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šiupinys

„Grieža“ gyvuos tol, kol upelis tekės į Šventąją
Anykščių kultūros centro kapela „Grieža“ ir jos vadovas Kęs-

tutis Grigaliūnas šį pavasarį apdovanotas aukščiausiu mėgėjų 
meno apdovanojimu Lietuvoje –  Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigta „Aukso 
paukšte“. 

„Anykštos“ kalbintas pernai 20-ąjį jubiliejų šventusios kapelos 
„Grieža“ vadovas K.Grigaliūnas prisipažino, kad žinia apie šį ap-
dovanojimą ne tik sujaudino, bet ir įpareigojo nesustoti vietoje ir 
puoselėti  liaudiškos muzikos žanrą.

Šeimyniškėlių piliakalnį savivaldybė 
siekia prilyginti paprasčiausiam kalnui

12 psl.

Medinės pilies statybos ant Šei-
myniškėlių piliakalnio, ant kurio, 
pasak legendų, stovėjusi vienin-
telio Lietuvos karaliaus pilis Vo-
ruta, buvo nueinančios Anykš-
čių rajono valdžios „arkliukas“. 
Buvo tikimasi kažką panašaus į 
pilį pastatyti iki 2019 metų. Ta-
čiau pilies statybų projekto nie-
kaip nepavyksta suderinti. 

Iš „Anykštos“ turimų Kultū-
ros paveldo institucijų atsakymų, 
rašytų Anykščių rajono savival-
dybės administracijai, galima 
daryti išvadą, kad rajono valdžia 
ant Šeimyniškėlių užsimojo sta-
tyti tokią pilį, kokios piliakalnis 
gali ir neatlaikyti. Derindama 
pilies projektą, savivaldybė siekia 
gauti leidimą pakeisti piliakalnio 
vertingąsias kraštovaizdžio ir 
archeologijos savybes, kurių ne-
tekęs piliakalnis būtų prilygintas 
paprasčiausiam kalnui.

4 psl.

- Priminkite, kokiomis aplin-
kybėmis susikūrė kapela „Grie-
ža“? Kodėl kolektyvui buvo 
pasirinktas būtent „Griežos“ pa-
vadinimas?

- 1998 metų pabaigoje atva-
žiavau dirbti į Anykščių kultūros 
centrą,  pradėjau dirbti pučiamų-
jų orkestro ir kapelos vadovu. O 
pavadinimas kilęs nuo skaidraus 
upelio,vadinamo Grieža ir įtekan-
čio  į Šventąją Andrioniškyje.

- Neapsiribojate vien lietuvių 

liaudies muzikos žanrais? Kas 
yra kapelos „Grieža“ įkvėpėjai, 
autoritetai, kurių pavyzdžiu gal-
būt sekate?

- Dėmesys išlieka liaudiškai 
muzikai, bet repertuare yra daug 
autorinių dainų, o įkvėpėjai - tai 
profesionalūs kolektyvai: ansam-
blis „Armonika“, „Ainiai“, „Uos-
tamiesčio muzikantai“, „Saulė“, 
„Jonis“.

Šeimyniškėlių piliakalnis iškentė kaimiečių bulvių duobes, kupiškėnų sugręžtus ir vėl ištrauktus po-
lius, niekur nevedantį kelią. Kokie išbandymai laukia šio mūsų tautos istorijai svarbaus paminklo?

Kapelos „Grieža“ vadovas Kęstutis Grigaliūnas sako, kad jo vado-
vaujamo kolektyvo tikslas – klausytojams suteikti gerų emocijų.

KONCERTAS. Kovo 16 die-
ną, šeštadienį, 16 val. Angelų 
muziejuje–Sakralinio meno cen-
tre pianistės Julijos Demidovos 
koncertas. Bilieto kaina – 5 Eur; 
moksleiviams, studentams, pen-
sininkams – 3 Eur.

TAUTODAILĖ. Kovo 19 die-
ną, antradienį, 17 val. Koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre Anykščių krašto tautodai-
lės parodos atidarymas. Paroda 
veiks iki balandžio 25 d. Rengi-
nys nemokamas!

Rinkimai. Per pirmąją išanks-
tinio balsavimo dieną merų rin-
kimų antrajame ture trečiadienį 
Anykščių rajone  balsavo 2,66 
proc. rinkėjų. Penktadienį prasi-
dės ir iki šeštadienio vyks balsa-
vimas namuose. Šia teise pasi-
naudoti gali neįgalieji, dėl ligos 
laikinai nedarbingi rinkėjai, taip 
pat sulaukę 70 metų ir vyresni, 
jeigu jie dėl sveikatos būklės pa-
tys negali atvykti rinkimų dieną į 
rinkimų apylinkę. Rinkimų dieną, 
sekmadienį, balsavimas rinkimų 
apylinkėse prasidės 7 ir baigsis 
20 valandą.

Svečias. Kovo 15 dieną, penk-
tadienį, Anykščių rajone lankysis 
filosofas Arvydas Juozaitis. 17 
val. Svėdasų bibliotekoje vyks 
A.Juozaičio susitikimas su šio 
miestelio bendruomene.

Sutiktuvės. Kovo 16 dieną, 
šeštadienį, 15 val. Svėdasų bibli-
otekoje Knygnešio dienos pa-
minėjimas ir Raimondo Guobio 
piešinių bei tekstų knygos „Žemė 
žuvų ženkle“ sutiktuvės.

Gaisrai. Kovo 13 dieną 
Anykščių seniūnijos Anykščių 
viensėdyje degė pernykštė žolė. 
Išdegė apie 250 arų plotas.Tą pa-
čią dieną Anykščiuose, Vytauto 
g., gyvenamojo namo dūmtrau-
kyje užsidegė suodžiai. Išardyta 
2 kvadratiniai metrai metalinės 
dūmtraukio apdailos dėl pradėju-
sios smilkti šiltinimo medžiagos.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Kalbos apie 
užtvankos 
rekonstrukciją 
kelia nerimą 
žvejams 

2 psl.

Išskirtinis 
kandidatų 
dėmesys 
ligoniams

2 psl.

Aritmetika 
palanki tiems 
patiems 
politikams

Anykštėnės 
Amiliutės 
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spektras

Temidės svarstyklės

Kalbos apie užtvankos rekonstrukciją kelia nerimą žvejams 
Politikų užmojai Šventosios upę Anykščiuose „išlaisvinti“ nuo 

užtvankos trikdo vietos žvejus. Pasak jų, po užtankos pertvarkos 
jiems liks labai jau maža laiko žvejybai Šventosios upėje.

Apie žvejų nuogąstavimus 
„Anykštai“ pasakojo anykštėnas 
Alvydas Janickas.

„Įrengus žuvitakį arba nuleidus 
užtvankos skydus, upėje neršti 
bus atvertas kelias lašišinėms žu-
vims. Tačiau tai gali atsisukti prieš 
mėgstančius žvejoti, nes per metus 
galioja bent keli žvejybos drau-
dimai. Nuo vasario iki balandžio 
draudžiama žvejoti lydekas, o nuo 
rugsėjo iki lapkričio pabaigos ribo-
jama lašišų žvejyba. Taigi, žvejams 
Šventosios upėje gaudyti žuvį liktų 
galimybė tik vos kelis mėnesius“, 
- pokalbio detalėmis su žvejais da-
lijosi A.Janickas.

Apie tai, kad būtina rekonstruoti 
Šventosios upės užtvanką Anykš-
čiuose, pirmoji šiemet prabilo 
Aplinkos ministerija. Tokią mintį 
prieš savivaldos rinkimus aktyviai 
palaikė vietos „valstiečiai“. Seimo 
narys Antanas Baura pastebėjo, 
kad užtvankos įranga yra susidė-
vėjusi ir nieko nedarymas yra ne-
pateisinamas. Jis akcentavo, kad 
užtvankos niekas nesiruošia griau-
ti – norima nuleisti jos skydus arba 
įrengti žuvitakį.

Praėjusius kelioms dienoms po 
diskusijos apie užtvankos ateitį, 
buvo trūkę jos lynai.

-ANYKŠTA 

Vairuotojas. Kovo 12 dieną,  
apie 12.15 val., Anykščiuose, 
Elmos g., sulaikyto automobi-
lio “VW Golf”  vairuotojui (g. 
1952 m.) nustatytas 2,14 prom. 
girtumas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-

darytas į areštinę.

Vagystė. Viešintose, Mecha-
nizatorių g., įsibrauta į ūkiniame 
pastate esantį sandėliuką, iš jo 
pavogtas dviratis. Apie vagystę 
policijai pranešusi 1938 m. gi-
musi viešintiškė teigia patyrusi 
300 Eur žalą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Pinigai. Kovo 8 dieną  gau-
tas moters (g. 1943 m.), gyve-
nančios  Debeikių seniūnijos 
Puodžių kaime pareiškimas, kad 
iš kambario neaiškiomis aplin-
kybėmis dingo apie 1000 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Kovo 9 dieną, apie 
17.00 val.,  Kavarsko seniūnijos  

Budrių kaime vyras (g. 1994 
m.) (nustatytas 0,94 prom. gir-
tumas), gyvenantis  Anykščių 
seniūnijos  Ažuožerių kaime, 
Sturtupio g., smurtavo žmonos 
(g. 1992 m.) atžvilgiu, taip su-
keldamas jai fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Žvejai baiminasi, kad Anykščiuose rekonstravus Šventosios už-
tvanką padaugės žvejybos ribojimų.

Miestelėnai pasišnekėti nenorėjo... Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Kovo 13-osios vakarą Anykščių kultūros centre buvo numaty-
tas renginys „Miestelėnų pavakario pašnekesys apie...“ Tačiau 
anykštėnų dėmesio šis renginys nesulaukė ir buvo paskelbtas ne-
įvykusiu.

Patogiu laiku – 17.15 val. – tu-
rėjęs įvykti renginys anykštėnams 
nepasirodė vertas dėmesio. Anykš-
čių kultūros centro darbuotojų 
iniciatyva organizuotas vakaras 
pasirodė įdomus tik Kultūros cen-
tro direktorei Dijanai Petrokaitei, 
šio centro renginių organizatoriui 
Juliui Jakubėnui, Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos Kul-
tūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vyriausiajai specialistei 
Audronei Pajarskienei irRajono 
savivaldybės tarybos nariui Sauliui 
Rasalui. 

Kadangi į renginį neatėjo dau-
giau anykštėnų, buvo nuspręsta jį 
skelbti neįvykusiu ir bandyti susi-
burti dar kartą – preliminari numa-
tyta data -  kovo 26 diena.

Kaip „Anykštai“ sakė Kultūros 
centro direktorė D. Petrokaitė, 

šio renginio tikslas buvo diskusi-
ja. „Mes labai norėjome išgirsti 
anykštėnų siūlymus, pageidavi-
mus, nuomones dėl artėjančių ren-
ginių – konkrečiai šiandien būtų 
buvę kalbėta apie „Bėk, bėk, žirge-
li“ ir Miesto šventę. Pernai Miesto 
šventė vyko parke – buvo paten-
kintų, buvo nepatenkintų, bet, ma-
nau, kad ši erdvė puikiai tinka šiai 
šventei. Mes linkstame prie to, kad 
ir šiemet Miesto švente vyktų par-
ke, tik parke renginiai vyktų vieną 
dieną – šeštadienį“, – sakė D. Pe-
trokaitė. Direktorė taip pat pridūrė, 
kad Kultūros centras yra pasiren-
gęs anykštėnams apie planuojamų 
renginių tinklelį pranešti netgi 
elektroniniu paštu: „Mus labai ri-
boja duomenų apsaugos įstatymas. 
Tačiau, jeigu būtų anykštėnų, ku-
rie mums paliktų savo elektroni-

nio pašto adresus, mes tikrai juos 
informuotumėme apie artėjančius 
renginius“.

A. Pajarskienė taip pat pritarė, 
kad miesto parkas – tinkamiau-
sia erdvė tiek šventei, tiek mugei 
rengti. „Tais metais, kada mugė 
vykdavo gatvėse, tekdavo spręsti 
labai daug logistinių klausimų – 
kada pagrindinės miesto gatvės už-
darytos, reikia iš anksto numatyti, 
kaip važiuos, tarkim, specialiųjų 
tarnybų transportas. Pernai parke 
tilpo apie 400 mugės dalyvių, kai 
per šventę gatvėse mes galime su-
talpinti daugiausia apie 260 prekei-
vių. Didesnis prekiautojų skaičius 
-  jau iš karto didesnės įplaukos į 
biudžetą“, – sakė A. Pajarskienė. 

„Labai daug žmonių mes ir ne-
sitikėjome sulaukti, bet jeigu būtų 
atėję nors 10 anykštėnų, jau disku-
sija būtų buvusi galima. Apmaudu, 
kad žmonės komentuoja, kokios 
nevykusios ir neįdomios vyksta 
šventes, tačiau, kai klausiame jų, 
kaip tas šventes padaryti įdomias, 

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė 
sakė, kad būtų smagu, jeigu 
bent  kartą per ketvirtį mies-
telėnai susirinktų pasikalbė-
ti apie šventes ir renginius 
mieste. 

Išskirtinis kandidatų dėmesys ligoniams
Anykščių ligoninėje besigydančius žmones vargina kandidatai 

į merus. Antradienį, kovo 12 dieną, agitacija ligoninėje užsiėmė 
nušalintasis meras Kęstutis Tubis, kurį į palatas lydėjo ligoninės 
direktorius Audrius Vasiliauskas.

Po jų ligonius lankė kitas kan-
didatas į merus, dabartinis rajono 
vicemeras Sigutis Obelevičius. Jį 
lydėjo buvęs ligoninės direktorius 
Dalis Vaiginas. Trečiadienio rytą 
K.Tubis ir A.Vasiliauskas leidosi į 
antrąją ligonių vizitaciją. Kaip tik 
trečiadienį specialiuose punktuo-
se (tarp jų ir Anykščių ligoninėje) 
prasidėjo išankstinis balsavimas.

Anykščių rajono rinkimų ko-
misijos pirmininkė Janina Ku-
liešienė ,,Anykštai“ sakė, jog 
komisijos nariai buvo nuvykę į 
Anykščių ligoninę ir gražiuoju 
paprašė K.Tubį baigti agitaciją. 
,,Nuvyko stebėsenos grupės at-

stovai ir tiesiog įspėjo, kad baigtų 
vaikščioti. Įstatymas draužia agi-
taciją likus 30 valandų iki rinkimų 
pradžios, bet agitacijos draudimas 
vykstant išankstiniams rinkimams 
nėra reglamentuotas“, - ,,Anykš-
tai“ sakė J.Kuliešienė.

Kandidatai Anykščių ligininę 
ypač pamėgo. K.Tubis kartu su 
ligoninės direktoriumi po gydymo 
įstaigos palatas vaikščiojo ir prieš 
pirmąjį rinkimų turą. Prieš pirmą-
jį turą ligonius lankė ir Anykščių 
ligoninėje dirbantis ,,valstiečių“ 
kandidatas į Anykščių rajono me-
rus D.Vaiginas. Tiesa, per pirmąją 
vizitaciją jis agitavo už save.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

niekas nenori kalbėtis“, – dėl ne-
įvykusio renginio apgailestavo D. 
Petrokaitė. 

