
mums, vaikams, bet ir mamai. Tad 
pirmą kartą Kalėdų šventes pralei-
dome nebe savo namuose, o pas ma-
mos seserį...“ – pasakoja L. Pakeltis. 

Luko ir Kipro tėtis Kęstutis Pakel-
tis Anykščiuose buvo gerai žinomas 
žmogus. Jis su kitais bendraminčiais 
2000 m. Anykščiuose įkūrė sportinių 
šokių klubą „Saltus“, buvo pirmasis 
šio klubo pirmininkas ir rėmėjas 
(klube šoko ir vyresnėlis sūnus Lu-
kas - aut.past.). Sėkmingai sukūrė 
ir plėtojo savo verslą – buvo UAB 
„ESSPO“ savininkas ir direktorius. 
Šioje įmonėje dabar dirba ir abu K. 
Pakelčio sūnūs. 

„Ir dabar, praėjus jau dešimčiai 
metų nuo tėčio mirties, vis dar iš-
girstame gražių žodžių apie, tai, 
aišku, glosto širdį. Gera žinoti, kad 
vertybės, kurias mums diegė tėvai 
nuo pat vaikystės, buvo svarbios ir 
jiems patiems. Ir ne tik kalbom, bet 
ir realiais darbais...“ – tėvams gražių 
žodžių negaili L. Pakeltis.

Giminę draugėn buria teta

Ar dar skauda sėsti prie Kūčios 
stalo, ar tą vakarą stipriau suvirpa 
širdis, suvokus, kad dvi brangiausių-
jų žmonių vietos visada taip ir liks 

tuščios? – jau atvirai klausiu brolių.
„Turim tradiciją kiekvienais me-

tais Kūčių dieną nuvažiuoti į kapines, 
uždegti žvakutę, padėti gėlių... Juos 
prisimenam visada, ypatingų progų 
tam reikia... Kol būsim gyvi, jie irgi 
bus gyvi mūsų atmintyje. Aš dažnai 
mintyse padėkoju tėvams, kad mus 
užaugino tokius, kokie esam, kad ne-
nuėjom patvoriais, kad nors ir buvo 
labai sunku, bet įsikabinom į gyveni-
mą. Kiek daug gražaus savo vaikams 
turėsim papasakoti apie senelius...“ – 
šypsosi L.Pakeltis.

„Tačiau kaip ir minėjau, mes ne-
likom vieni. Mama turėjo dar dvi 
seseris, kurios po nelaimės tarsi 
tapo antromis mūsų mamomis. Da-
bar šventėms renkamės pas Dangi-
rą (kirpėja Dangira Katinienė yra 
vaikinų mamos sesuo – aut.past.), ji 
rūpinasi ir vaišėmis, ir gerą nuotaiką 
kuria, tad mūsų šventės tikrai links-
mos. Turim devynis pusbrolius ir 
pusseseres, šiemet jau svarstėm, kaip 
susėsti prie Kūčio stalo, kad visi su-
tilptumėm, turėtų būti apie dvidešimt 
žmonių. Kad Dangirai būtų nors kiek 
lengviau, sutarėm, kad visi atsinešim 
po vieną patiekalą, nes tokiai armijai 
prigaminti maisto tetai būtų sudėtin-
ga. Man džiugu, kad prie šventinio 
stalo susirenka toks didelis mūsų 
būrys, aišku, Išėjusiųjų vietos niekas 
neužims, bet giminės buvimas kartu 
mums visiems yra be galo svarbus. 
Kūčių vakarienė ir Kalėdų pirmos 
dienos pusryčiai – šventas reikalas. 
Tie pasėdėjimai prie stalo nėra for-
malumas, kada tik žvilgčioji į laikro-
dį galvodamas kaip greičiau pabėgti. 
Turim tradiciją prie Kūčio stalo kie-
kvienas pasipasakoti apie praėjusius 
metus, pasidalinti ateinančių metų 
planais ir svajonėmis. Esam tikrai ar-
timi, pusbroliai ir pusseserės mums 
kaip broliai ar seserys, juk visa vai-
kystė praleista kartu, dabar, kai jau 
suaugom irgi daug laiko leidžiam 
kartu. Viena svarbiausių pamokų, 
kurią išmokė tėvai – kad šeima yra 
didžiausia vertybė. Išmokė atsako-
mybės ne tik už save, bet ir už savus. 

Matėm kaip tėtis padėdavo tetoms, 
kai to reikėjo, tad po tėvų mirties 
tarsi natūraliai jų vaidmenį perėmė 
tetos“ – apie artėjančių švenčių tra-
dicijas pasakojo L.Pakeltis.

Lukas šiemet dovanos lėktuvus

Paklausti, ar ilgai tikėjo Kalėdų 
Seneliu, broliai prisipažįsta: „Mes ir 
dabar juo tikime. Gyvenime ir taip 
užtenka purvo, tad gražiais dalykais 
reikia tikėti“. Dovanų kulto Pakelčių 
giminėj nėra: „Aišku, patiems arti-
miausiems visada perkam dovanas, 
stengiamės išsiaiškinti ko kas norėtų, 
tad jos būna gana praktiškos. Tie, ku-
rie Kūčias praleisim kartu, traukiam 
ir lapelius su žmogaus vardu, kuriam 
įteiksim dovaną. Šiemet pasvars-
tėm, kad būtų gražu dovanoti savo 
rankų darbo dovanėlę“ – pasakoja 
Kipras. O Luko klausiu, kokiai gi 
rankdarbiai užsiims kurdamas dova-
ną. „Man gali būti kiek sudėtingiau, 
aš nebent kokį lėktuvėlį sugebėčiau 
išlankstyt. Kažin tiktų Kalėdom do-
vanoti lėktuvėlį?“ – pasisukęs į brolį 
rimtai teiraujasi Lukas.

Panašu, kad dovanomis draugams 
pasirūpins L.Pakelčio žmona Sigita. 
„Žmona kepa sausainius – briedžiu-
kus, tad galvojam, kad draugams 
būtų visai smagų padovanoti Sigi-
tos keptų briedžiukų ir, pavyzdžiui, 
medaus indą“ – pasakoja pernai su-
situokęs L. Pakeltis. 