Ligoniai Anykščių ligoninėje sulaukė ne vieno kandidato į 
merus vizito. 

Nesikeičia. Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius sako, kad 
Lietuvos vyriausybės pozicija dėl 
Baltarusijoje statomos atominės 
elektrinės nesikeičia. Tai ministras 
sakė Seime, kai opozicija iškvietė 
jį atsakyti į klausimus apie prem-
jero Sauliaus Skvernelio siūlymą 
Baltarusijai, kad vietoje Astravo 
atominės elektrinės būtų statoma 
dujinė jėgainė. S. Skvernelis Balta-
rusijos premjerui Sergejui Rumasui 
pasiūlė Astrave statyti ne atominę, 
o dujų jėgainę, ir joje naudoti per 
Klaipėdą tiekiamas dujas.

Pritarė. Seimas pritarė, kad 
Šiaurės Makedonija jungtųsi prie 
NATO. Parlamentas vienbalsiai 
„už“ balsavus 92 Seimo nariams 
ratifikavo Šiaurės Atlanto sutarties 
protokolą dėl Šiaurės Makedonijos 
prisijungimo. Sprendimas priimtas 
Vilniuje viešint Šiaurės Makedo-
nijos parlamento vadovui Talatui 
Xhaferiui 

Siūlymas. Parlamentaras Min-
daugas Puidokas keliems gali-
miems varžovams prezidento 
rinkimuose siūlo vienyti jėgas – 
kelti vieną kandidatą. Per spaudos 
konferenciją Seime M. Puidokas 
su tokiu siūlymu kreipėsi filosofą 
Arvydą Juozaitį, Seimo narį Naglį 
Puteikį, europarlamentarą Valenti-
ną Mazuronį. A. Juozaitis bei Cen-
tro partijos vadovas N. Puteikis 
tokią galimybę atmeta, o V. Mazu-
ronis sako esąs linkęs tartis.

Laiškai. Vilniaus universitetas 
(VU) ketvirtadienį pranešė, kad 
jo vardu iš rusiško domeno netei-
sėtai buvo siunčiami el. laiškai su 
galimai kenkėjiška informacija. 
Pranešime teigiama, kad laiškai 
turi prisegtukus. Laiškai siunčiami 
iš „universitetas@s176679.smrtp.
ru“ adreso. VU ragina šį siuntėją 
užblokuoti, o jo laiškuose esančių 
prisegtukų neatidarinėti. Aukštoji 
mokykla primena, kad visi jos ofi-
cialūs adresai turi „vu.lt“ domeno 
galūnę. 

Kanapės. Seime žengtas pirmas 
žingsnis įteisinant gaminius ir pro-
duktus iš pluoštinių kanapių. „Siū-
lau atverti akis, pamatyti, kokia yra 
situacija, ir teisiškai sureguliuoti šį 
procesą“, – pristatydamas projektą 
sakė konservatorius Kazimieras 
Starkevičius. Anot jo, dabar Lie-
tuvoje galima auginti pluoštines 
kanapes ir perdirbti jų pluoštą, bet 
draudžiama beveik visa iš jų pa-
gaminta produkcija, todėl didžioji 
dalis žaliavos išvežama į užsienį.

Atlygis. Seimas leido atsilyginti 
žmonėms, pateiksiantiems įrody-
mų apie konkurenciją ribojančius 
susitarimus. Dabar už tokius pra-
nešimus nėra atlyginama. Seimas 
ketvirtadienį priėmė tai numatan-
čias Konkurencijos įstatymo patai-
sas: už balsavo 95, o susilaikė trys 
parlamentarai.  Biudžeto ir finan-
sų komiteto narys konservatorius 
Mykolas Majauskas mano, kad 
pataisos sustiprins Konkurencijos 
tarybos veiklą, rinkos priežiūrą ir 
padės gauti informacijos.

Palaikytų. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė sako, kad Lietuva 
palaikytų „Brexit’o“ atidėjimą, 
jei Jungtinė Karalystė pateiktų 
tokį prašymą. „Lietuva palaikytų 
„Brexit“ atidėjimą, jei Jungtinė 
Karalystė pateiktų tokį prašymą“, 
– pareiškė prezidentė.
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Anykštėnai kraštotyrininkai 
- seminare Visagine
Kovo 12 dieną Visagino viešoji biblioteka organizavo seminarą „Kraštotyra - kertinis krašto isto-

rijos pažinimo akmuo“. Seminaro organizatorė, Visagino viešosios bibliotekos direktorės pavaduo-
toja Dalia Savickaitė į renginį sukvietė beveik penkias dešimtis aktyviausių Utenos regiono krašto-
tyrininkų pasidalyti savo darbo patirtimi ir pasisemti naujų idėjų iš kolegų. 

Seminare dalyvavo Anykš-
čių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Krašto dokumentų 
ir kraštotyros skyriaus vedėja 
Audronė Berezauskienė, biblio-
tekininkės: Birutė Venteraitienė, 
Ligita Matulienė ir  Judita Skač-
kauskienė. A. Berezauskienė se-
minare skaitė pranešimą  tema  
,,Kraštotyros darbas  – biblio-
tekinio darbo sėkmės garantas“.  
Apie kraštotyros darbų rengimą 
ir mokslo (diplominių) darbų 
komplektavimą kalbėjo bibliote-
kininkė B. Venteraitienė. 

Kartu su anykštėnais į semi-
narą vyko profesorius Osvaldas 
Janonis. Jis perskaitė net du pra-
nešimus. Pirmajame pranešime 
„Kraštotyros darbų rūšys ir žan-
rai. Kraštotyrinė bibliografinė 
paieška“  profesorius priminė 
uždavinius, kuriuos kelia bibli-
otekoms IFLA (International 
Federation of Library Associa-
tions) organizacija savo reko-
mendacijose „Gairės viešosioms 
bibliotekoms“. Pranešėjas kėlė 
bibliografinio darbo su interak-
tyviais kraštotyros elektroniniais 
dokumentais problemas, nurodė 

kai kuriuos svarbesnius netra-
dicinės bibliografinės paieškos 
šaltinius, kurių galimybių dar 
neišnaudoja šalies savivaldybių 
viešosios bibliotekos.

Antrasis profesionalaus bibli-
ografo pranešimas,  tema „Kraš-
totyrininko bibliografo bibli-
ografinės kultūros ugdymas ir 
saviugda“, privertė suklusti: au-
torius siūlo klausytojams atlikti 
savianalizę ir nusistatyti savo bi-
bliografinės kultūros lygį. Dvie-
jų kraštotyrininkų bibliografų 
dialoge skambėjo siūlymas at-
pažinti save ir kaupti saviugdos 
bei darbo kultūros  pliusus bei 
minusus. Dalyviai pagal surink-
tą jų skaičių galėjo nuspręsti, ar 
jo bibliografinė kultūra yra pa-
tenkinama, ko jis tikisi iš meto-
dikos centrų ir ar būtina užsiimti 
saviugda.

A. Berezauskienė savo prane-
šime atkreipė dėmesį, kad anali-
zuodami bibliotekų veiklą galime 
pastebėti, jog biblioteka viena 
nuo kitos savo išskirtinumą gali 
parodyti tik kraštotyros tiriamo-
joje veikloje. Pranešėja kvietė 
daugiau dėmesio skirti vietinei 

Birutė VENTERAITIENĖ

rajono spaudai ir pabrėžė, kad 
vieno rajono savivaldybių viešo-
sios bibliotekos fondas nuo kito 
rajono pirmiausia skiriasi būtent 
kraštotyros išteklių turiniu ir dėl 
šios priežasties kraštotyros fon-
dui turi būti rodomas išskirtinis 
dėmesys ir teikiamas prioritetas.

Seminare savo kolektyvinio 
praktinio darbo patirtimi dalijosi 
Didžiasalio (Ignalinos r.) gim-
nazijos mokyklos mokytojos: 
Nijolė Keraitienė, Marytė Mi-
siūnienė, Nijolė Berdikšlienė ir  
Ramunė Kapliukienė. Jų bendras 
pranešimas „Didžiasalio „Ryto“ 
gimnazijos mokytojų patirtis ug-
dant kraštotyrininką-pateikėją-
filmų kūrėją, olimpiadų ir kon-
kursų nugalėtoją“ buvo aktualus 
tiek bibliotekų, tiek ir mokytojų 
auditorijai, atskleidęs daugelį 
bendradarbiavimo ir integralaus 
darbo galimybių ugdant skaity-
tojų kūrybiškumą, saviraiškos 
galimybių spektrą. 

Seminare perskaityti septyni iš-
samūs pranešimai, kurie praturtino 
dalyvių žinias ir tikrai motyvavo 
naujiems  kraštotyros tyrinėjimo 
bei jų pritaikymo darbams.

Seminare du pranešimus perskaitė profesorius Osvaldas Janonis.

Ką manote
apie planus 
Anykščiams siekti 
Lėtojo miesto titulo?

Juozas RATAUTAS:
- Kol nėra Anykščių Lėto miesto 

apibrėžimo ar koncepcijos, sunku 
kalbėti, tinka tokia vizija anykštė-
nams ar ne. Lėtas miestas ir turizmo 
plėtra, mano galva, nėra sklandžiai 
suderinami dalykai. Kur daug turistų, 
ten judėjimas, greitis, triukšmas, tar-
ša... Džiugina kitkas - mūsų jauniems 
žmonėms ateina į galvą protingos 
mintys, kurios tarsi Anykščių užtvan-
ka pralaužia nusistovėjusį, lėtą ,,užsi-
ciklinimą”.

Lina DAPKIENĖ:
- Manyčiau, Anykščiams visai 

tiktų „Lėto miesto“ titulas. Jau vien 
dėl to, kad šiame mieste nėra viešojo 
transporto, bet viską galima nesunkiai 
pasiekti. Ne veltui sakoma „Lėtas pas 
greitąjį pareis“ (t. y. palengva dau-
giau padarysi). Turint tokią galimybę, 
sąmoningas žmogaus pasirinkimas 
bent jau kurį laiką nebeskubėti (mūsų 
šiandieniniame skriejančiame laike), 
manau, tikrai sveikintinas.

Vaidas VORONAVIČIUS:
- Pasidomėjus plačiau, kas yra 

„Cittaslow“, suprantu, kad man patin-
ka šitas konceptas. Skamba puikiai. 
Kiek tai realu įgyvendinti Anykščiuo-
se? Nežinau. Daug gerų ambicijų ar 
sumanymų nėra lengvai įgyvendi-
nami. Čia taip pat. Bus sunku, turint 
minty, kad „Cittaslow“ konceptas yra 
prabangos reikalas. PRABANGOS. 
Matau, kad „Cittaslow“ vieni svar-
biausių aspektų yra sveika gyvensena 
ir sveika mityba (!!!) Ir visa tai įgy-
vendinama aukštos kokybės gyvena-
moje aplinkoje (high-quality living 
environment). Miestui turėti viziją 
yra privaloma. Vizijų reikia turėti net 
ne vieną, bet keletą. Tai daug svarbiau 
negu „užlopyti“ kažkokią gatvę ten 
kažkur ir didžiuotis tuo. Gyvename 
skurdžioje šalyje, tad prabangos pro-
jektų įgyvendinimui reikės daugiau 
energijos, laiko ir kūrybos sąnaudų. 
Linkiu sėkmės miestui, tikiuosi, kad 
šis projektas judės į priekį. O dar la-
biau tikiuosi, kad Anykščiai turės 
daugiau vizijų, kurias paraleliai įgy-
vendins su „Cittaslow“ konceptu.

Pažiūrėkit prie išsiųstų 
laiškų...

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius, 
apie susirašinėjimą su Kultūros 
paveldo departamentu:

„Tikrai rašėm raštus, bet kokiu 
klausimu, tikrai neatsakysiu...“

Todėl, kad valgyklai vietos ten 
jau nebėra

Daiva GASIŪNIENĖ, Pane-
vėžio miesto vyriausioji archi-
tektė, apie Anykščių rajono sa-
vivaldybės ketinimus panaikinti 
Šeimyniškėlių piliakalnio ver-
tingąsias savybes:

„Kodėl nauja pilis negalėtų atsi-
rasti prie Labirintų parko?“

Dievas čia ne prie ko. Kultū-
ros paveldo departamentas 
neleidžia

Dainius ŽIOGELIS, Lietu-
vos socialdemokratų partijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas, 
apie Vorutos pilį:

„Nežinau, čia Dievo rykštė, ar 
malonė, kad ta pilis taip ir nesto-
vi...“

Turit galvoje TĄ žmogų?

Antanas BAURA, LR Seimo 
narys stebėjosi Savivaldybės už-
mojais keisti Šeimyniškėlių pi-
liakalnio vertingąsias savybes:

„Bet gal nieko keista – žmogus, 
kuris įsivaizdavo, kad gali rajone 
elgtis taip, kaip nori, tokius daly-
kus ir leido...“

Pigiai norit gėlyną
pasisodinti...

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos na-
rys, apie Kovo 8-ąją:

„Galite apmėtyti mane tulpių 
svogūnais, bet vis tiek ta diena 
primena tuos laikus, kai buvo 
privalomi Lenino kambariai mo-
kyklose ir raudonieji kampeliai 
fermose“.

Juk jau akivaizdu, kad meras 
turėjo svarbesnių susitikimų 

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
vadovų klubo prezidentas, apie 
priežastis, dėl kurių Kęstutis 
Tubis nerado laiko susitikti su 
klubo nariais:

„Kokios to priežastys, analizuo-
ti nesiimsiu“.

Ačiū Jums už teisybę!

Liudas MAŽYLIS, VDU pro-
fesorius, apie savo, kaip kandi-
dato į Europos Parlamentą, rin-
kiminę programą:

„Ypatingų programų neturiu...“
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Šeimyniškėlių piliakalnį savivaldybė 
siekia prilyginti paprasčiausiam kalnui

Daiva GOŠTAUTAITĖ

„Kai užaugsiu, būsiu daktaru... 
Arba astronautu... Nors geriau 
pagalvojus, už vis labiausiai 
norėčiau būti prezidentu...“ – 
panašiai svarsto ir darželinukas, 
paklaustas, kuo bus užaugęs, 
lygiai taip pat ir abiturientas 
„mėtosi“, prieš uždarydamas 
mokyklos duris.

Noras pabūti viskuo, pasiro-
do, kamuoja ir miestus. 2012 m. 
Anykščiai buvo išrinkti Lietuvos 
kultūros sostine – ir tai bene 
vienintelis realus titulas, kurį 
mūsų miestas turėjo. O kiek buvo 
norų! Ir Europos kultūros sostine 
norėjosi pabūti, ir prie UNESCO 
kūrybinių miestų tinklo pageida-
vo prisijungti. Na, nepavyko... 
Tiesa, ir jau toks „pabuvęs“ 
noras tapti kurortu... 

Naujausia užgaida – tapti 

lėtuoju miestu ir prisijungti prie 
Lėtųjų miesto tinklo, vienijančio 
252 pasaulio miestus. Anykščių, 
kaip lėtojo miesto, vizija patvir-
tinta ir Anykščių rajono savival-
dybės strateginiame 2019 – 2025 
m. plėtros plane. 

Miestas, kuris nori prisijungti 
prie Lėtųjų miesto tinklo, turi ati-
tikti net 52 reikalavimus – tokius 
kaip triukšmo, taršos ir eismo 
mažinimas, aplinką tausojančių 
technologijų propagavimas, 
pėsčiųjų zonų bei žaliųjų erdvių 
didinimas, vietinių verslų ir 
amatų skatinimas, vietinės 
virtuvės tradicijų puoselėjimas ir 
panašiai.

Nereikia analizuoti gilios seno-
vės – tai, kas mieste vyko, kokie 
projektai buvo įgyvendinami 
prieš 5-6 metus, nugrimzdo giliai 
į Šventosios dugną ir nebėra 
prasmės jų „kelti iš numirusių“.

Užtenka apžvelgti pastarų-
jų metų aktualijas. Vienas iš 
reikalavimų tapti žaliuoju miestu 
– žaliųjų erdvių didinimas. Betgi 
rajono valdžia intensyviai dirba, 
kad tik tų žaliųjų erdvių būtų 
kuo mažiau. Ir kliuvo pirmiausia 
Liudiškių kalvai, ant kurios ilsisi 
vienas didžiųjų Lietuvos rašytojų 
- Jonas Biliūnas. Nuspręsta nu-
pjauti per 300 medžių – neva jie 
seni, pažeisti, nudžiūvę... Va taip, 
vienu mostu „šnai“ - ir nebėra 
medžių. Tegul Biliūno kapas, 
kaip koks obeliskas, būna mato-

mas iš bet kurios Anykščių vietos. 
O kad ir kavarskiečiai jį matytų, 
gal būtų galima „paieškoti“ 
ir daugiau nereprezentatyviai 
atrodančių medžių... Vieną kitą 
šimtą rąstų tikrai būtų kur padėti 
(gal „Dievas“ duos ir medinė 
Voruta Anykščiuose atsiras...)... 
Įdomu, ką lėtųjų miestų inspek-
toriai, tikrinantys, ar miestas 
atitinka visus lėtiesiems miestams 
taikomus reikalavimus, mano 
apie apšvietimą... Drįstu manyti, 
kad net lėtuosiuose miestuose yra 
tinkamas apšvietimas – ir visai 
nesvarbu, kaip apšviestas mies-
tas: žvakėmis, deglais, lempomis, 
bet norisi tikėti, kad kažkaip 
juose yra pakankamai šviesu. 
Nušniojus 
medžius nuo 
„biliūnkal-
nio“ reikėtų 
„nepasi-
šiukšlinti“ ir 
bent jau gerą 
neoninę lempą įrengti – ir vėl 
vardan kavarskiečių, tegul ir jie 
mato J. Biliūno kapą. 

Dar vienas gražus projektas, 
susijęs su miesto žaliosiomis 
erdvėmis, -  noras sutvarkyti 
Koplyčios teritoriją – žinoma, 
iškirsti „mažumėlę“ medžių, ap-
juosti teritoriją tvora, o pievelę 
pagražinti trinkelėmis. Aišku, 
nereikia iš karto galvoti, kad ta 
tvora bus kažkokia betoninė ir 
visai negraži – prisimenu, kokia 

„gražia“ aukšta dratine tvora 
buvo apjuostas vaikų darželis, 
kurį lankiau. O kaip būdavo sma-
gu landžioti per „kažkokiu būdu“ 
tvoroje atsiradusias skyles! Kuo 
ne užsiėmimas vaikams? Jeigu 
miesto valdžia rimtai pasikalbėtų 
su tautodailininkais, žiūrėk, gal 
net medinių pinučių tvorą būtų 
galima rasti. Ieškodama tvorų 
pavyzdžių, „google“ vaizduose 
radau išskleidžiamas tvoras, 
tokias tarytumei širmas. Manau, 
tai būtų geriausias variantas – 
kai reikia, kad miestas atrodytų 
gražiai, pastatei tokias tvoras, 
o eilinę dieną sunešei tas tvoras 
į Koplyčios rūsį ir telaukia jos 
iškilmių – Miesto šventės, Mero 

inauguracijos 
dienos, svečių 
iš Maduonos 
vizito... Kažką 
panašaus ir apie 
trinkeles būtų 
galima pagalvo-

ti... Pagalvokim, anykštėnai, visi 
drauge, gal ir daugiau alterna-
tyvų, kaip „papuošti“ miestą, 
galėtumėm valdžiai pasiūlyti...

Ir dar vienas pastebėjimas... 
Tokia, sakyčiau, smulkmena, apie 
kurią net neverta daug diskutuo-
ti. Ar gražus jums Šeimyniškėlių 
piliakalnis? Man tai jis nei gra-
žus, nei negražus. Tiesa, vietoje 
neblogoje jis stovi... Ir į kultūros 
paveldo objektų sąrašą dėl savo 
archeologinių ir kraštovaizdžio 

savybių yra įrašytas... Bet, pasi-
rodo, na ir kas, kad piliakalnis 
yra kultūros paveldo objektas. 
Būta ten paveldo, jeigu jis net pi-
lies medinės negali atlaikyti. Ma-
nyčiau, kad paprastą medinukę 
Šeimyniškėlių piliakalnis tikrai 
atlaikytų, tačiau kyla klausimas – 
kokio didumo pilį rajono vadovai 
nusprendė statyti, kad pirmiau-
sia reikia sutvirtinti piliakalnio 
šlaitus, o tik tada imtis statybų? 
Drakulos, Grafo Montekristo pilį 
ruošiamasi statyti? 

Pasvarstė statybų iniciatoriai 
ir nutarė, kad geriau paaukos 
Šeimyniškėlių piliakalnį – na, 
pavers jį eiline smėlio kalva, 
na, gerai, kalnu, bet pilis vis 
tiek stovės. Tik bėda – nederina 
projekto Kultūros paveldo depar-
tamentas, nors tu ką... Rašo rašo 
raštus savivaldybė, o atsakymas 
vis toks pat – nėra jokio reikalo 
tvarkyti piliakalnį, nes jo būklė ir 
taip yra gera... Tačiau, jeigu jau 
kertam medžius negailėdami, tai 
gal ir kokį vieną piliakalnį galim 
paaukoti, juk ne šiaip sau, o dėl 
pilies...

Matant, kaip Anykščių rajono 
valdžia stengiasi „sutvarkyti“ 
miestą, kyla klausimas – gal jie 
nieko nežino apie Savivaldybės 
patvirtintą strateginį plėtros 
planą? Na, panašiai taip, kaip 
Savivaldybės administracijos 
direktorius nežino, su kuo jis 
susirašinėja...

...„net lėtuosiuose miestuo-
se yra tinkamas apšvietimas 
– ir visai nesvarbu, kaip ap-
šviestas miestas“... 

Pilikalnyje planuojami 
grandioziniai darbai

 
Nepriklausomai nuo to, ar ant 

Šeimyniškėlių piliakalnio XIII a. 
stovėjusi medinė pilis (kad pilis čia 
buvo, liudija archeologo dr. Gin-
tauto Zabielos du dešimtmečius 
ant piliakalnio vykdyti kasinėji-
mai) buvo Mindaugo Voruta ar ko-
kia kita krašto gynybai reikšminga 
tvirtovė, Šeimyniškėlių piliakal-
nis yra kultūros paveldo objektas, 
saugomas valstybės. Norint ant jo 
vykdyti  kokią  nors veiklą – tvar-
kyti ar statyti -  reikalingi leidimai, 
kuriuos gauti nėra paprasta.

Tačiau Anykščių rajono savi-
valdybės administracija pasiryžo 
nueiti sunkų kelią , ryžosi pakeisti 
piliakalnio vertingąsias savybes ir 
gauti leidimą piliakalnio tvarkymo 
ar pertvarkymo darbams dar prieš 

grandiozines naujos pilies statybas 
darbams. 

Tokia išvada darytina iš Lietuvos 
kultūros ministerijos kanclerio Lai-
mono Ubavičiaus, Kultūros pavel-
do departamento direktoriaus Vi-
dmanto Bezaro ir šio departamento 
Utenos skyriaus vedėjo Arūno Gi-
raičio raštų atsakant į Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
paklausimus. 

 
Ant piliakalnio rengia 

edukacinį projektą
 
,,Anykšta“ disponuoja tik pavel-

dosaugininkų atsakymais Savival-
dybei. Savivaldybės raštų redakci-
jai nepavyko gauti.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Au-
dronis Gališanka, paklaustas, ko-
kiu tikslu Savivaldybė rašė raštus 
Kultūros ministerijai ir Kultūros 
paveldo departamentui, sakė, kad 
dar praėjusių metų balandžio mė-
nesį Anykščių rajono meras Kęstu-
tis Tubis į ministeriją kreipėsi dėl... 
edukacinio projekto, pavadinimu 
„Šeimyniškėlių piliakalnio plėtros 
įkuriant muziejų“, investicijų pro-
jekto įtraukimo į valstybės investi-
cijų programą 2019-2021 metams.

 Paklausus, kokių ekspertų iš-
vadomis remdamasi Savivaldybė 
nori tvarkyti Šeimyniškėlių pilia-
kalnį, kai yra gavusi raštą iš Kultū-
ros paveldo departamento Utenos 
skyriaus, jog jokių tvarkybos dar-
bų nėra reikalo šiame piliakalnyje 
vykdyti, ir kodėl siekiama pakeisti 
piliakalnio vertingąsias savybes, 
A. Gališanka kalbėjo: „Tai jūs tu-
rite Utenos skyriaus sprendimą, 
mes iš Kultūros ministerijos esame 
gavę kitokį raštą. O tą jūsų minėtą 
raštą, taip, gavome, dabar ekspertai 

atlieka projekto vertinimą ir nieko 
daugiau komentuoti negaliu.Ne-
galiu jums pasakyti, kreipėmės ar 
nesikreipėme. Tiesiog tikrai rašėm 
raštus, bet kokiu klausimu, tikrai 
neatsakysiu...“

Pasiteiravus, kokioje stadijoje 
yra pilies statybų projektas, A. Ga-
lišanka paaiškino: „Pilies projektas 
yra parengtas ir pateiktas eksper-
tams vertinti“.

 
Neleido tvarkyti piliakalnio ir 

keisti jo vertingųjų savybių 
 
Anykščių rajono savivaldybės 

administracija dar praėjusiais me-
tais pradėjo aktyvų susirašinėjimą 
su Kultūros paveldo departamentu 
prie Kultūros ministerijos prašy-
dama leisti tvarkyti piliakalnį bei 
pakeisti jo vertingąsias kraštovaiz-
džio ir archeologines savybes, be 
kurių Šeimyniškėlių pilikalnis būtų 
prilygintas paprasčiausiam kalnui.

2018 m. spalio 26 d. Kultūros 
ministerijos kancleris Laimonas 
Ubavičius Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriui Au-
droniui Gališankai atsiuntė raštą, 
kuriame teigiama: „Kultūros mi-
nisterija susipažino su Kultūros 
paveldo departamento prie Kultū-
ros ministerijos Utenos skyriaus 
sprendimu nepritarti Šeimyniškė-
lių piliakalnio su papiliais ir gy-
venviete tvarkybos darbų projek-
tui ir neišduoti leidimo tvarkybos 
darbų atlikimui“<…>. Ministerija 
rekomenduoja atsižvelgti į depar-
tamento 2018-10-08 rašte pateiktą 
pasiūlymą – suorganizuoti Pirmo-
sios ir Ketvirtosios vertinimo tary-
bų išvažiuojamąjį posėdį ir vietoje 
įvertinti Šeimyniškėlių piliakalnio 
su papiliais ir gyvenviete situaci-
ją“.

O  2018 m. gruodžio 20 d. Kul-
tūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos direktoriaus 
V. Bezaro raštu Savivaldybę infor-
mavo, kad Ministerijos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo vertinimo 
pirmoji ir ketvirtoji tarybos ,,2018-
09-25 posėdžiuose nusprendė ne-
keisti Šeimyniškėlių piliakalnio su 
papiliais ir gyvenviete piliakalnio 
kraštovaizdžio ir archeologinių 
vertingųjų savybių pobūdžių <…>, 
nes tam nėra pagrindo”.

2019 sausio 10 dieną  V. Be-
zaras Departamento Utenos teri-
torinio padalinio skyriui išsiuntė 
raštą (raštas taip pat adresuotas ir 
Kultūros ministerijai bei Anykščių 
rajono savivaldybei – red.past.), 
kuriame rašoma, kad departamen-
tas vėl ,,gavo Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos pra-
šymą dar kartą išnagrinėti Šeimy-
niškėlių piliakalnio su papiliais ir 
gyvenviete tvarkybos darbų pro-
jekto sprendinius ir priimti spren-
dimą dėl leidimo išdavimo atlikti 
tvarkybos darbus, nurodant kon-
krečius sprendimo priėmimo mo-
tyvus ir argumentus. Primename, 
jog Departamentas 2018-12-20 
raštu informavo, kad Departamen-
to pirmoji nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo taryba ir ketvir-
toji nekilnojamojo kultūros pavel-
do taryba 2018-09-25 posėdžiuose 
nusprendė nekeisti Šeimyniškėlių 
piliakalnio su papiliais ir gyven-
viete piliakalnio kraštovaizdžio ir 
archeologinių savybių pobūdžių 
<...>. Projektų derinimas nėra 
Vertinimo tarybų kompetencija. 
Sprendimą dėl Šeimyniškėlių pi-
liakalnio su papiliais ir gyvenviete 
tvarkybos darbų projektų derinimo 
ar nederinimo turi priimti Utenos 
teritorinio padalinio specialistai“, - 

rašo Departamento direktorius.
 
,,Papildomos apkrovos” keltų 

grėsmę pilakalnio šlaitams 
 
Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos Utenos 
skyrius atliko pavestą užduotį ir 
2019 m. sausio 17 d. parengė raš-
tą, kuriame išdėstė sprendimą, kad 
tvirtinti Šeimyniškėlių piliakalnio 
šlaitus nėra jokios būtinybės. 

„Tvarkybos darbų projekte nu-
matomas šlaitų remontas, konser-
vavimas, numatant šlaitų stiprini-
mo darbus. Pažymime, kad šiuo 
metu pagal turimus tyrimų duome-
nis piliakalnio remontui poreikio 
nėra, jo būklė stabili, o bet kokie 
darbai ir numatomos papildomos 
apkrovos, remiantis atliktų inžine-
rinių geologinių tyrimų išvadomis, 
kurias atliko geologijos, geotech-
nikos ekspertai, geologai, keltų 
grėsmę piliakalnio šlaitų stabilu-
mui“, - rašoma rašte. 