Tėčio netektis privertė suaugti

Su pašnekovais juokaujam apie 
dovanas, gausias kalėdines vaišes, 
šventinius burtus – ir šiaudą iš po stal-
tiesės jie traukia, ir kaip sako Lukas, 
daro viską, ką liepia pusseserė, kuri tų 
burtų prigalvoja, nors pats ir nelabai 
prisimena, ką kuris burtas reiškia... 
„Taigi dar žiedą ant plauko kabinam 
ir kiek kartų jis atsitrenkia į puodelį, 
reiškia po tiek metų vesi ar ištekėsi“ – 
broliui į pagalbą suskumba Kipras. 

Tačiau juokaujam su tylos pauzėm, 
atrodo, broliai mintimis vis grįžta į 

vaikystę, paauglystę... Tik atvirumui 
reikia laiko. Ar esat su broliu artimi, 
juk mirus tėčiui tu tapai šeimos gal-
va, reikėjo ne tik apie save galvoti, 
bet ir apie mamą, brolį...? – ir vėl 
lendu į dūšią Lukui.

Bet Lukas atviras... „Du įvykiai 
mane supurtė ir privertė suaugti... 
Apie tėčio ligą sužinojau, kai laikiau 
valstybinį matematikos egzaminą... 
Visom prasmėm mano gyvenimas 
vertėsi aukštyn kojom... Kitas etapas 
buvo po pirmo kurso (Lukas studi-
javo ISM vadybos ir ekonomikos 
universitete – aut.past.) – tėčio pa-
liktas verslas balansavo ant bankroto 
ribos, pinigų nebuvo, reikėjo ir dirbti 
ir mokytis. Žinojau, kad ir mama 
negali padėti. Išvažiavau padirbėti į 
užsienį, ten irgi nebuvo lengva – kar-
tais atrodydavo, kad nuo nuovargio 
užmigsiu stovėdamas. Tačiau išsi-
kapsčiau...

Tėčio draugai ir partneris Virgini-
jus Petronis spadėjo atsigauti vers-
lui, padėjo ne tik finansiškai, bet ir 
moraliai. Tada pamačiau, kad aplink 
yra labai daug gerų žmonių. Prisime-
nu, kai per tėčio laidotuves žmonės 
sakydavo, kad jeigu tik reikės kokios 
pagalbos, būtinai padės... O labiau-
siai padėjo tie, kurie mažai kalbėjo 
ir žadėjo...“ – asmeninėm patirtim 
dalijasi politikas. 

„Jeigu ne gerų žmonių pagalbą, 
aš gal mokslų ir visai nebūčiau bai-
gęs...“ – broliui antrina Kipras. 

Mama brolius ruošė 
savo išėjimui

„Mums su broliu tėčio praradimas 
buvo labai skaudus, bet tikriausiai 
labiausiai dėl to išgyveno mama. O 
ji buvo labai stipri moteris. Ir tų ligų 
po truputį vis daugėjo, tačiau ji nuo-
lat šypsodavosi, būdavo linksma, ne-
leido sau palūžti... Kaip greitai bėga 
laikas – jau penki metai, kai nebėra 
mamytės... Jeigu išėjus tėčiui tarsi 
lyderio, kuris suburdavo šeimą, tai 
su mamos išėjimu dingo namų jau-
kumas. Būdavo atsikeli vaikystėje 
Kalėdų rytą, spragsi židinys, pilni 
namai žmonių, mamos bei močiutės 
paruošti šventiniai pusryčiai...“ – 

prisiminimais dalijasi L.Pakeltis.
Luko ir Kipro mama Danutė Pa-

keltienė buvo baigusi apželdinimą. 
Juos puoselėtus gėlynus prisimena 
ne vienas anykštėnas. 1997 m. Pa-
kelčių sodyba, esanti ant Šventosios 
upės kranto, buvo pripažinta gražiau-
siai tvarkoma sodyba Anykščiuose. 

Dabar vaikystės namuose gyvena 
Lukas su žmona. Tik gražiųjų gėly-
nų, deja, nebelikę... Lukas yra pasa-
kojęs, kad po mamos mirties buvo 
pasikvietęs ir profesionalius apžel-
dintojus, kad padėtų išlaikyti mamos 
suskurtą grožį, tačiau supratęs, kad 
norint, jog gėlynai ir toliau vešėtų, 
reikia apsispręsti – arba samdyti 
žmogų, kuris nuolat jais rūpintųsi, 
arba...viską palikti tik kaip gražius 
prisiminimus. „Matyt, niekas su to-
kia meile nebūtų sugebėjęs prižiūrėti 
mamos puoselėtų gėlių, tad palikom 
krūmus, užsėjom veja, o viskas gyva 
prisiminimuose“ – kalba L.Pakeltis.

„Net gulėdama mirties patale 
mama šypsojosi. Būdavo užsuka 
draugai jos aplankyti, mama užside-
da peruką, ir kol dar galėjo, keldavo-
si ir priimdavo svečius. Man atrodo, 
kad mes, aplinkiniai dėl jos pergy-
venom labiau, nei ji pati dėl savęs. 
Ir pergyveno ne tiek dėl savo ligos, 
o dėl mūsų. Būdavo labai atvirų po-
kalbių su mama – ji džiaugėsi, kad 
keliauja pas tėtį, o mums prisakė kad 
ir kas gyvenime benutiktų, mylėti 
vienam kitą. Ji stengėsi mus paruošti 
gyvenimui, ir ne rožėm klotam gy-
venimui, o realybei. 

Tėvai mus augino savarankiškais 
žmonėmis – leido ir suklyst, ir nu-
bausdavo, bet ir atsikelt padėdavo“ 
– atvirai kalba K.Pakeltis.

„Nors su tėveliais mums buvo 
skirta praleisti labai nedaug laiko, 
bet gavom iš jų labai daug – per 
trumpą laiką turėjom išmokti tas pa-
mokas, kurias kartais kiti per daug 
ilgesnį laiką neišmoksta“ – kalba L. 
Pakeltis.

Post scriptum

Atsisveikindamas Lukas tarsi tei-
sinasi: „Atėjom pakalbėti apie Ka-
lėdas, šventes, džiugesį, o išėjo taip, 
kad beveik visą laiką prakalbėjom 
apie tėvus. Gal per daug, gal žmonės 
pagalvos, kad persistengė čia broliai 
kalbėdami... Gal dalies tiesiog nera-
šykit...“

Nepažadėjau to Lukui... Galiu tik 
pasiteisinti – Kalėdų šventės – šei-
mos šventės. O mes ir kalbėjome 
apie šeimą.

Jeigu būtume likę dviese, gal 
turėtumėm tik kūčiukų ir kisieliaus

(Atkelta iš 1 p.)

Iš ARTI

Praėjo dešimt metų, kai amžinybėn iškeliavo anykštėnas verslininkas Kęstutis Pakeltis, ir penkeri, kai nebė-
ra Danutės Pakeltienės, bet jų sūnūs - Lukas ir Kipras - ir dabar iš aplinkinių tebegirdi gražius žodžius apie 
tėvus. Nuotrauka iš laikų, kai buvimu kartu dar džiaugėsi visi keturi – 13-metis Lukas (antras iš kairės), 
11-metis Kipras su tėveliais.

Nuotrauka iš šeimos albumo
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 „Tylus orumas“ – tai organi-
nių formų, elegantiškų medžia-
gų  ir subtilių pastelinių atspal-
vių mados kryptis

Tai aiškiai išsiskirianti, ele-
gantiška ir kultūringas išvaizda. 
Svarbiausias šio stiliaus ypatu-
mas – tai harmonija ir paprastu-
mas, kurie aiškiai įtakojami Azi-
jos šalių kultūrų. Dominuojančios 
spalvos yra abrikosų, alyvinė, 
mėtos ir šviesiai mėlyna, tačiau 
kreminė, tamsiai rudos ir juodos 
spalvos lakas pabrėžia šios ten-
dencijos ramią didybę. Tekančių 
formų, apvalios vazos, žvakės, 
suvenyrai - šio dekoro „duona 
ir druska”. Šios formos puikiai 
dera su tokių subtilių raštų, tokių 
kaip lakuoti Japoniški piešiniai, 
sueižėjusio paviršiaus efektu pa-
dengta keramika, subtiliai nuda-
žyta įvairiausių medžių mediena. 
Grakščios žolės ir medžių šakos 
atlieka aiškiai dekoratyvų vai-
dmenį. Meninis dizainas visur 
primena aukštą Azijos kultūrą: 
tradiciniai kimono modeliai, dai-
liai padarytos gėlės, subtilūs ra-
šalo ir anglies brėžiniai, taip pat 
tradiciniai Japonijos motyvai at-
sispindi ir elegantiškame popie-
riuje, ir šilke, ir satino juostelėse, 
o  blizgus paviršius sustiprina jų 
poveikį.

„Geometrinė trauka” - aki-
vaizdūs kontrastai, aiškios 

spalvos ir ryškių raštų derinys
Akį traukiantis, formalus, lo-

giškas - tai yra raibuliuojantis 
stilius su juodos ir baltos spalvų 
kontrasto sąveika, aiškiai pabrė-
žianti  geometrinių formų grožį. 
Minimalistiniai gelsvi ir pilki 
tonai sukuria įdomų spalvų žais-
mą. Šios galingas spalvų derinys 
geriausiai atrodo ant lygių pa-
viršių. Tamsiai mėlyna ir ryškiai 
geltona spalvos pabrėžia stiliaus 
sunkumą. Iš linijų, apskritimų, 

taškų, stačiakampių, kvadratų  ir 
rombų atsiranda turtingas ir įvai-
rus dizainas, įskaitant mozaiką, 
kubelius, juosteles ir linijinius 
motyvus. Tuo pat metu šios be-
sikartojančios linijos sukuria  
skulptūrinius reljefus, įmantrius 
tinklus ir sukelia netikėtą poveikį 
-atrodo, kad juda. Gamta šiame 
stiliuje taip pat yra integruota su 
lapais ir žiedais kurianti panašų 
linijų žaismą. Bendrą dizainą pa-
pildo šlifuoto metalo, lako, plas-

tiko, stiklo, keramikos, chromo ir 
plieno interjero detalės. Matinės, 
blizgios ir skaidrios medžiagos 
derinys sustiprina įspūdį. Aukš-
tos kokybės, griežta tekstilė už-
baigti bendrą vaizdą.

„Pritemdytas kuklumas“ - 
ekspresyvios medžiagos ir pri-
temdytos spalvos siekiančios 
vidaus ir išorės balanso

„Pritemdytas kuklumas“ at-
spindi natūralų gyvenimo būdą 
- atsipalaidavusį, nepretenzingą 
ir žemišką. Čia ypač geros ko-
kybės medžiagos derinamos su 
įvairių spalvų ramiais, prigesin-
tais atspalviais. Stiliuje molio 
ir ochros spalvos derinamos su 
tamsia nakties mėlyna, bordo ir 
kaštonine spalvomis. Šios spal-
vos kontrastingai derinamos su 
šaltais violetinės bei chaki spal-
vų atspalviais. Vyraujančios me-
džiagos - akmuo, betonas, mar-
muras, kitos nebaigtos apdoroti 
medžiagos, austi ar net megzti  
odos gaminiai. Visa tai derinama 
su specialiai parinkta tekstile, 
pavyzdžiui, veltiniu, mochera, 
džiutu, šiurkščiavilniais audi-
niais, flanele.

Sąmoningas santūrumas taip 
pat įrodomas ir raštuose, kuriuo-
se išryškinamas paprastumo gro-
žis, pavyzdžiui, subtilios medžio 
rievės, akmenys arba skaldytas 
blizgus paviršius. Žydinčios pie-
vos, gyvatvorės, žolės ar net vai-
siai sukuria komfortą  ir minkš-
tumo pojūtį.  Sukurti linksmam 

Kalėdos - stebuklų metas. Kasmet jų linkime, kasmet jų laukiame.
Kad greičiau sulauktume, kad laimė ir džiaugsmas norėtų užeiti į mūsų namus, nepaprastą nuo-

taiką kuriame patys. Puošiame eglutę, degame žvakes, tiesiame gražiausią staltiesę ir dovanojame 
vieni kitiems dovanas. 