Kultūros paveldo departa-
mento Utenos skyriaus vedė-
jas Arūnas Giraitis tvirtino, 
kad pradėti tvarkybos darbai 
ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio tik pažeistų tvarkingą 
piliakalnio būklę.

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rius Audronius Gališanka 
žino, kad Savivaldybė susira-
šinėjo su Kultūros ministeri-
ja, tačiau nežino dėl ko...

(Nukelta į 5 psl.)
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Šeimyniškėlių piliakalnį savivaldybė 
siekia prilyginti paprasčiausiam kalnui

A. Giraitis Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijai nurodė, 
kad būtina rengiant medinės pilies 
statybų ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio statybos projektą nesunaikinti 
šio kultūros paveldo objekto. 

„Pažymime, kad 2018-02-14 
išduotos projektavimo sąlygos 
Nr.EU-15 Projektui rengti. Jose 
numatyta viena iš sąlygų – pro-
jekte numatomi tvarkybos darbų 
sprendiniai turi atitikti atliktų ty-
rimų išvadas ir rekomendacijas, 
nepažeisti valstybės saugomo kul-
tūros paveldo objekto vertingųjų 
savybių“. Manome, kad Projekte 
nesilaikoma šių rekomendacijų ir 
Projekto sprendiniai neužtikrina 
šio kultūros paveldo objekto ver-
tingųjų savybių išsaugojimo“, - 
rašo A. Giraitis. 

A.Giraitis griežtai pasisako prieš 
Anykščių savivaldybės planus 

tvarkyti Šeimyniškėlių piliakalnį. 
„Kol nėra pakeistos piliakalnio 
vertingosios savybės, tol negalimi 
darbai, kuriais būtų pažeista šio 
piliakalnio kraštovaizdinė vertė. 
Taip pat pažymime, kad objektas 
yra Anykščių regioninio parko te-
ritorijoje, Elmės kraštovaizdžio 
draustinyje, kuris įsteigtas „išsau-
goti raiškų Elmės upelio slėnio ir 
Šventosios paslėnio kraštovaizdį, 
<...>, Šeimyniškėlių piliakalnį su 
jį supančiomis senovinėmis gy-
venvietėmis ir senkapiais“. Atsi-
žvelgiant į išdėstytą, manome, kad 
kol nebus pakeistos inžinerinių 
tyrimų dokumentuose nurodytos 
abejonės dėl galimų statybų bei ne-
bus pakeistos objekto vertingosios 
savybės, tvarkybos darbų projektui 
negalime pritarti ir leidimo atlikti 
šio kultūros paveldo objekto tvar-
kybos darbus negalime išduoti“.

,,Anykštai” A. Giratis sakė mo-
tyvus dėl Šeimyniškėlių pilakalnio 

išdėstęs raštu, o diskutuoti, reikia 
ar nereikia medinės pilies ant Šei-
myniškėlių, nematąs pramės: ,,Dėl 
Tvarkybos darbų atlikimo mūsų 
skyriaus sprendimas yra aiškiai iš-
dėstytas ir nėra ką daugiau komen-
tuoti. Ką manau apie pilies staty-
bas ant Šeimyniškėlių piliakalnio? 
Pasakysiu tiek – tai jau radot pini-
gų šioms statyboms?“

 
Polius teko ištraukti
 
Iš susirašinėjimo su Kultūros 

paveldo specialistais panašu, kad 
Šeimyniškėlių piliakalnis, toks, 
koks yra dabar, su papildomai 
nesutvirtintais šlaitais, papras-
čiausiai neatlaikytų XXI a. pro-
jektuotojų sumanytos ,,a’lia” XIII 
amžiaus medinės pilies, todėl 
savivaldybė siekia gauti leidimą 
jo ,,sutvarkymui“, tai yra pakeiti-
mui iš esmės(net veržiasi pakeisti 
kraštovaizdžio ir archeologijos 

vertingąsias piliakalnio savybes). 
Matyt planuojama statyti pilis bus 
nemenkas monstras. 

Priminsime, kad prieš porą metų 
oponentams kikenant pilies staty-
tojai turėjo iš piliakalnio traukti 
66 dviejų metrų ilgio ,,varžtus“, 
turėjusius tapti medinės pilies pa-
matu, nes konstruktoriai nustatė, 
kad jie pilies neatlaikys.

2016 m. gegužės mėnesį Anykš-
čių rajono savivaldybę valdę libe-
ralai pasirašė sutartį dėl medinės 
pilies statybų  su viešąjį statybos 
darbų pirkimo konkursą laimėju-
sia „Povilo Gurklio firma“. Kon-
kurse dalyvavo 6 statybos darbus 
atliekančios įmonės, tačiau jau 
minėta organizacija pasiūlė ma-
žiausią kainą – jai Savivaldybė tu-
rėjo sumokėti 309 000 Eur. Mažai 
žinomos firmos vadovas kupiškė-
nas, liberalų sąjūdžio dalyvis Po-
vilas Gurklys tada džiaugėsi, kad 
anykštėnai jo įmonei patikėjo vie-
nintelės Lietuvoje medinės pilies 
statybas.  

Kadangi Šeimyniškėlių piliakal-
nis yra apsuptas gilios daubos ir 
prie pilies statybos vietos nebuvo 
kaip privažiuoti technikai, buvo 
net įrengtas laikinasis keliukas, 
kurį, baigus darbus, buvo ketinta 
išardyti. Laikinojo keliuko įrengi-
mas, pasak savivaldybės, kainavo 
beveik 15 000 Eur.

Deja, vos prasidėjusios statybos 
2017 m. pradžioje buvo sustab-
dytos dėl neva rangovų – „Povilo 
Gurklio firmos“ savivaliavimo. 
Meras K. Tubis tuomet kalbėjo, 
kad pasamdyta įmonė neapskai-
čiavo savo galimybių, ėmė vilkin-
ti darbus, o ekspertams nustačius, 
kad atliekant statybos darbus buvo 
gerokai nukrypta nuo techninio 
projekto, Anykščių savivaldybė 
nutraukė darbų sutartį su kupiškė-
nų įmone. 

P. Gurklio įmonė ant piliakal-
nio išgręžė 66 skyles ir suleido 2 
metrų ilgio „varžtus“, ant kurių 
turėjo iškilti medinė pilis. Pagal 
techninį projektą ir buvo numa-
tyta, jog bus 66 dviejų metrų 
gylio pamatų poliai, tačiau jie, 
kaip buvo numatę projektuotojai, 
turėjo būti gelžbetoniniai. Tačiau 
P. Gurklio statybininkai į sky-
les susuko varžtus primenančias 
konstrukcijas ir tik viršutinę jų 
dalį užliejo armuotu betonu. Eks-
pertai nustatė, kad tokie pamatai 
pilies neišlaikys, ir rajono vado-
vai nurodė P. Gurkliui išsilupti 
pamatus bei sutvarkyti piliakalnį. 
P.Gurklys taip ir padarė.

Iki šiol Anykščių rajono val-
džia taip ir nerado įmonės, kuri 
imtųsi vykdyti šį projektą. 

 
Jei ne Valdovų rūmai, pilis jau 

būtų stovėjusi „senų senovėje“
 
Dar 2004 m. Anykščių rajono 

savivaldybės taryba ir Pasaulio 
anykštėnų bendrijos taryba pasi-
rašė deklaraciją dėl medinės pi-
lies ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
statybų, taip pritardama pirmojo 
Anykščių rajono mero, istoriko 
Sauliaus Nefo idėjai Anykščiuose 
pastatyti XIII a. medinę pilį. 

Vieni anykštėnai žinia apie pi-
lies statybas džiaugiasi, nes bus 
naujas turistinis objektas, kiti 
piktinasi dėl rajono biudžeto lėšų 
švaistymo ir  bet pačios idėjos – 

pilies muliažu bus sudarkytas pi-
liakalnis. 

2015 m. Anykščių rajonui pra-
dėjęs vadovauti pirmasis tiesiogiai 
išrinktas meras Kęstutis Tubis itin 
žavėjosi ir palaikė pilies statybų 
idėją. Vos „apšilęs kojas“ nauja-
me poste, meras K. Tubis vylėsi, 
kad iki 2017 m., kurie Lietuvoje 
buvo paskelbti Piliakalnių metais, 
bus užbaigtas pirmasis Vorutos pi-
lies statybų etapas. Tuomet, prieš 
beveik ketverius metus, meras 
svarstė, kad anksčiau pastatyti pilį 
Anykščiuose greičiausiai sutruk-
dė daug lėšų pareikalavusios Val-
dovų rūmų statybos Vilniuje. 

 
Muziejininkai neinformuoti

 Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus, kurio darbuotojai 
prie Šeimyniškėlių piliakalnio 
rengia edukacinius užsiemimus, 
direktorius Antanas Verbickas, 
paklaustas, gal jau atėjo laikas ra-
jone sumažinti piliakalnių skaičių,  
paverčiant Šeimyniškėlius tiesiog 
smėlio kalnu, kalbėjo: „Šeimyniš-
kėlių piliakalnis yra labai svarbus 
mūsų krašto kultūros paveldo 
objektas. O apie vertingųjų savy-
bių naikinimo planus nieko neži-
nau...“

 
Nieko nenutiko, kad reikėtų 

keisti jo vertingąsias savybes
 
Iš Anykščių kilęs archeologas, 

archeologijos istorikas, humani-
tarinių mokslų daktaras Gintautas 
Zabiela, beje, beveik dvidešimt 
vasarų tyrinėjęs Šeimyniškėlių 
piliakalnį, ne kartą yra kalbėjęs, 
jog tikimybė, kad ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio stovėjusi legen-
dinė Vorutos pilis, yra beveik 
šimtaprocentinė, ir pasisako už 
medinės XIII- XIV amžiaus pilies 
atstatymą.

Paklaustas, kuo Šeimyniškėlių 
piliakalnis yra ypatingas, arche-
ologas kalbėjo: „Šis piliakalnis 
ypatingas tuo, kad tai yra grynas 
Viduramžių „produktas“ – įkurtas 
XIII a. iki tol negyvenamoje vie-
toje, kai  dauguma kitų Lietuvos 
piliakalnių tuo laiku buvo tik at-
naujinami senesniųjų piliakalnių 
vietoje. 

Be medinės pilies materialinės 
kultūros pažinimo Šeimyniškėlių 
piliakalnio tyrimai svarbūs ir tuo, 
kad jų metu surinkta įvairių duo-
menų, patvirtinančių jo tapatinimą 
su Mindaugo laikų Vorutos pilimi, 
kas leidžia baigti užsitęsusias šios 
pilies paieškas“. 

O gal užtenka tų piliakalnių ir 
galim vieną „paaukoti“ – paversti 
jį tiesiog paprastu kalnu ir pradėti 
pilies statybos darbus? Į tai dr. G. 
Zabiela sakė: „Kultūros paveldo 
objekto vertingosios savybės nėra 
laisvai ar lengvai keičiamos. Jas 
nustačius (Šeimyniškėlių piliakal-
niui – kraštovaizdžio ir archeolo-
gines) jos gali būti pakeistos (daž-
niausiai tik papildytos) tik naujų 
tyrimų ar kitokio objekto pažini-
mo metu arba visiškos išimties 
tvarka, jeigu objektas smarkiai su-
naikintas ar sunyko (atsisakyta jų 
dalies). Šeimyniškėlių piliakalny-
je nuo vertingųjų savybių nusta-
tymo neatsitiko nieko tokio, dėl 
ko jas reikėtų koreguoti, o net ir 
kažką pakeitus, jis lieka saugomu 
objektu, nes piliakalnyje saugo-
ma ne kokia nors viena vertingo-
ji savybė, pavyzdžiui, kultūrinis 
sluoksnis, o jų visuma“.

 

(Atkelta iš 4 psl.)

(Nukelta į 11 psl.)

20 metų Šeimyniškėlių piliakalnį tyrinėjęs 
archeologas dr. Gintautas Zabiela mano, kad 
piliakalnių vertingosios savybės gali būti kei-
čiamos tik išskirtinėmis aplinkybėmis: „Nieko 
neįvyko, kad reikėtų keisti Šeimyniškėlių pi-
liakalnio vertingąsias savybes...“

AnykščiųA. Baranausko ir A. Vienuolio - Žu-
kausko muziejaus direktorius Antanas Ver-
bickas mėgdavo dovanoti medinės Vorutas 
maketą ir yra už tai, kad ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio iškiltų medinė a’la XIII amžiaus 
pilis, nes tokia pilis čia kadaise stovėjo.

2016 m. rugsėjo 27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakalnio vyko pilies statybų pradžios iškilmės, sakytos 
skambios kalbos, užkasta statybų pradžią įamžinusi kapsulė su deklaracijomis, centais ir rąsto gabalė-
liu, kuris yra neva iš istorinės Vorutos pilies. Per statybų pradžios iškilmes pirmaisiais smuikais grojo 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis (dešinėje) ir rangovas Povilas Gurklys (antras iš dešinės).
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Aritmetika palanki tiems 
patiems politikams Vidmantas ŠMIGELSKAS
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Daugiausia pirmumo balsų 
per kandidatų į Anykščių ra-
jono tarybą reitingavimą su-
rinko konservatorių sąrašo ly-
deris, rajono vicemeras Sigutis 
Obelevičius. Jis dvylika balsų 
aplenkė nuo pareigų nušalin-
tą merą Kęstutį Tubį. Šie abu 
politikai rungiasi ir antrajame 
Anykščių rajono mero tiesiogi-
nių rinkimų ture.

Politikus reitingavo apie pusė 
balsavusiųjų

Apie pusė (50,56 proc.) balsa-
vimo biuletenių buvo su reitingo 
balais. Mažiausiai dėmesio į rei-
tingavimą kreipė Darbo partijos 
elektoratas, tik 35,16 proc. už šią 
partiją Anykščių rajone balsavusių 
asmenų žymėjo reitingo balsus. Su 
reitingo balsais buvo 44,34 proc. 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų bal-
savimo biutelenių, 49,75 proc. - 
konservatorių, 53,83 proc. - LSDP, 
54,02 proc. - K.Tubio visuomeni-
nio komiteto ,,Anykščių krašto la-
bui“, 55,70 proc. - liberalų.  

Daugiausiai pirmumo balsų su-
rinkusių politikų sąrašas beveik 
identiškas naujosios Anykščių 
rajono tarybos sąrašui. Į reitingo 
25-etuką nepateko vienintelis į Ta-
rybą išrinktas asmuo - ,,darbietis“ 
Ričardas Sargūnas (134 pirmumo 
balsai). Į 25-etuką pateko 7 kon-
servatoriai, 5 K.Tubio visuome-
ninio rinkimų komiteto atstovai, 
5 socialdemokratai,  4 liberalai, 
4 ,,valstiečiai“.  Priminsime, jog 
į Anykščių rajono tarybą kol kas 
yra išrinkti 24 nariai, 25-uoju taps 
arba 6-asis konservatorius, arba 
6-ąją vietą K.Tubio sąraše užėmęs 
asmuo - tiesiogiai išrinktas meras į 
Tarybą  ,,atsives“ naują žmogų iš 
savojo sąrašo.  