Anykščių gėlių salono “Lanka” floristė Eugenija SUDEIKIENĖ apie šventinius aksesuarus, kurių 
dėka sukuriama kalėdinė nuotaika, žino daug. Jau daugelį metų Anykščių miesto centre įsikurusi 
“Lanka”atlieka ir edukacinę misiją - supažindina anykštėnus su naujausiomis kalėdinių dekora-
cijų tendencijomis ir ugdo estetikos jausmą. Dažnas sustoja prie “Lankos“ vitrinos pasigrožėti ir 
pasimokyti, kaip galima papuošti šventėms savo namus. Kasmet “Lankoje” nauji, niekur nematyti 
žaisliukais, girliandos, kompozicijos, žvakės...Regis, tik turėk pinigų ir tavo namuose, kaip koks 
murkiantis katinas, įsitaisys švenčių džiaugsmas.

Tačiau sukurti jaukumą ir šventę namuose, pasak šios žinomos šalyje floristės, vien pinigų neuž-
tenka. “Žmogus turi žinoti kas esi, kaip ir kur gyveni”, - sako E Sudeikienė. Rokeriui, pasak floris-
tės, tiks vieni dalykai, dvaro savininkui kiti, o etnografinėje sodyboje įsikūręs žmogus galbūt puoš 
namus ir eglutę riešutais ir obuoliais. “Jei gyveni paprastuose namučiuose, visada tiks klasikinės 
Kalėdų spalvos - žalia, raudona, aukso. Tai iš mados niekada neišeinantys dalykai”.

Kasmet Frankfurte tarptautinėje Chrismasworld parodoje dalyvaujantys “Lankos” floristai į 
Anykščius parveža naujas pasaulio kalėdinių papuošimų tendencijas ir idėjas. “Anykštos” skaity-
tojams E. Sudeikienė pristato keturias pagrindines kalėdinių tendencijų kryptis, kurias šiemet siūlo 
pasaulio dizaineriai.

Tendencijos: nuo tylaus orumo 
iki akinančio grožio

blizgesiui yra naudojama kera-
mika, turkis, akmens karoliukai. 
Elegancijai išgauti naudojami  
chromo, bronzos ir vario akcen-
tai. 

„Akinantis grožis“ - inten-
syvių spalvų su gėlių raštais ir 
simbolinių motyvų kaleidosko-
pas

„Akinantis grožis“ yra dina-
miškas stilius, pilnas fantazi-
jos, džiaugsmo ir jaunystės.  Jis 
provokuoja viskuo,  kas netikė-
ta, stebina ir atrodo egzotiškai. 
Ryškios spalvos atrodo tarsi per 
sodrios. Jos apima ryškiai gel-
toną, lašišos, raudoną, levandų 
mėlyną, šaltą turkio ir benzino 
atspalvių kontrastingus derinius. 
Egzotiški žiedai ir gėlės kartu su 
ryškių spalvų klasikinėmis figū-
romis traukia į save dėmesį dažy-
to porceliano, siuvinėtų darbų ar 
spaudinių pavidalu.

Vargu ar yra kokie nors apribo-
jimai naudojamoms medžiagoms: 
tekstūros su tekstilės motyvais, 
nėriniai, rankų darbo, išraižy-
tos detalės sukuria kontrastingą 
įtampą su spalvotu stiklu, perla-
mutru, blizgiais kristalais ar net 
spalvų konfeti.

Šiame stiliuje svarbūs elementai 
yra realūs foto atspaudai, kibirkš-
čiuojantis šviesos atspindžiai, ku-
pini fantazijos raštai  ir lazerio rai-
žiniai. Visa tai tiesiog sužiba šioje 
modernioje, neįprastoje ir šiek 
tiek ironiškoje tendencijoje....

-ANYKŠTA

Floristė Eugenija Sudeikienė sako, kad gražu nebūtinai tai, kas madinga. Svarbu, kad pasirinkta 
kalėdinė kompozicija ar eglutės žaislai derėtų prie interjero, būtų kokybiški.
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Pavadinimas kilo iš pavardės

Manoma, kad Miškinių kaimo 
pavadinimas kilo nuo žmogaus 
– Miškinio pavardės. 1923 metų  
surašymo duomenimis, čia būta 12 
sodybų su 70-čia gyventojų. 1910-
aisiais kaimas išskirstytas į vien-
kiemius, tuomet iš viso Miškinių 
žmonės turėjo apie 125 hektarus 
žemės. 

1949-ųjų rudenį kaimas kartu 
su  Gudonių ir Vaitkūnų sodžiais 
įjungtas į ką tik įsteigtą „Kibirkš-
ties“ kolūkį, dar po poros metų 
priklausė sustambintam „Lenino 
keliu“ kolūkiui, o 1991-1992 me-
tais, iki kolūkiečio pabaigos, pa-
keitus pavadinimą, buvo Malaišių 
ūkio dalimi.  

Miškiniuose kapinių nebuvo. 
Tačiau seniau Amžinybėn iškelia-
vę Miškinių kaimo žmonės galėjo 
būti laidojami Vaitkūnų kapinėse, 
kurios buvo įrengtos ant aukštokos 
kalvos ir užėmė nemažą teritori-
ją. Jau daug dešimtmečių Vaitkū-
nų kapinėse nebelaidojama, ant 
„Kapų kalnelio“ čia išlikę tik keli 
gilią senovę menantys antkapiai, 
pokario metų aukų laidojimo vietą 
ženklinantis antkapinis paminklas 

Miškiniuose Miškiniai nebegyvena
Anykščių rajone yra įregistruoti trys Miškinių kaimai: po  vie-

ną Svėdasų, Debeikių ir Kavarsko seniūnijose. Šį kartą užsukime 
į Miškinių kaimą, esantį už šešių kilometrų į  šiaurės vakarus nuo 
Svėdasų. Svėdasų seniūnijai ir Svėdasų parapijai bei  Vaitkūnų se-
niūnaitijai priklausanti  vietovė ribojasi su Bajorų, Jatkonių, Rim-
džių, Vaitkūnų ir Zoviškių kaimais. Miškiniai įsikūrę abipus kelio 
Vaitkūnai-Jotkonys. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Šventosios 
intakas-upė Jara, o į ją įteka sodžių kertantis upelis Pailgabradys.

bei Atgimimo metais pastatytas 
medinis kryžius. 