Dar 14 asmenų, nepatekusių 
į geriausiai reitinguotų politikų 

Daugiausia pirmumo balsų surinkusių 
Anykščių politikų sąrašas:

1. Sigutis Obelevičius (TS LKD) 691
2. Kęstutis Tubis (komitetas) 679
3. Veneta Veršulytė (LRLS) 646
4. Gabrielė Griauzdaitė Patumsienė (TS LKD) 644
5. Dainius Žiogelis (LSDP) 592
6. Lukas Pakeltis (LRLS) 562
7. Mindaugas Sargūnas (LRLS) 528
8. Giedrius Klimkevičius (TS LKD) 504
9. Kęstutis Jacunskas (LSDP)  493 
10. Saulius Rasalas (LRLS)  438 
11.Egidijus Šilaika  (LSDP) 419
12.Audronius Gališanka  (komitetas) 417 
13.Dalis Vaiginas (LVŽS) 403
14. Ona Repečkienė (TS LKD) 385
15.Dalia Kazlauskienė (TS LKD) 372
16.Kazys Šapoka (LVŽS) 370
     Ramūnas Blazarėnas (komitetas) 370
18.Raimondas Balsys (LVŽS) 362
19.Rita Juodiškienė (komitetas) 358
20.Donatas Krikštaponis (LSDP) 314   
21. Dangira Nefienė  (komitetas) 308
22.Rita Kripaitienė (TS LKD) 304
23. Juozas Juknius (LSDP) 302
24.Vygantas Šližys (LVŽS) 292
25. Jūratė Musteikienė (TS LKD) 280

25-etuką, surinko per 200 reitin-
go balsų. Į šį ,,beveik populiarių“ 
Anykščių politikų sąrašą pateko 
vienas komiteto atstovas, po tris 
konservatorius, socialdemokratus 
ir liberalus bei keturi ,,valstie-
čiai“.

Daugiau nei 100 reitingo balsų 
surinko 16 konservatorių, po 15 
socialdemokratų ir komiteto at-
stovų, po 10 ,,valstiečių“ ir libera-
lų bei 2 Darbo partijos atstovai. 

Šuoliai iki dangaus. Beveik...

Rinkėjai, reitinguodami sąrašus, 
kai kuriuos politikus pamalonino, 
kai kuriuos nubaudė.

Jeigu konservatorių sąraše chi-
rurgas Giedrius Klimkevičius būtų 
likęs 6-uoju, kaip ir buvo įrašytas 
į priešrinkiminį sąrašą, jis kol kas 
nebūtų garantuotas, kad pateks į 
rajono Tarybą. Tačiau jis po rei-
tingavimo atsidūrė 3-ioje vietoje 
ir tapo 8-osios kadencijos Anykš-
čių rajono tarybos nariu, vieninte-
liu anykštėnu, į valdžią renkamu 

nuo pat 1990-ųjų. O verslininkę 
Ritą Kripaitienę rinkėjai iš 4-osios 
vietos pastūmė į 6-ąją ir ji į rajono 
Tarybą pateks tik tuo atveju, jeigu 
meru bus išrinktas Sigutis Obele-
vičius.

Konservatorių sąraše pensinin-
kė Julija Krasauskaitė iš 34 vietos 
pakilo į 24-ąją, o ūkininkas Ginta-
ras Girniukaitis iš 20 vietos nukri-
to į 33-ąją.  

Socialdemokratų rinkėjų valia 
į rajono Tarybą ,,įkelti“ du pensi-
ninkai - buvęs rajono vicemeras, 
verslininkas Donatas Krikštapo-
nis bei Juozas Juknius. Pirmasis 
iš 8-osios pozicijos pakilo į 4-ąją, 
antrasis iš 12-os į 5-ąją. Iš pirmo-
jo socialdemokrato penketuko, 
garantavusio vietas rajono Tary-
boje, išstumtos abi jame buvusios 
moterys - vaikų sodybos mama 
Simona Tubienė iš 4-osios vietos 
krito į 12-ąją, o valdininkė Asta 
Palaimienė iš 5-osios į 7-ąją.

Aukščiausią šuolį socialdemo-
kratų sąraše atliko verslininkas 
Jonas Janišius, iš 32-osios vietos 
pakilęs į 14-ąją, o žemiausiai krito 
Nausodės žemės ūkio bendrovės 
pirmininkas Česlovas Valiuškevi-
čius - iš 17 vietos į 39-ąją.

K.Tubio visuomeninio komiteto 
sąrašo pirmasis trejetukas išsidė-
liojo pagal hierarchiją - pirmas 
liko meras K.Tubis, į 2-ąją vietą iš 
5-osios pakilo administracijos di-
rektorius Audronius Gališanka, į 
3-ąją iš 11-osios - jo pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas. Gydytoja 
Rita Juodiškienė iš 2 vietos krito 
į 4-ąją, mokytoja Dangira Nefienė 
iš 4-osios į 5-ąją, tačiau jos į ra-
jono tarybą išrinktos. Iš komiteto 
laimingojo, į Tarybą išrinkto pen-
ketuko išstumtas režisierius Jonas 
Buziliauskas, kuris iš 3-iosos vie-
tos nustumtas į 6-ąją. Visų laikų 
skrydžio į viršų rekordą  pasiekė 
nušalintojo mero K.Tubio patarė-
jo pareigas vis dar atliekantis Do-
naldas Vaičiūnas, iš 50-osios vie-
tos pakilęs į 9-ąją. Jogos ternerė 
Vaida Zlatkutė iš 49-osios vietos 
kilo į 15-ąją. Kita vertus, kritimo 
žemyn rekordą pasiekė ekonomis-
tė Rita Vilkė, kuri iš 13-osios vie-
tos smigo į 47-ąją.   

Rinkėjai išstumdė ir ,,valstiečių“ 
sąrašą. Buvęs Anykščių komuna-
lininkų vadovas Kazys Šapoka iš 
7-osios vietos perkeltas į 2-ąją, 

o verslininkas Vygantas Šližys iš 
12-osios į 4-ąją. Jie iš rajono ta-
rybos, kurioje ,,valstiečiai“ turės 
keturis mandatus, išstūmė buvusį 
mero patarėją Dominyką Tutkų 
(iš 4 vietos krito į 6-ąją) bei Sei-
mo nario Antano Bauros padėjėją 
Reginą Patalauskienę (iš 3-iosios 
vietos krito į 8-ąją). Skaudžiai kri-
to dabartinės kadencijos rajono ta-
rybos narė, ūkininkė ir verslininkė 
Nijolė Barkauskienė - iš 16-osios 
pozicijos į 26-ąją. ,,Sodros“ dar-
buotojas Alvydas Janickas iš 26 
vietos pakilo į 10-ąją, o gydytoja 
Vitalija Giriūnienė - iš 30-osios į 
12-ąją. 

Liberalų elektoratas į Rajono 
tarybą išrinko tą ketvertuką, kurį 
partija sąrašo priekyje ir buvo su-
rašiusi, tik lyderis Lukas Pakeltis 
pirmąją vietą sąraše užleido antrąja 
buvusiai Venetai Veršulytei. Meni-
ninkas Žygimantas Pranas Smals-
kas iš 38-osios vietos pakilo į 12-
ąją, o buvęs valdininkas Saulius 
Pesliakas iš 27-osios  į 11-ąją. 

Į vienus vartus

Istoriškai Anykščių rajone yra 
trys apylinkės - Traupio, Antrųjų 
Kurklių ir Mačionių, kuriose bal-
savimas vyksta į ,,vienus“ vartus. 
Ir šį kartą Traupyje kandidatas į 
merus, traupietis S.Obelevičius su-
rinko 70,82 proc. balsų, o TS LKD 
- 55,41 proc. Antruosiuose Kur-
kliuose už ten gyvenantį kandidatą 
į merus, socialdemokratą Dainių 
Žiogelį balsavo 66,88 proc., už 
LSDP - 59,87 proc. rinkėjų. Ma-
čionyse, kur gyvena socialdemo-
kratas Donatas Krikštaponis, jo 
partija surinko 49,63 proc., partijos 
kandidatas D.Žiogelis - 43,48 proc. 
balsų. Levaniškyje už S.Obelevičių 
balsavo 56,56 proc., Kurkliuose už 
D.Žiogelį -49,08 proc.

Šiuose rinkimuose Viešintos 
ir Andrioniškis pasirodė kaip 
K.Tubio ir jo komiteto bastionai.  
Andrioniškyje komitetas rinko 
49,79 proc., o K.Tubis 53,97 proc. 
balsų, Viešintose atitinkamai- 
46,15 proc. ir 50,31 proc.  

Beje, 16 asmenų, balsavusių tie-
sioginiuose Anykščių rajono mero 
rinkimuose, įsigudrino nedalyvauti 
Anykščių rajono tarybos rinki-
muose. O negaliojančių biuletenių 
mero ir Tarybos rinkimuose skai-

čiaus skirtumas yra kaip reikiant 
pastebimas. Per mero rinkimus 
sąmoningai ar netyčia buvo su-
gadinti 236 biuleteniai, o Tarybos 
rinkimuose - net 411 biuletenių 
pripažinti negaliojančiais. 

Pramušė dugną

Per tiesioginius mero rinki-
mus mažiausiai balsų (vienetais) 
K.Tubis surinko Šeriuose - 5, 
S.Obelevičius - Svirnuose (15), 
D.Žiogelis - Šoveniuose (8), 
D.Vaiginas - Levaniškiuose (4). 
Už Darbo partijos kandidatą į me-
rus Vaidutį Zlatkų Levaniškiuose ir 
Šlavėnuose balsavo po vieną rinkė-
ją. Bet absoliutų antirekordą pasie-
kė liberalai - Šoveniuose už partiją 
balsavo 1, už partijos kandidatą į 
merus - 0 rinkėjų, o Vašuokėnuo-
se ir partija, ir L.Pakeltis apskritai 
rinkėjų balsų išvengė.

Peržiūrint sąrašų reitingavimą 
atskirose apylinkėse, matyti, kokie 
drausmingi traupiečiai. Šioje apy-
linkėje po 35 pirmumo balsus su-
rinko tėvas ir sūnus, konservatoriai 
Sigutis ir Žygimantas Obelevičiai. 

Įdomiai K.Tubio sąrašą reitin-
gavo svėdasiškiai. Šioje apylinkė-
je daugiausia, 79 balsus, surinko 
vietinis verslininkas, mero sūnėnas 
Gediminas Kutka.  76 balsus gavo 
kitas vietinis verslininkas Vytautas 
Datenis, 74 - K.Tubis, 72 - buvęs 
Svėdasų girininkas Donatas Tuska, 
o A.Gališankai svėdasiškiai skyrė 
19, R.Blazarėnui - 16 pirmumo 
balsų. Panašiai K.Tubio sąrašą rei-
tingavo ir Vaitkūnų gyventojai. 

Absoliučiai mažiausiai reitingo 
balsų visame rajone surinko libe-
ralė Martyna Deksnienė ir ,,darbie-
tė“ Olga Paškevičienė. Jų pavardes 
biuleteniusoe pažymėjo po 11 rin-
kėjų. 

Beje, nė vienas, partijų sąraše 
prieš rinkimus buvęs paskutinis, 
savo pozicijos ,,neišsaugojo“.  
Aukštai kilo jau minėti ,,tubie-
tis“ D.Vaičiūnas ir konservatorė 
J.Krasauskaitė. Liberalė Daiva 
Jasiukonienė iš paskutinės, 39-o-
sios partijos sąrašo vietos pakilo 
į 26-ąją, ,,valstietis“ Gintautas 
Tamošiūnas iš 33-osios į 29-ąją, 
socialdemokratė Irena Kubilienė 
- iš 42-osios į 31-ąją, ,,darbietis“ 
Darius Kuliešius - iš 20-osios į 
17-ąją.

Verslininkas Vygantas Šližys 
iš 12-osios ,,valstiečių“ są-
rašo vietos pakilo į 4-ąją ir 
pirmą kartą taps Anykščių 
rajono tarybos nariu

Nušalintojo Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio patarėjas 
Donaldas Vaičiūnas visuome-
ninio komiteto sąraše iš 50-
osios pozicijos pakilo į 9-ąją. 
Toks šuolis - visų laikų Anykš-
čių rajono rinkimų rekordas.

Rinkėjai kilstelėjo socialde-
mokratą, vietinės politikos 
veteraną Donatą Krikštapo-
nį į sąrašo viršų ir jų valia 
buvęs vicemeras vėl dirbs 
rajono Taryboje.

Liberalų sąraše antrąja bu-
vusi Veneta Veršulytė ap-
lenkė sąrašo lyderį Luką 
Pakeltį
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.)
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Nykštukėnas 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Atšiaurioji Antarktida 
12:55 Brazilijos gamtos ste-
buklai. Atšiaurios aukštumos 
13:50 Puaro 13 N-7. 
Drambliai nieko nepamiršta 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rinkimai 2019. 
Savivaldybių merų rinkimų II 
turo rezultatai. 
23:00 Prancūziškas bučinys 
N-14
00:50 Nevykėliai po priedan-
ga N-14

06:05 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:25 “Žvėrelių būrys” 
06:50 “Keista šeimynėlė” 

07:20 “”Nickelodeon” valan-
da. Neramūs ir triukšmingi” 
07:55 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
08:50 Keistuolis 
10:40 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša 2 
12:30 Beveik mirtina N-7
14:25 Mirtinas žaibas N-7
16:10 Ne vienas kelyje. 
16:50 Teleloto. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Finalo ketvertas. N-7. 
21:30 Speciali „Žinių“ laida. 
Savivaldos rinkimai. II turas. 
22:30 Išvadavimo planas N14
00:15 Taikdarys N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detekty-
vas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Gerasis dinozauras” 
13:15 “Orestas iš burtininkų 
giminės” N-7
15:25 “Mėnulio princesė” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 

19:30 “Lietuvos talentai”. N-7
22:00 “Mechanikas” N-14
23:50 “Nepageidaujami ge-
nai” N-14 (kart.)
01:45 “Universalus karys. 
Atpildo diena” N-14 (kart.)