Miškiniuose yra šešetas sodybų, 
tik dviejose iš jų nuolatinai gyvena 
žmonės- šeši gyventojai. Kai kurie 
Miškiniuose praleidžia savo atos-
togas, savaitgalius. Tačiau nuola-
tinę gyvenamąją vietą Miškiniuose 
deklaruoja tiktai vienas gyvento-
jas. O tokio fakto, kad Miškiniuose 
kada nors yra gyvenę Miškiniai, 
neprisiminė nei vienas šių vietovių 
senbuvis.   

        
Prisiminimuose gyvena 
žmonės

Kolūkiniais metais  vieškeliu pro 
Miškinius link Jotkonių ar Vaitkū-
nų kasdien važinėjo daugybė trans-
porto: traktorių, sunkvežimių, len-
gvųjų automobilių. Mat, Jotkonyse 
buvo pastatytas didžiulis kiauli-
džių kompleksas, į kurį buvo ve-
žami pašarai, fermos darbuotojai. 
Čia stovėjo ir grūdų sandėliai bei 
kiti gamybiniai pastatai,  netruko ir 
gyventojų. Į Jotkonis nuo Vaitkūnų 
buvo galima nuvažiuoti tiktai tie-
siausiu keliu- pro Miškinius. Tris 
kartus per dieną pro Miškinius iš 
Anykščių į Jotkonis ir atgal pra-

važiuodavo maršrutiniai autobu-
sai. Dabar tokie autobusai yra likę 
tiktai prisiminimuose. Iš Anykščių 
maršrutiniai „Autoveldos“ autobu-
sai pasiekia tiktai Vaitkūnus, ir tai 
tiktai  darbo dienomis ir mokslo 
metais. Savaitgaliais ir moksleivių 
atostogų dienomis jokie autobusai 
nebekursuoja ir iki Vaitkūnų. Na, 
o pro Miškinius dar pravažiuoja 
surinkti ūkininkų primelžto pie-
no pienovežiai, važinėja ūkininkų 
technika, čia užsuka autoparduotu-
vės, buitinius dujų balionus vežio-
jantys tiekėjai, kombinuotųjų pa-
šarų pardavėjai, iš Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos atva-
žiuoja mokyklinis autobusiukas.

Vieną gruodžio dieną, kuomet 
pirmuoju sniegu jau buvo padabinti 
Miškinių laukai, užsukau į šį sodžių. 
Važiuodamas pro pakelėje stūksan-
čias pirkias, kurios jau neberodė 
jokių gyvybės žymių, prisiminiau, 
kas kur yra gyvenęs, kieno kojos 
lietė trobų slenksčius, delnai – durų 
rankenas.  Antai, Veronikos ir Jono 
Norvaišių troba. Tikriausiai, seniai 
kas nors vaikštinėjo po jų kiemą, 
skendintį aukštose žolėse. Kai dar 
gyveno senoliai, sodybos aplinka 
buvo rūpestingai prižiūrima, tvar-
koma. Jonas Norvaišis labai mylėjo 
arklius, mėgo žirginį sportą, daly-
vaudavo žirgų lenktynėse, ne kartą 
iš jų grįždavo su prizais... Pakilus 
vieškeliu į kalnelį, žvilgsnis kryps-
ta į didelį sodą, erdvų kiemą ir čia 
stūksančią gražią sodybą. Ir iš šio 
namo kamino neberūksta dūmai. 
Šios sodybos šeimininkai Liuda ir 
Jonas Petroniai jau senokai iškelia-
vę Amžinybėn, tačiau tėvų šviesų 
atminimą saugo jų vaikai, nuolat 
sugrįžtantys Tėviškėn iš Utenos, 
Panevėžio ir kitų vietovių. Jie pa-
veldėtos sodybos nepardavė, o ją 
rūpinasi, prižiūri ir ūkinius pastatus, 
sodą, bityną. Net iš pirmo žvilgsnio 
matyti, kad šie namai nelieka be 
priežiūros. Šviesios atminties Jonas 
Petronis buvo labai „ūkiškas“ žmo-
gus, ilgus metus buvo renkamas 
kolūkio revizijos komisijos pirmi-
ninku. Jo žmona ūkyje bitininkavo, 
sąžiningai darbavosi kituose baruo-
se. Nebėra Miškiniuose jau ir Zo-
fijos Dilienės, Marijonos Šilinytės, 
Broniaus Šinkūno ir kitų žmonių, 
kurie liko tiktai juos pažinojusių 
žmonių prisiminimuose.  

        
Darbštus, kaip ir motina...

Vienoje pakelės troboje Miški-
niuose gyveno pirmaujanti kolū-
kio kiaulių šėrikė Alvyra Vilienė. 
Moteris buvo darbšti, labai parei-
ginga, tryško energija. Pasižymėjo 
principingumu, kolūkio valdžiai 
vis neduodavo ramybės, keldama 
viešumon visokius trūkumus. Ne 
visiems tokia kritika patikdavo, bet 
niekur nedingsi- tekdavo išklausyti 

paprastos kiaulių šėrikės priekaiš-
tų, pretenzijų, pasiūlymų ir imtis 
atitinkamų priemonių trūkumams 
pašalinti, darbo sąlygoms pagerinti 
ir pan. Alvyros gyvybės siūlas nu-
trūko autoavarijoje, kai moteriškė 
po darbo pėsčia grįžo į namus. Ant 
jos užlėkė pro šalį važiavęs sun-
kvežimis, vairuojamas vieno pa-
trakėlio. Tasai kolūkio darbuotojas 
net vairuotojo teisių neturėjo, o už-
simanė pasivažinėti sunkvežimiu. 
Ir pasivažinėjo... Po tokios „kelio-
nės“ liko užmušta moteris, sukne-
žinta mašina, o netikėliui vairuoto-
jui teko sėdėti už grotų...

Toks pat darbštus, pareigingas 
kaip motina yra ir Darius Vilys, 
likęs gyventi savo vaikystės ir jau-
nystės kaime- Miškiniuose. Darius 
su šeima gyvena savo tėvų namuo-
se ir rūpestingai juos tvarko, pri-
žiūri.