06:30 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas (k). 
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas” (k) 
N-7
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 “Nutrūkę nuo grandi-
nės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi” N-7
12:30 “Pragaro viešbutis” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
16:30 Čepas meta. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL. 
Neptūnas - Lietkabelis. 
19:30 “Žiurkių medžiotojas” 
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva” 
N14
23:30 Jūrų pėstininkai (k) 
N14
01:30 Akis (k) N14

06:50 “Būrėja” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7

09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:20 “Būrėja” 
10:55 “Akloji” (k) 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 “Kovos su mafija būrys. 
Bosas grįžta” N14
23:10 Una N14
01:00 Gamtos jėgos (k) N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Koncertuoja 
Salvadoras Sobralis (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.)
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora (kart.)
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.)
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.)
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. 
(kart.)
09:00 TV daktaras. Prostatos 
vėžys. Pažangus gydymas 
teikia vilčių 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė 

programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
15:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:00 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Iš širdies į širdį. 
Susitikimas su teatro ir kino 
aktoriumi V. Masalskiu.
19:20 Dauntono abatija 2 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Pokrovskije kolokola 
2018. Ansamblių vakaras.
23:10 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
23:55 Manhatanas N-14 
(kart.)
01:30 Joseph Calleja (te-
noras, Malta) su orkestru 
„Vilniaus sinfonietta“. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias”. (kart.) 
N-7
07:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Sekmadienis su 
Kauno „Žalgiriu““. 
11:00 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:10 “Iksmenai. Apokalipsė” 
N-7 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7
08. 30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Sveika ir gardu. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Adomo obuolys. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kaip bocmanas nuota-
kos ieškojo“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Kaip bocmanas nuota-
kos ieškojo“ N-7.
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariama-
sis. Tenison“ N-7.
00.40 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 3 N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Speciali laida dėl 
LR Konstitucijos 9 straips-
nio 3 dalies pakeitimo 
(Referendumas taip pat 
skelbiamas, jeigu jo rei-
kalauja ne mažiau kaip 50 
tūkstančių piliečių, turinčių 
rinkimų teisę). 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-

sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-
lės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Bus visko (k). 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7
20:30 “Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Telefoninė loterija 
1634. 
21:58 Orai.
22:00 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas N14
00:15 “Judantis objektas” 
N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” (kart.) 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Svajonių sodai”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7

16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Ričardas Liūtaširdis” 
N-14
00:10 “Rezidentas” N-14

06:45 “Pragaro viešbutis” 
(k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7. 
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:55 “Stoties policija” N-7
14:55 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Sachara N-7
23:25 Pasilik (k) N14
01:20 “Iliuzija” (k) N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 

11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Žmogus-voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Šokis svajonės ritmu 
N-7
22:55 “”Velvet”” N-7
00:25 Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Laukinė puota 
N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:30 Pasaulio lietuvių ži-
nios. (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (kart.).
08:45 Menai. Pasaulinis 
Beethovenas. Violončelė ir 
morinchuras (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Daiktų istorijos. 

(kart.).
14:00 Dauntono abatija 2 
N-7 (kart.).
15:10 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Dirvožemio 
išsaugojimas 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Popierinė brigada 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Poncio afera N-14
23:00 Popiežius prieš Hitlerį 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

 
06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Virtuvė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 

17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas” S
01:10 “Svieto lygintojai” N-7

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ne spaudai. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Baimės įlanka“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Ne spaudai. 
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 3 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Speciali laida dėl 
LR Konstitucijos 9 straips-
nio 3 dalies pakeitimo 
(Referendumas taip pat skel-
biamas, jeigu jo reikalauja 
ne mažiau kaip 50 tūkstančių 
piliečių, turinčių rinkimų 
teisę). 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių 2 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Ypatinga užduotis N14
23:55 “Judantis objektas” N-7
00:50 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas (k) N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” (kart.) 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 

16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Ričardas Liūtaširdis. 
Maištas” N-14
00:05 “Rezidentas” N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:55 “Stoties policija” N-7
14:55 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Pinigų kalba N14
22:55 Sachara (k) N-7
01:15 “Juodasis sąrašas” N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 

12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Žmogus-voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Juodasis našlys N14
22:55 “”Velvet”” N-7
00:25 Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Aeroklubas N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.).
06:55 Misija: Vilnija. (kart.).
07:20 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai (kart.).
07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Dirvožemio 
išsaugojimas (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
13:55 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
14:10 Popierinė brigada 
(kart.).

15:10 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Ilgalaikio na-
šumo galvijininkystė 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Samurajus Vatikane 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 Savų darbas. 
Pasaulinės finansų krizės 
gijos 
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms” 
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0”. (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 

17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Nusikaltėlis” N-14
23:10 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:10 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“ N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Baimės įlanka“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
23.00 „Prokuroras“ N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 
3 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Speciali laida dėl 
LR Konstitucijos 9 straips-
nio papildymo 5 dalimi 
(Referendumu priimti įstaty-
mai keičiami tik nauju referen-
dumu). 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Iškyla prie Kabančios 
uolos N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7

07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Nuo... Iki.... 
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Operacija “Delta farsas” 
N-7
23:50 “Judantis objektas” N-7
00:45 Ypatinga užduotis (k) 
N14 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 

19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Paskutinė riba” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:00 “Rezidentas” N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:10 “Tautos tarnas” (k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Nepataisomi” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Akivaizdus ir tikras 
pavojus N14
23:50 Pinigų kalba (k) N14
01:35 “Juodasis sąrašas” N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 

13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas”
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Kitas lavonas N14
22:55 “”Velvet”” N-7
00:30 Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Auksinė kekė N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kęstutis Vaiginis 
Quartet. 1 d. (kart.).
06:55 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
07:20 Grizis ir lemingai 
07:25 Kaimynai piratai (kart.).
07:40 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:05 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:30 Aplinką tausojantis ūki-
ninkavimas. Ilgalaikio našumo 
galvijininkystė (kart.).
09:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Poros. 
Trumpoji programa. 
11:30 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Moterys. 
Trumpoji programa. 
14:00 ARTi. Veidai. (kart.).
14:15 Samurajus Vatikane 
(kart.).
15:10 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Žuvininkystė 

be šalutinio poveikio 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai. 
19:20 Nesibaigianti Hablo 
misija 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Baigiamieji 
egzaminai 
23:35 Įvykis N-14
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” N-7
14:00 “Univeras” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 “Sabotažas” N-14
23:10 Eurolygos rungtynės. 
Tel Avivo “Maccabi” – Kauno 
“Žalgiris”.
01:10 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę. 
07.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“ N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Baimės įlanka“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Gluchariovas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 3 N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Speciali laida dėl 
LR Konstitucijos 9 straips-
nio papildymo 5 dalimi 
(Referendumu priimti įstaty-
mai keičiami tik nauju refe-
rendumu). 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas 
N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” 
07:35 “Tomas ir Džeris” 

08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
14:00 “Dvi širdys” N-7
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. 
19:30 Valanda su Rūta. 
20:30 “Monikai reikia meilės” 
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Tokarevas N14
23:55 “Judantis objektas” N-7
00:50 Operacija “Delta far-
sas” (k) N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
11:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 

19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Beždžionių planetos 
sukilimas” N-7
00:05 “Rezidentas” N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Nepataisomi” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Mirties angelas N14
22:40 Akivaizdus ir tikras 
pavojus (k) N14
01:20 “Juodasis sąrašas” N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 

14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Grase 
N14
23:05 “”Velvet”” N-7
00:40 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. Kostono abatijos 
vaiduoklis N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kęstutis Vaiginis 
Quartet. 2 d. (kart.).
07:00 TV daktaras. Prostatos 
vėžys. Pažangus gydymas 
teikia vilčių (kart.).
07:25 Kaimynai piratai (kart.).
07:40 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:05 Į sveikatą! (kart.).
08:30 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Žuvininkystė 
be šalutinio poveikio (kart.).
09:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Poros. 
Laisvoji programa. 
11:30 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Vyrai. 
Trumpoji programa. 
14:00 ARTi. Veidai. (kart.).
14:20 Nesibaigianti Hablo 
misija (kart.).
15:10 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Arbatos augi-
nimo pokyčiai 

15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Gerard Depardieu: 
priimkit mane tokį, koks esu
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Brandūs pokalbiai. 
22:15 TV videofilmo „Mūsų 
miesteliai“ 30-mečiui. 
23:40 Anapus čia ir dabar. 
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Žvejo nuotykiai” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” N-7
14:30 “Televitrina”. 13 s.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Kulinarijos meistras” 
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Virtuvė” N-7
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 “Vaikštant tarp antka-
pių” N-14
23:15 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:20 “Daktaras Hausas” 
N-14

 
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Širdies plakimas“ N-7
11.10 „Baimės įlanka“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7
14.55 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai. 
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 N-7
11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 3 N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Sniego traukinys N-14
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
N-7

10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Valanda su Rūta (k). 
12:00 “Mano likimas” N-7
13:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
15:00 “Dvi šeimos” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 KK2 penktadienis. N-7. 
20:30 Bornas. Sunaikinta 
tapatybė N-7
22:55 Nakties įkaitas N14
01:20 Mutantų pasaulis N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Išvirkščias pasaulis” 
N-7
21:20 “Ji - šnipė” N-14
23:50 “Mano geriausio drau-
go mergina” N-14
01:45 “Paskutinė riba” N-14 
(kart.)

06:45 “Mentalistas” (k) N-7

07:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7
21:30 Kikboksininkas. 
Agresorius N14
23:20 Mirties angelas (k) 
N14
01:00 “Juodasis sąrašas” 
N-7

07:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” (k) 
10:30 “Akloji” 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai” 
13:30 “Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai” 
14:10 “Pabaisiukas 
Bansenas” 
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”
15:00 “Pasisvėrę ir laimingi” 
16:00 “Amžina meilė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 

20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:00 Švytėjimas S
01:20 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. Mažojo auksinu-
ko mirtis N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. 
Mighty Mo Rodgers su Baba 
Sissoko. 1 d. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys 
(kart.).
07:25 Kaimynai piratai 
(kart.).
07:40 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
(kart.).
08:05 Garsiau. (kart.).
08:30 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Arbatos augi-
nimo pokyčiai (kart.).
09:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Šokiai 
ant ledo. Trumpoji programa. 
12:00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Moterys. 
Laisvoji programa. 
14:35 Iš širdies į širdį. 
Susitikimas su teatro ir kino 
aktoriumi V. Masalskiu. 
(kart.).
15:10 Aplinką tausojantis 
ūkininkavimas. Pragaištingas 
bičių nykimas 
15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai. 
19:15 Šimtas reginių senovi-
niame mieste. Globojančios 
kaukės. Skėčių šokis 
19:39 Šimtas reginių se-
noviniame mieste. Lakuoti 
dirbiniai. Didelio laimikio 
linkinčios vėliavos 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Liuksemburgas – Lietuva. 
23:45 Lilas ir Innomine.
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai”. N-7
11:30 “Kulinarijos meistras” 
(kart.)
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas” 

21:55 “Orai”. 
22:00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” – Stambulo 
“Daruššafaka”.
00:00 “Vaikštant tarp antka-
pių” N-14 (kart.)

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Čempionai. 
07.30 Atliekų kultūra. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi. 
10.45 Čempionai. 
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Deimantų medžioto-
jai“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“ N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

šeštadienis 2019 03 23

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 
(kart.).
06:55 Patrakėliai futbolinin-
kai. Legenda gyva 
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3. 
Negailestinga dykuma 
12:55 Nematomas Havajų 
pasaulis. Gelmių paslaptys 
13:50 Džesika Flečer 6 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncer-
tas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos. 
Žvaigždžių duetų konkur-
sas. 
23:00 Visi gyvena gerai 
N-14
01:05 Sniego traukinys 
N-14 (kart.).

06:15 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:40 “Žvėrelių būrys” 
07:05 “”Nickelodeon” valan-
da. Keista šeimynėlė” 
07:35 “Neramūs ir triukš-

mingi” 
08:05 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:05 “Ogis ir tarakonai” 
09:15 Ragai ir kanopos 
11:00 Piko valanda N-7
13:00 Mažius N-7
14:45 Provincialai Niujorke 
N-7
16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija Kleopatra 
N-7
21:15 Labas rytas N-7
23:30 Didingiausias filmas 
N14
01:00 Bornas. Sunaikinta 
tapatybė (k) N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą”
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Būk sveikas!”. 
11:00 “Kačių motina” N-7
12:55 “Seni vilkai” N-7
14:45 “Simpsonai” N-7
15:15 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
17:00 “Raudonas kilimas”. 

17:30 “Namų idėja su IKEA” 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 
N-7
21:00 “Ką žmonės pasakys” 
N-14
23:10 “Džoja” N-7
01:35 “Ji – šnipė” N-14 
(kart.)

07:00 “Vaikai šėlsta” 
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.  
09:00 Lietuvos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 
10:00 “Nutrūkę nuo gran-
dinės” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7. 
11:00 “Būk ekstremalas” 
N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi” N-7
12:40 “Džino viešnagė 
Italijoje” 
13:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
15:55 “Lemtingi skambučiai” 
N-7
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 Misija “Neįmanoma” 
N-7
00:25 Kaulinis tomahaukas 
N14

06:50 “Akloji” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 

N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai” 
12:05 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:35 “Akloji” (k) 
13:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Padegėjas N14
22:50 Sutrikusi mafija N-7
00:45 Švytėjimas (k) S

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Vilniečiai. Kęstutis 
Makariūnas. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. 
09:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Šokiai ant ledo. Laisvoji 
programa. 
12:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Vyrai. Laisvoji programa. 
14:30 Aš – laidos vedėjas. 
(kart.).
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius  
18:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
19:00 Daiktų istorijos.
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 

20:52 Sportas. Orai 
21:00 Prisiminimai apie 
žvaigždžių dulkes N-7
22:30 Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro 30-ojo 
jubiliejaus koncertas. 1 d.
23:35 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias”. (kart.) 
N-7
07:30 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Gazas dugnas”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:30 “Žaidimų balsas”. 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos” N-7
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Jukono vyrai” N-7
19:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas” 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Mirties įrankiai. 
Kaulų miestas” N-14
00:35 “Pjūklas” S (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Marija 
Kazimiera Kaupaitė“. 
07.55 „Pavojingiausios ke-
lionės. Kongas, Katangos 
provincija“. N-7
08.30 „Pavojingiausios 
kelionės. Kongas, Kivu pro-
vincija“. N-7
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
11.00 „Pagrindinis įtariama-
sis. Tenison“ N-7.
13.00 „Lemtingas panašu-
mas“ N-7.
15.15 „Pasaulio turgūs. 
Nica“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Marijona 
Rakauskaitė“. 
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. 
Savivalė“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. 
Savivalė“ N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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Atrasta Mindaugo laikų Vorutos pilis?
Kur buvo pirmutinė Lietuvos sostinė ,,Voruta”, kurioje kartais užsidarydavo nuo 

priešų Mindaugas ir kuri minima vokiečių ordino kronikose, lig šiol istorikų ir ar-
cheologų buvo ginčo objektu. Vieni manė ją buvus Lietuvos pietuose - Liškiavoje ar 
Varėnoje, kiti - arti Vilniaus, Varnionyse. Istorikas Krzywickis ieškojo jos apie Ario-
galą, o prof. E. Volteris tvirtino, kad ji turinti būti Ukmergės apskrityje. Ir štai pagaliau 
prof. E.Volteris mano atradęs Vorutos pilį Utenos (prieš karą -  Ukmergės) apskrityje, 
Anykščių valsčiuje, Šeiminiškėlių kaimo laukuose, netoli pačių Anykščių, tarp Volu-
pio ir Vorelio upokšnių. Dar ir šiandien tie du upokšniai tebeskalauja piliakalnio šonus 
ir tebėra žymės, kur senovėje būdavo jie užtvenkiami, kad apsuptų visą tvirtovę. 