Tikėjausi Darių sutikti  ir pasi-
šnekučiuoti. Tačiau nepasisekė. 
Pasirodo, jisai darbuojasi elek-
triku UAB „Anykščių Vosinta“, 
tad grįžta iš Svėdasų į Miškinius 
tiktai vakarais. Ir vis tik kelionė į 
Miškinius buvo neveltui : mielai 
su žurnalistu pabendravo Dariaus 
žmonelė Audronė Vilienė.

Dešimtmetis Miškiniuose

Audronė vyro gimtinėje- Miški-
niuose gyvena arti dešimties metų. 
Ji dirba karvių melžėja pas vieną 
vaitkūnietį ūkininką. Pas ūkininką 
traktorininku dirba ir sūnus Tomas. 
Kitas sūnus Arūnas įsidarbinęs au-
tomechaniku Utenoje. Dar jis ir 
Krašto apsaugos savanoris. Dukra 
Simona- dar Svėdasų Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos dešim-
tokė. Todėl dar į Miškinius atrieda 
mokyklinis autobusiukas. Šiaip jų 
šeima nesijaučia gyvenanti kur nors 
užkampyje. Būna ir atokesnių vie-
tovių, „Dievo užmirštų“ kampelių. 
O čia, pasak Audronės, nors marš-
rutiniai autobusai neatvažiuoja, ne 
tokia ir bėda. Ir ji su vyru, ir sūnūs 
turi vairuotojų teises, tai, prireikus, 
galima šen ar ten nuvažiuoti nuosa-
vu automobiliu. Į Miškinius užsuka 
autoparduotuvės, beveik į kiemą 
atvežami dujų balionai, kombinuoti 
pašarai, stabteli įvairūs prekeiviai. 
Viliai laiko pora karvučių- tik pieno 
neparduoda supirkėjams, o sunaudo-
ja savo reikmėms. Naminis sviestas, 
sūris, kiti pieno produktai – nepaly-
ginami su pirktiniais. Kiaulių neau-
gino ir neaugina – juk Darius dirba 
kiaulininkystės komplekse, tad yra 
atitinkami draudimai, veterinarinių 
taisyklių reikalavimai. Draudžiama 
komplekso darbuotojams savo pri-
vačiuose ūkiuose laikyti kiaules. 
Pastebėjau, kad pastaruoju metu jų 
sodybos vaizdas yra pasikeitęs, kie-

me atsirado naujų statinių. Iš tiesų, 
Viliai susirentė dailią pirtelę, maty-
ti, kad ir gyvenamasis namas šiek 
tiek paremontuotas, patvarkytas...

Vilių šeima šiame sodžiuje- ne 
vieninteliai gyventojai. Jų kaimy-
nystėje gyvena Edmundas Vaitkū-
nas, kuris paremontavo, patvarkė 
šviesios atminties Marijonai Šili-
nytei priklausiusį namuką. Trobelė 
buvo kukli, nedidukė, bet Edmun-
das sugebėjo namelį prikelti nau-
jam gyvenimui. Neatpažįstamai 
pasikeitė ir kiemo vaizdas: ant 
šulinių atsirado dailūs stogeliai, 
buvo įrengta graži pavėsinė, dera ir 
kiti statiniai. Tądien, kai lankiausi 
Miškiniuose, namuose nepavyko 
užtikti ir Edmundo. Pasitenkinau 
tiktai „neakivaizdiniu“ apsilanky-
mu jo kieme.

Nėra nei gatvės, nei kaimo 
pavadinimo

Pasak Audronės Vilienės, liū-
dna, kad Miškinių kaimas lyg ir 
yra, lyg jo ir nėra. Kitur kaimuose 
yra gatvių pavadinimai, įrengtos ir 
lentelės su vietovių pavadinimais. 
Miškiniuose to nėra. Todėl būna 
sunkumų tiems, kas ieško Miški-
nių. Važinėja, klaidžioja, ieško, 
klausinėja. Moteris vylėsi, kad 
kada nors kaimo ir gatvės pava-
dinimai tikrai atsiras, kad jie bus 
tikrai paženklinto Miškinių kaimo 
gyventojai, turės gatvės pavadini-
mą ir namo numerį.

Po apsilankymo Miškiniuose, 
gyventojų išsakytą pageidavimą 
perdaviau Svėdasų seniūnijos se-
niūnui Valentinui Neniškiui. Pasi-
rodo, ir Miškinių, ir kitų panašių 
nedidelių sodžių gyventojų pra-
šymų tiesiog negalima įvykdyti. 
Kelininkai įrengia vietovių pava-
dinimų lenteles tiktai gyvenviečių 
statusą turinčiose vietovėse. Ga-
tvių pavadinimai suteikiami tiktai 
toms vietovėms, kuriose yra ne 
mažiau dvidešimties kiemų. Deja, 
Miškiniuose per mažai kiemų, ši 
vietovė – ne gyvenvietė. Tokiu 
būdu Miškiniai neturės nei gatvės, 
nei  kelininkų įrengtos vietovės pa-
vadinimo lentelės.   

„Peno“ turėjo archeologai

Prieš kelias dešimtis metų Miš-
kinių kaimo teritorijoje, netoli Ja-
ros upės, Svėdasų girininkijos 65-
ojo kvartalo pietvakarinėje dalyje,  
intensyviai darbavosi archeologai, 
tyrinėję Miškinių pilkapyną. Jie 
čia surado įvairių senienų, būdingų  
I tūkstantmečio viduriui. Miškinių 
pilkapyną, kuris paskelbtas arche-
ologiniu paminklu, sudaro keturi 
pilkapiai. 