Galutinai surado ją, apžiūrėjo, nufotografavo ir apklausinėjo vietos žmones, liepos 
mėn. 28-29 dieną atvykęs iš Kauno prof. E. Volteris. Be to, apvažinėjo jis ir Latavos 
upelės apylinkes; mat toji upelė taip pat esanti minima vokiečių ordino kronikose, kad ,,Vorutos” tvirtovė buvusi 
,,apud flumen Lettawa”, o Mindaugas, dovanodamas kardininkų ordinui ,,Dussetenn, Uschpolenn, Uttenn, Tauro-
genn” ir kitas šiaurės Lietuvos vietoves, dokumentą pasirašęs ,,in curia nostra Lettowen”. 

Prof. E. Volteris mano, kad Šventosios ir Latavos trikampy, priešais Vorutą, buvęs ir didelis Mindaugo dvaras, 
,,curia”. To dvaro vietovėje prof. surinko iš žmonių keletą iškasenų ir vieną labai meniškai iš titnago padarytą 
dantytą strėlės galą. 

Prie pat ,,Vorutos” piliakalnio yra didelės senos kapinės, žmonių ,,kapanicomis” vadinamos. Tas kapines prieš 
karą kasinėjo dr. Basanavičius ir išsivežė į Vilnių daug iškasenų iš akmens ir bronzos gadynių. 

Senieji žmonės ,,Vorutos” piliakalnį vadina ,,Varutės” kalnu, nes dvaro akmistrinė, vardu Varutė, tame kalne 
paslėpusi nuo maskolių dvaro brangenybes ir, niekam neparodžiusi tos vietos, mirusi. Prieš karą tą kalną knaisiojo 
kas norėjo: vieni ieškojo paslėptų turtų, kiti - archeologijos iškasenų ir niekas juo rimtai nesidomėjo ir nesirūpino. 
Buvo apaugęs krūmais, mišku, apgriuvęs ir niekam netinkąs. Bet išsiskirsčius Šeiminiškėlių kaimui į vienkiemius, 
naujakuriai iškirto krūmus, pasidarė ant piliakalnio užvažiavimus ir, aplyginę, apvalę viršūnę nuo senobinių plytų 
ir akmenų gruzdo, šiandien jį aria, akėja ir sėja, o žiemą piliakalnio požemiuose laiko supylę bulves! 

Vieta apie ,,Vorutos” piliakalnį neapsakomai graži ir įvairi: tarp miškų, kalnų, slėnių ir daugybės upokšnių. Di-
desnis jų - ,,Varės”, anykštėniškai tariamas ,,Voris”. 

Ant piliakalnio, pasak žmonių, esą tokių vietų, kur niekas neaugą ir tik dideliuose šalčiuose laikąsis sniegas, 
šiaip jis pleiskėmis ištirpstąs. 

Rugiai ant piliakalnio jau nupjauti, bet vasarojus dar tebežaliuoja. Jį nuėmus piliakalnis vėl bus ariamas, akėja-
mas ir paruošiamas žiemkenčių sėjai. 

Nuo ko tai priguli, turėtų pasirūpinti, kad tuo tarpu nors uždraustų jį arti ir kasti duobes bulvėms laikyti. Priguli 
piliakalnis vietos ūkininkams Grimašauskams.

A. Ž. [Antanas Žukauskas-Vienuolis]
Lietuvos aidas. 1935 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 176 (2439), p. 6. 

Voruta kaitino vaizduotę
Vorutos vardas Lietuvos istorijoje reikšmingas. Tačiau kur stovėjo 

legendinė Voruta, kurioje galbūt karalius Mindaugas priėmė popie-
žiaus pasiuntinius, atgabenusius jam karaliaus karūną?

Ši pilis minima Ipatijaus kronikoje, rašant apie 1250-1252 m. įvy-
kius Lietuvoje: „Tautvilas <…> žygiavo prieš Mindaugą. Mindau-
gas pasirengė, bet nusprendė su jo pulkais nekariauti, įžengė į pilį, 
vadinamą Voruta“. Tai vienintelis Vorutos paminėjimas istoriniame 
dokumente. Vėliau šis -  pilies? sostinės? - vardas niekur daugiau 
istoriniuose šaltiniuose neminimas. 

Vorutos vieta domėjosi profesorius Eduardas Volteris, kalbininkas 
Kazimieras Būga. Šalia Anykščių esantis Šeimyniškėlių piliakalnis, 
greta kurio sruvo upelis Varius ir ošė Pavarių miškas, skatino spėlio-
nes, jog tai Vorutos pilies vieta. Rašytojas Antanas Vienuolis - _Žu-
kauskas išplėtojo šią mintį ir  apipynė ją legendomis.

Profesorius Zigmas Zinkevičius savo straipsnyje ,,Kur toji Varu-
ta? “, išspausdintame 1991 metais  laikraštyje ,,Voruta”, rašo :,,Tokio 
pavadinimo vietovės dabar nerandama. Pareikšta net keliolika spė-
liojimų. Ieškota senosios Lietuvos sostinės teritorijoje nuo Žemaičių 
krašto iki Naugarduko.”

Žymusis kalbininkas šiame straipsnyje svarsto:,,Atkreiptinas dėme-
sys į Mindaugo pilies pavadinimo užrašymą Ipatijaus kronikoje. Pa-
lyginę su kitų lietuviškų vardų rašymu istoriniuose šaltiniuose, turime 
konstatuoti, kad anuomet raide o buvo perduodamas ne dabartinis lie-
tuvių kalbos balsis o, bet a, pvz., Troki  - „Trakai“, Kovno - „Kaunas“, 
Mindovg - „Mindaugas“, Vivovt - „Vytautas“, Troideni - „Traidenis“ 
ir t. t. Atvirkščiai, raide a tada žymėjo lietuvių dabartinį o, tartą kaip 
ilgasis balsis a, pvz., Biršton - „Birštonas“, Vaka - „Vokė“, Treniata 
- „Treniota“ ir t. t. Taigi Ipatijaus kronikos Voruta ar bendrinis žodis 
voruta) lietuvių anuomet turėjo būti tariamas Varuta (varuta). <...> 
Bendrinių žodžių reikšmė gerokai įvairuoja, bet neretai būna susijusi 
su aptverta vieta (pvz., Varelis - „aptverta ganykla“), aptvaro elemen-
tais (plg. Varas - „kartis tvorai tverti“), taip pat jėga, prievarta, smurtu 
(plg. vara „jėga“), vandeniu (varus vanduo, „kuris lengvai verda“) ir 
pan. Taigi visai galimas dalykas, kad senovės lietuviai turėjo bendrinį 
žodį (varuta), reiškusį pilį ar įtvirtinimą, supamą vandens.”

Pilį būtų patogiau ir pigiau 
statyti prie Labirintų parko

 
Susisiekus su buvusia Anykščių 

rajono savivaldybės administraci-
jos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja, dabar Panevėžio 
miesto vyriausiąja architekte Dai-
va Gasiūniene ir uždavus klausimą, 
ką ji mananti apie galimus Anykš-
čių savivaldybės norus panaikinti 
Šeimyniškėlių piliakalnio vertin-
gąsias savybes, telefono ragelyje 
kurį laiką buvo tylu. 

 „Manau, kad viską, ką galime 
išsaugoti, o ypač kultūros paveldo 
objektą - privalome visom išgalėm 
saugoti. Panaikinus vertybę nebe-
lieka autento, nebelieka istorijos, 
viskas nebetenka prasmės. Tai kam 

tada ant piliakalnio, kaip beverčio 
daikto, statyti pilį ir dar vadinti 
Mindaugo laikų pilimi? Paradok-
sas – mokslininkai, atlikę Šeimy-
niškėlių piliakalnio tyrinėjimus, 
kalba apie tai, kuo šis piliakalnis 
yra ypač vertingas,  nes manoma, 
jog čia stovėjo Vorutos pilis, o čia 
še tau -  imkim ir panaikinkim jį 
kaip vertybę, kaip valstybingumo 
simbolį, o tada pastatykim naują 
pilį, bet vadinkim anų laikų. Jei-
gu jau Šeimyniškėlių piliakalnis 
praranda vertę, tai pilį siūlyčiau 
statyti turistams patogesnėje vie-
toje. Pavyzdžiui, kodėl nauja pilis 
negalėtų atsirasti prie Labirintų 
parko? Koks tada skirtumas, kur ją 
statyti... Man iš viso keista, kas pa-
skutiniu metu vyksta Anykščiuose. 
Lyg audra ar uraganas koks būtų 
užsukęs. Jei pasitaiko kelyje medis 

– pjaunam, jei kalnas – griaunam. 
Gal kad rusų tankai galėtų prava-
žiuoti ar kad Anykščiai taptų nieko 
verta teritorija...“, - kalbėjo buvusi 
rajono vyriausioji architektė. 

 
Socialdemokratai buvo „prieš“ 

pilį už biudžeto pinigus
 
Beje, 2016 m. rugsėjo mėnesį 

ant Šeimyniškėlių piliakalnio, da-
bar nuo pareigų laikinai nušalinto 
mero K. Tubio iniciatyva, buvo 
surengta iškilminga ceremonija, 
kurios metu Šeimyniškėlių pilia-
kalnyje užkasta statybų pradžią 
ženklinusi kapsulė. Šioje ceremo-
nijoje tada nepasirodė Anykščių 
socialdemokratai. 

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos Anykščių skyriaus pirminin-
kas Dainius Žiogelis apie pilies 

Šeimyniškėlių piliakalnį savivaldybė 
siekia prilyginti paprasčiausiam kalnui

projektą kalbėjo: „Mes, socialde-
mokratai, vieninteliai, kurie nenu-
ėjom į šitą nelaimingą inauguraciją 
-  kapsulės užkasimo ceremoniją. 
Labai užpyko K. Tubis ant mūsų... 
Be pinigų, be normalaus projekto, 
neturint finansavimo pradėti tokias 
statybas – kaip galima taip daryti? 
Todėl mes ir tapome vieninteliais 
idėjiniais priešais... Nežinau, čia 
Dievo rykštė, ar malonė, kad ta pi-
lis taip ir nestovi... Mes tada kalbė-
jom – jeigu gaunat kitą finansavi-
mą, bet ne iš rajono biudžeto, jeigu 
reikėtų prisidėti 20-30 procentų, 
tada galim susitikt. Štai Elminin-
kuose žmonės vos ne su ašaromis 
akyse klausia: tai sutvarkys tą kal-
ną ar nesutvarkys?...  Projektas 
nelaimingas, gruntas nelaimingas 
ir tikriausiai Saugotinos teritorijos 
pasakė, kad ten pilies nebus...“

Paklaustas, ar jis, kaip rajono 
Tarybos narys, žino apie Savival-
dybės administracijos susiraši-
nėjimus su Kultūros ministerija, 
Kultūros paveldo departamentu 
dėl Šeimyniškėlių piliakalnio tvar-
kybos darbų projektų ir bandymų 
pakeisti piliakalnio vertingąsias 
savybes, D. Žiogelis sakė: „Gal 
pozicija ir žino ką, bet nuo mūsų, 
blogųjų socialdemokratų, visa in-
formacija slepiama. Tik dabar, kai 
pavažinėjau į seniūnaičių sueigas 
rajone, situacija ėmė aiškėti. Kai 
vyko Anykščių seniūnijos seniū-
no ataskaita, R. Blazarėnas lyg ir 
prasitarė, kad čia jau bus nebelabai 
gerai su ta pilimi... O susitikime 
Elmininkuose irgi leido suprasti, 
kad yra nemažai problemų su šiuo 
projektu. Ir man, kai pamačiau šių 
metų rajono biudžetą, kuriame pi-
liai skirta lygiai nulis eurų, viskas 
pradėjo aiškėti... Manau, kad jau ir 
taip išmesta labai daug pinigų…“.

 

Apie tokio svarbumo įvykius 
reikia tartis su bendruomene

 
LR Seimo narys nuo Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos Antanas 
Baura  taip pat pasisakė prieš pilies 
statybas iš rajono biudžeto pinigų:

 „Jeigu būtų skirtas finansavimas 
toks,  koks buvo skirtas Lajų takui, 
kai iš 7 mln.litų tik 0,3 mln. buvo 
savivaldybės lėšos, dar ir žmonių 
nuomonės atsiklausus, gal būtų ir 
patrauklus objektas. Bet kad nie-
kas tokių dalykų nežada finansuoti 
nei iš investicijų programų, nei iš 
kitokių fondų. Rajono biudžetui tai 
būtų nepakeliama našta. Juk kai-
nuos ne tik pilies statybos, finan-
savimo reikės juk ir jos išlaikymui. 
Sakyčiau taip: traukinys, kuris 
prieš 10 metų ta kryptimi judėjo, 
dabar jau nuvažiavo ir, manyčiau, 
jau reikia užmiršti šį dalyką.

Ar jam teko girdėti, jog Anykš-
čių rajono savivaldybė kreipėsi į 
Kultūros departamentą prašydama 
pakeisti Šeimyniškėlių piliakalnio 
vertingąsias savybes?

 A. Baura sakė: „Gandų lygme-
nyje teko girdėti, tačiau, jeigu tai 
iš tikrųjų yra tiesa, tai Savivaldy-
bė pasielgė labai negražiai. Man 
nesuprantama, kaip Savivaldybė 
gali prašyti tokių dalykų, juk jei-
gu jos prašymas būtų patenkintas, 
kuo aš labai abejoju, Šeimyniškė-
lių piliakalnis taptų eiliniu, niekuo 
neišsiskiriančiu kalnu. Jūsų minėtu 
atveju atrodytų, kad viskas vyksta 
slaptai, raštai siuntinėjami, planai 
kuriami, tačiau žmonės apie tai 
nieko nežino. O Šeimyniškėlių 
piliakalnis yra per daug vertingas 
daiktas, kad būtų į jį pasikėsinta – 
tai ir unikali istorija, kraštovaizdis 
aplink piliakalnį, reljefas – todėl 
tokie veiksmai tikrai yra netole-
ruotini. Kyla klausimas, į kurį at-
sakymą numanau - greičiausiai ir 
rajono Taryba nieko nežinojo apie 
valdžios užmojus. Bet gal nieko 
keista – žmogus, kuris įsivaizda-
vo, kad gali rajone elgtis taip, kaip 
nori, tokius dalykus ir leido...“

-ANYKŠTA

(Atkelta iš 5 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys 
Dainius Žiogelis sakė, kad socialdemokratai 
parodė poziciją nedalyvaudami pilies statybų 
pradžią žyminčios kapsulės užkasimo ceremo-
nijoje: „Tokiu poelgiu labai supykdėmė merą 
Kęstutį Tubį...“

Seimo narys, „valstietis“ Antanas Baura sakė 
lyg ir girdėjęs apie vietinės valdžios veiksmus 
siekant panaikinti vertingąsias Šeimyniškėlių 
piliakalnio savybes, tačiau sunkiai galintis 
patikėti, kad valdantiems asmenims kultūros 
objektai nėra vertingi.
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„Grieža“ gyvuos tol, kol upelis tekės į Šventąją

- Kapela „Grieža“ jau šventė 
20 metų jubiliejų. Kas jus verčia 
nesustoti vietoje ir toliau puose-
lėti kolektyvą? O gal kada buvo 
minčių viską baigti?