-ANYKŠTA

Audronė Vilienė Miškiniuose gyvena jau arti dešimties metų

Buvo laikai, kai šiuo keliu pro Miškinius net tris kartus iš Anykš-
čių į Jatkonis ir atgal pravažiuodavo maršrutiniai autobusai

Šviesios atminties Liudos ir Jono Petronių so-
dyba ir toliau rūpestingai tvarkoma, prižiūri-
ma. Po tėvų mirties gimtine rūpinasi Petronių 
vaikai, nuolat apsilankantys Tėviškėje

Vakariniu Miškinių pakraščiu teka upė Jara
Vytauto BAGDONO nuotr.
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Tele loto Lošimas Nr. 976 Data: 2014-12-21
Skaičiai: 41 64 27 01 36 08 34 42 20 30 26 75 10 07 52 69 06 28 68 62 29 22 74 16 49 31 19 57 

65 37 11 04 03 50 21 (keturi kampai) 38 56 48 55 66 (eilutė) 51 47 12 59 43 (įstrižainės) 53 54 60 
40 (visa lentelė)

 Papildomi prizai
 035*638 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 015*276 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 080*646 Akumuliat. 

gręžtuvas “Bosh” 0377040 Automobilis “BMW 1” 1140090 Automobilis “Citroen C Elysee” 0980824 
Automobilis “Citroen C4 Cactus” 0533375 Automobilis “Ford Fiesta” 0526563 Automobilis “Ford 
Mondeo” 0865678 Automobilis “Mercedes-Benz” 0300372 Automobilis “Mitsubishi ASX” 0670607 
Automobilis “Nissan Juke” 1034998 Automobilis “Renault Clio” 0532897 Automobilis “Toyota Aygo” 
03**944 Daugiafunkc. puodas „Daewoo“ 11**120 Dormeo čiužinukas “Renew” 03**972 Ėriuko vil-
nos antklodė “Verona” 07**634 Fotoaparatas “Sony” 104*314 Kavos aparatas “Ariete” 059*478 
Kavos aparatas “Ariete” 132*273 Kavos aparatas “Ariete” 11**392 Keptuvių rinkinys “Tefal” 000*590 
LED televizorius “TV-Star” 135*995 LED televizorius “TV-Star” 031*798 LED televizorius “TV-Star” 
080*677 LED televizorius “TV-Star” 067*086 LED televizorius “TV-Star” 081*584 LED televizorius 
“TV-Star” 130*524 Muzikos centras “Philips” 087*254 Muzikos centras “Philips” 130*802 Muzikos 
centras “Philips” 053*223 Pakvietimas į TV studiją 013*244 Pakvietimas į TV studiją 095*386 
Pakvietimas į TV studiją 126*249 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 133*883 Planš. komp. “eSTAR” 
(10 col) 019*749 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 123*831 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 027*253 
Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 0622595 Pretendentas į butą 047*436 Robotas-siurblys “Sencor” 
064*511 Robotas-siurblys “Sencor” 130*096 Robotas-siurblys “Sencor” 10**213 Satino patalynės 
komplektai 021*129 Skalbimo mašina “Beko” 128*850 Skalbimo mašina “Beko” 046*765 Skalbimo 
mašina “Beko” 012*126 Šaldytuvas “Beko” 021*190 Šaldytuvas “Beko” 063*447 Šaldytuvas “Beko” 
02**352 Trintuvas “Braun” 091*079 Žaidimų konsolė “Xbox”

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

 projektuojame, konsultuojame
 Tel.: (8-698) 19008
         (8-612) 43733
         (8-687) 86324

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 

300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

 PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkin-
tuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabi-
na), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m),  mini ekskavatorių JCB 
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė, 
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 
1999 metų),  vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė), 
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t),  šieno-šiaudų 
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282  (pakabinama 2.8 
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių 
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750,  žirklinį keltuvą ITECO, auto-
krautuvą  Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis,  sun-
kvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių 
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.  

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411.  www.agrenta.lt  

siūlo darbą

REIKALINGAS
SUVIRINTOJAS. 

Galima derinti su kitu darbu. 
Tel. (8-698) 46745.

Mielieji,
Ant bėgančio laiko sparnų nuskriejo dar vieni metai. Į mūsų namus ir širdis vėl 

beldžiasi gražiausios metų šventės – šv. Kalėdos ir Naujieji metai. Tebūna Jūsų 
namai sklidini ramybės ir duonos, išminties ir gerumo. Te visuomet Jus gaubia 
žmogiškoji šiluma ir pasitikėjimas, o šv. Kalėdų dvasia Jūsų darbuose būna 
gyva kiekvieną 2015-ųjų metų dieną. Linkime, jog ateinantys metai 
negailėtų sveikatos, džiugių bei gražių akimirkų. Būkime 
kartu, susitelkime gražiems bei prasmin-
giems darbams.

                                         
VšĮ „Kretingos maistas“

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, že-
mės ar miško sklypą ar kitą ne-
kilnojamąjį turtą. Gali būti su sko-
lomis ar teisinėmis problemomis. 
Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvai-
rius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką išsikir-
timui. 

Tel. (8-613) 74861.

Miškininkystės įmonė brangiai - miš-
ką su žeme arba biržes išsikirsti. Taip 
pat spygliuočių ir lapuočių rąstus. 

Tel. (8-687) 23618.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus , gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, su-
tvarko dokumentus.

Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 64510.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius.  
Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177. 

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius.
Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža. 

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą MSV, 
Mindaugo g. 6 (2-as aukštas iš 
dviejų, reikalingas remontas, kai-
na sutartinė).

Tel. (8-655) 22772.

Trijų kambarių butą J. Biliūno g. 
16-31.

Tel. (8-682) 59495.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Turi skaldytų sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas, atraižas pakais, su-
pjautas (yra sausų malkų). 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną 40-65 kg su su-
bproduktais arba be jų, Kiaulės 
skerstos skerdykloje, atvėsin-
tos. Triušių skerdieną 1,5-2,5 kg. 
Atveža. Išrašo sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Andrioniškio letpjūvė parduoda 
statybinę medieną, dailylentes, 
grindlentes, atlieka medienos pjo-
vimo, obliavimo, transportavimo, 
metalo suvirinimo paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Baldų gamyba

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis. 
Atvykstame, išsimatuojame.

Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

Dingo

Dingo didelis senas blogai ma-
tantis juodas šuo (pražilusi bur-
na).

Radusiam atsilyginsiu.
Tel. (8-688) 32161.

Skubiai reikalingi žmonės sezo-
niniam darbui Anglijoje. Išvykimas 
sausio 12 dieną. 

Išsamesnė informacija 
tel. (8-684) 93200.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR). 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 1840

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai 
prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai)  prašomi 
atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:

1. Alfonso Masiulio paveldėtojai, skl. Nr. 3457/0001:0313, 
3457/0001:0314, 3457/0001:0066 Anykščių raj., Skiemonių sen., 
Pūstalaukių k.v., Sarickų k. 2014-12-30, 09:30 val.

2.Taip pat kviečiame Algį Masiulį kaip Alfonso Masiulio paveldė-
toją 2014 m 12 mėn. 30 d.,  09.30  atvykti į Anykščių raj. Skiemonių 
sen., Sarickų k. į Simonui  Masiuliui ir Alfonsui Masiuliui gražina-
mos natūra žemės sklypų ribų nustatymą. 

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo cen-
tras” darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 65049966, ztcgeo@
gmail.com

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai 
prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) prašomi 
atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:

1. Aloyzo Žarsko turto paveldėtojai skl. Nr. 3414/0004:02470 
Anykščių sen. Ažuožerių k.v., Liepdegėnų k. 2014-12-29, 09.30 
val.

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai,

Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, ztcgeo @gmail.com Prieš 
atvykstant pasiskambinkitė nurodytu telefono numeriu.

UAB „Anykštos redakcija“ gali 
paruošti ir atspausdinti
mlankstukus, 
mbukletus, 

mA3 ir A4 dydžio
   plakatus, 
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mėnulis

Viktorija, Mina, Vilbutas, 
Veliuona.

šiandien

gruodžio 24 d.

gruodžio 25 d.

gruodžio 26 d.

gruodžio 27 d.

gruodžio 28 d.

gruodžio 29 d.

gruodžio 23 - gruodžio 27 d. jau-
natis.

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

Anastazija, Gražvydas, San-
rimė, Eugenija, Nastė, Genė.

Steponas, Gaudilė, Gindvilė, 
Gaudvilas.

Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

Inga, Ivita, Irvita, Ingebor-
ga, Kantvilas, Vaidilutė, Ema, 
Kamilė.

Tomas, Gentvainas, Gaja, 
Teofilė.

oras
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mįslė

komentaras
anyksta.lt

Iš ARTI

17 – metė  pasaulio ir Europos 
čempionė bei rekordininkė R. Mei-
lutytė Anykščių baseine iškovojo 
8 aukso medalius, o anykštėnas 
šiemet sidabro ir dukart Europos 
bronzos medalininkas, G. Titenis - 
3 aukso medalius. Įdomu tai, kad 
gimtinėje G. Titenis plaukė netgi 
greičiau, nei Pasaulio čempiona-
te Dochoje (Kataras), iš kurio tik 
neseniai sugrįžo. Jis 100 metrų 
krūtine įveikė per 58,25 sek. 0,26 
sekundės dalimis greičiau, negu 
pasaulio čempionate. Būtent šis re-
zultatas lėmė, kad G. Titenis būtų 
pripažintas geriausiu šio čempio-
nato plaukiku. 

Šiame čempionate pirmąją ko-
mandinę vietą pelnė Kauno plauki-
mo mokyklos plaukikai, iškovoję 
25 medalius ir 4 aplenkę Panevėžio 
„Žemyną“, turinčią jauną ir pers-
pektyvų tarptautinės klasės plauki-
ką Daną Rapšį, beje, Anykščiuose 
pagerinusį vieną Lietuvos ir vieną 
čempionato rekordą. 

Anykščių baseine buvo page-
rinti 3 Lietuvos ir 6 čempionato 
plaukimo rekordai. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro komanda 
užėmė 6 vietą tarp 13 plaukimo 
komandų. Jai medalius pelnė G. 
Titenis, kiti Anykščių plaukikai fi-
nalinių plaukimų nepasiekė. 

Pasak G. Titenio ir Lietuvos 
plaukimo rinktinės trenerio Žil-
vino Ovsiuko, plaukikai mėgsta 
Anykščių baseiną, jiems patinka 
Anykščių kraštas. „Plaukikai sako, 
kad jiems čia patinka sugrįžti“, - 
pastebėjo Ž. Ovsiukas. Plaukikai 
apgyvendino beveik visus Anykš-
čių viešbučius, tarp jų ir prie Ru-
bikių ežero esantį „Gradiali“. R. 
Meilutytė buvo apsigyvenusi SPA 
„Vilnius – Anykščiai“.

Pasak Ž. Ovsiuko, šventes G. 
Titenis sutiks Anykščiuose, o po 
jų toliau ruošis Pasaulio plaukimo 
čempionatui ilgajame baseine, ku-
ris įvyks vasarą Rusijoje.  

Anykščiuose Giedrius Titenis plaukė 
greičiau, nei pasaulio čempionate

Gruodžio18 – 20 dienomis 
Anykščių baseine „Bangenis“ 
vyko Atviras 2014 m. Lietuvos 
plaukimo čempionatas 25 m 
baseine, kuriame dalyvavo dau-
giau kaip 300 plaukikų iš Lietu-
vos, Didžiosios Britanijos, La-
tvijos, Baltarusijos ir Rusijos. 
Čempionate geriausio plaukiko 
titulą tarp vyrų iškovojo G. Ti-
tenis, tarp moterų – plaukimo 
žvaigždė Rūta Meilutytė.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Aukso medalį už 100 metrų krūtine plaukimą Giedriui Titeniui įteikė jo ir šalies rinktinės, Lietuvos 
nusipelnęs treneris Žilvinas Ovsiukas.

Giedrius Titenis 3 aukso medalius iškovojo 
plaukimuose krūtine.        

Giedriui Titeniui, kaip ir kitiems patiems ge-
riausiems šalies plaukikams, Lietuvos plauki-
mo prezidentas Tomas Kučinskas čempionato 
atidaryme įteikė piniginį prizą. 

Rūta Meilutytė Anykščių baseine ant aukščiau-
sios nugalėtojų pakylos lipo 8 kartus.   

Po finišo Rūta Meilutytė ir Giedrius Titenis 
turi apie ką pasikalbėti.         

Tris dienas anykštėnai turėjo galimybę nemokamai stebėti geriausių šalies ir užsienio plaukikų varžybas.                Autoriaus nuotr.

„Dvi lentutės, dvi geldutės, 
ylos kotas, katile dugnas?“

Šeštadienio mįslės „Mažas bro-
liukas dideliais žingsniais laukus 
matuoja?“ atsakymas – žiogas.

„Loreta“: 

„Šaunuolė vedėja.Visada gra-
žiai atrodanti, pasitempusi, sti-
linga. Ko nepasakyčiau apie šalia 
dirbančias susivėlusias ir maišuo-
se sėdinčias pavaldines“.