- Kolektyve atsiranda įvairių 
nuomonių, bet mus vienija bendras 
tikslas: klausytojui sukelti teigia-
mas emocijas, kad jam būtų gera 
ir malonu. Profesionali dainininkė 
Giedrė Kaukaitė yra pasakiusi: „...

man nepriimtina tokia saviveiklinė 
muzika, bet kai  jos paklausai, ap-
ima toks mielas nuoširdumas, pa-
prastumas, kur profesionalioje mu-
zikoje toks reiškinys neišryškėja...“

- Kapela „Grieža“ yra gan jau-
natviška. Kaip pavyksta tokio 
stiliaus muzika sudominti jaunus 
žmones? Kaip manote, kas yra 
jūsų kolektyvo pagrindinis klau-
sytojas?

- Dauguma jaunimo yra baigę 

muzikos mokyklą ir domisi vis-
kuo. Jiems patinka groti ir kitokią 
muziką. O mokytojos Renata Juo-
delienė ir Regina Gurklienė groja 
nuo pat „Griežos“ atsiradimo, todėl 
jos visada jaunos. Mūsų klausytojas 
- didelis ir mažas, nereikalaujantis 
išskirtinio muzikinio išsilavinimo.

- Ne kartą kapela „Grieža“ daly-
vavo LRT laidoje „Duokim garo“. 
Koks tai jausmas -  koncertuoti te-
levizijoje? Kokioje scenoje pasiro-

dydami jaučiatės geriausiai?
- Jausmas nerealus, sąlygos nelen-

gvos, bet galutinis rezultatas beveik 
visada pasiteisina.

- Kokius „Griežos“ koncertus 
per 20-metį galėtumėte įvardyti 
kaip įsimintiniausius? 

- Įsimintiniausi koncertai su Ro-
mualdu Vešiota ir aktoriumi, švie-
sios atminties Algirdu Grašiu, kurie 
taip išjudindavo ir pralinksmindavo 
žiūrovą, kad net mes,  patys atlikė-
jai, negalėdavome susikaupti kitam 
kūriniui.

- Koncertavote ne kartą ir tarp-
tautiniuose renginiuose. Priminki-
te, kokiose šalyse ir kurios šalies 
publika „Griežą“ priėmė šilčiau-
siai?

- Labai šiltai priėmė Madonoje 
(Latvija). Jų publika šilta, paprasta 
- gal kad lietuvių ir latvių tautos arti-
mos dvasia ir širdimi.

- Koks didžiausias netikėtumas/ 
staigmena yra nutikusi per kapelos 
„Grieža“ gyvavimo laikotarpį?

- Būna, kad kapelos muzikantai 
pamiršta koncertinę aprangą, natas, 
esame pamiršę net kontrabosą. Len-
kijoje yra tekę stumti sugedusį auto-
busą į nuošalią vietą, kad negautume 
baudos.

- Kapela „Grieža“  įvertinta ap-
dovanojimu „Aukso paukštė“. Ar 
toks apdovanojimas jus nustebino 
ir ką jis jums reiškia?

- Kai iš Vilniaus atskrido žinia dėl 
apdovanojimo, persmelkė nerimo 
jausmas, kuris įpareigoja ir skatina 
dar atsakingiau įsigilinti į liaudiškos 
muzikos žanrą.

(Atkelta iš 1 psl.)

- Kaip manote, kiek dar metų 
gyvuos „Grieža“? Kuo žadate 
nustebinti klausytojus? Ką galė-
tumėte atsakyti tiems žmonėms, 
kurie sako, kad „Griežos“ reper-
tuaras yra jau kiek  pabodęs?

-„Grieža“ gyvuos tol, kol  ben-
dravardis upelis tekės į Šventąją.

- Kas kapeloje „Grieža“ (ži-
noma, be jūsų) yra didžiausia 
„žvaigždė“?

- Kapelos „Grieža“ muzikantai 
ir dainininkai man yra svarbūs ir 
brangūs, o žodis,, žvaigždė“ man 
yra nepriimtinas.

- Ką apskritai manote apie šiuo-
laikinę muziką ir liaudiškos muzi-
kos vietą muzikiniame gyvenime?

- Liaudiška muzika -  kaip šach-
matų partijos pradžia: e2-e4, o vi-
durys - šiuolaikinė muzika, kuriai 
tinka įvairiausi atradimai, netikėtu-
mai.

- Kokia yra jūsų,kaip muzikan-
to, didžiausia svajonė ( nebūtinai 
susijusi su „Grieža“)?

- Svajonė sutampa su Prano Raš-
čiaus žodžiais „Norai“:

...kaip norėčiau ežere
paerzinti žuvį kabliuku...
ir į pirtį su kaimynais dar nukakt
ir vanotis ir šnekėtis visąnakt...
pasėdėti šalia gryčios ant 

akmens
ir išgert sulos puodelį ar van-

dens
ir degtinės stiklas būtų neblogai,
jei ateitų išlydėt geri draugai...
Šio gyvenimo kely mano norai 

dideli.
-ANYKŠTA

Pernai Anykščių kultūros centro kapela dalyvavo Lietuvos šim-
tmečio dainų šventėje „Vardan tos...“

Kapela „Grieža“ klausytojams atlieka ne tik liaudies, bet ir autorinius muzikos kūrinius.

„Tele2“ nuolaidos telefonams: sutaupykite net iki 45 proc.
Prasidėjus pavasariui, „Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų populiariesiems „Samsung“ ir „iPhone“ 

telefonams įsigyti. Nuolaidos siekia net iki 45 proc., o jomis pasinaudoti galima visuose operatoriaus sa-
lonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Pavasarį dažnai norisi atsinaujin-
ti, todėl savo klientams paruošėme 
puikių pasiūlymų telefonams įsigyti. 
Džiaugiamės, kad sau tinkamų modelių 
su nuolaida turėtų rasti tiek „Samsung“, 
tiek „Apple“ išmaniųjų gerbėjai“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų 
direktorė.

„Samsung“ išmanieji – beveik perpus 
pigiau

Ketinantiems įsigyti „Samsung“ išma-
niuosius – geros naujienos. Būtent šio 
gamintojo telefonams „Tele2“ taikomos 
nuolaidos dabar siekia net iki 45 proc. 
Laukti neverta, tereikia išsirinkti iš trijų 
viliojančių pasiūlymų.

Suskubę pasinaudoti nuolaidomis, 6,3 
colio įstrižainės ekraną, 128 GB atminti-
nę ir keturgubą kamerą  turintį išmanųjį 
„Samsung Galaxy A9“ šiuo metu gali įsi-
gyti net 180 Eur pigiau. Sumokėjus pra-
dinę 63 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo 
planu – šis telefonas kainuos tik 14,83 

Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu – 599 
Eur).

„Samsung“ gerbėjams, norintiems su-
taupyti dar daugiau, verta rinktis išma-
nųjį „Galaxy S8“ – dabar jį įsigyti galima 
net 320 Eur pigiau nei įprastai. Šis stilin-
gas ir ypač galingas telefonas, sumokė-
jus pradinę 58 Eur įmoką ir sudarius 24 
mėn. sutartį su bet kuriuo operatoriaus 
mokėjimo planu, kainuos tik 13,79 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu – 709 Eur).

Asmenukių mėgėjams rekomenduoja-
ma rinktis „Samsung Galaxy A7“, turintį 
24 MP priekinę kamerą su reguliuojama 
blykste, leidžiančia ryškius kadrus užfik-
suoti net prietemoje. Šis telefono mode-
lis, sumokėjus pradinę 42 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ mokėjimo planu, šiuo metu kai-
nuoja tik 9,87 Eur/mėn. (kaina ne akcijos 
metu – 349 Eur).

Nuolaidos „iPhone“ telefonams siekia 
net iki 25 proc.

Tai dar ne viskas – „Tele2“ paruošė 

viliojančių pasiūlymų ir svajojantiems 
apie „Apple“ išmaniuosius. Nuolaidos 
jiems siekia net iki 25 proc. ir galioja tiek 
sudarant 24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
operatoriaus mokėjimo planu, tiek per-
kant telefonus be sutarties ir mokant 
visą sumą iš karto.

Ieškantiems stilingo, patogaus ir mo-
dernaus telefono – verta rintis „iPhone 7“ 
su 32 GB atmintine ir sutaupyti net 139 
Eur. Sumokėjus pradinę 73 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ planu, šis telefonas kainuos tik 
17,33 Eur/mėn. Perkant išmanųjį be su-
tarties, jis kainuos vos 489 Eur (kaina ne 
akcijos metu – 628 Eur).

Svarstantiems apie populiarųjį „iPhone 
6S“ – pasiūlymas taip pat yra. Šį „Apple“ 
telefoną su 32 GB atmintine dabar ga-
lima įsigyti 132 Eur pigiau. Sumokėjus 
pradinę 60 Eur įmoką ir sudarius 24 
mėn. sutartį su bet kuriuo pasirinktu pla-
nu, išmanusis kainuos vos 14,04 Eur/
mėn. Perkant telefoną be sutarties, jis 

tekainuos 397 Eur  (kaina ne akcijos 
metu – 529 Eur).

Norintys įsigyti patį naujausią ir di-
džiausią ekraną turintį „Apple“ telefoną 
„XS MAX“ su 64 GB atmintine – turė-
tų suskubti. Sumokėjus pradinę 180 
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį 
su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, 
šis išmanusis kainuos 42,45 Eur/mėn. 
Perkant telefoną be sutarties, jis kai-
nuos 1199 Eur (kaina ne akcijos metu 
– 1279 Eur).

Svajojantiems apie naujausią „Apple“ 
telefoną, tačiau per mėnesį išnaršan-
tiems daugiau nei 8 GB – verta pasi-
naudoti operatoriaus pasiūlymu „Visada 

naujas“. Sumokėjus vos 1 Eur pradinę 
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
neribotų pokalbių bei SMS planu su 16 
GB arba neribotais GB – telefonas „XS 
MAX“ su 64 GB atmintine kainuos 53,25 
Eur/mėn (kaina ne akcijos metu – 1279 
Eur). O geriausia žinia ta, kad po metų šį 
išmanųjį galėsite pakeisti naujausiu mo-
deliu be jokių papildomų mokesčių.

Nuolaidos taikomos nuo kainų, galioju-
sių ne akcijų metu, laikotarpiais nuo 2018 
m. spalio mėn. Telefonams papildomai 
taikomas vienkartinis valstybės nusta-
tytas laikmenos mokestis. Pasiūlymų 
laikas ir įrenginių kiekis – riboti.

Užsak. Nr. 296

Kapelos „Grieža“ nariai: Renata Juodelienė, Regina Gurklienė, Rūta Dilienė, Paulius Gaidelis, 
Boleslovas Vilutis, Jakovas Pustelnikovas, Antanas Baltrimas, Giedrius Bernotas, Sigitas Petraška, 
Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė, Saulius Janukėnas ir Kęstutis Grigaliūnas.
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Dar kartą dėkoju už Jūsų balsus ir palaikymą pirmajame rinkimų ture, nors aš negalėjau pasiimti atosto-
gų, neturėjau laiko belstis į Jūsų duris ir agituoti už save. 

Nesu iš tų, kurie dalija nerealius pažadus, tačiau, laimėjęs rinkimus, tikiuosi suformuoti stiprią koman-
dą, susigrąžinti geriausius specialistus ir, pasiraitojęs rankoves, dirbti Anykščių ir anykštėnų labui. Galiu 
pažadėti, kad bus tęsiami pažadėti darbai, tardamiesi su Jumis, imsimės naujų projektų ir iniciatyvų, galiu 
pažadėti, kad savivaldybėje nebus jokių nepotizmo ir korupcijos atvejų...

Tikiuosi Jūsų palaikymo sekmadienį, kovo 17 dieną, juolab kad mano anūko Mykolo nuomonė apie 
senelį nesikeičia...

MIELIEJI ANYKŠČIŲ KRAŠTO ŽMONĖS,

spektras MOZAIKA
Holivudo žvaigždės sulaukė 

kaltinimų neteisėto studentų 
priėmimo į universitetus byloje

Holivudo aktorės, tarp jų „Oska-
rui“ nominuota serialo „Nusivylu-
sios namų šeimininkės“ žvaigždė 
Felicity Huffman, atsidūrė sąraše 
asmenų, kuriems pareikšti kaltini-
mai dėl sukčiavimo, susijusio su 
studentų priėmimu į prestižinius 
JAV universitetus, antradienį pa-
skelbė federaliniai prokurorai.

Beveik 50 asmenų kaltinami suk-
čiavę, norėdami įtaisyti savo vaikus 
į elitines mokyklas, tokias kaip Jei-
lio, Stanfrodo, Džordžtauno, Pietų 
Kalifornijos universitetai, sakoma 
federalinių prokurorų pranešime.

Pasak pareigūnų, tai yra didžiau-
sio masto sukčiavimo dėl priėmimo 
į universitetus schema, kurią kada 
nors tyrė Teisingumo departamen-
tas.

Tarp kaltinamųjų yra devyni 
treneriai, dirbantys elitinėse aukš-
tosiose mokyklose, ir 33 tėvai, 
kurie, prokurorų teigimu, mokėjo 
„milžiniškas sumas“, kad jų atžalos 
garantuotai patektų į tas švietimo 
įstaigas.

JAV prokuroras Andrew Lellin-
gas (Endrius Lelingas) per spaudos 
konferenciją antradienį sakė, kad 
pačių universitetų nėra tebesitęsian-
čio tyrimo taikiklyje. Pasak jo, pa-
reigūnai įtaria, kad schemoje galėjo 
dalyvauti ir daugiau tėvų.

Teismo dokumentai rodo, kad 
viena Kalifornijoje įsikūrusi kon-
sultacijų dėl stojimo į aukštąsias 
mokyklas kompanija nuo 2011-ųjų 
iki šių metų vasario gavo 25 mln. 
dolerių (per 22 mln. eurų) už pagal-

bą kyšininkaujant.
Kaip praneša pareigūnai, savo 

vaikus prestižiniuose universitetuo-
se įtaisyti norėję tėvai mokėdavo 
nuo 200 tūkst. dolerių (177 tūkst. 
eurų) iki 6,5 mln. dolerių (5,8 mln. 
eurų) kyšius.

Slovėnijoje moteris nusipjovė 
ranką, kad gautų draudimo 
išmoką

Slovėnijoje pareigūnai suėmė 
moterį ir jos giminaitį, įtariamus 
tyčia nupjovus moteriai ranką žie-
diniu pjūklu, kad gautų beveik 400 
tūkst. eurų siekiančią draudimo iš-
moką, pirmadienį pranešė policija.

21 metų moteriai ir jos 29 metų 
giminaičiui gresia aštuonerių metų 
laisvės atėmimo bausmės už bandy-
mą sukčiauti.

„Su vienu iš savo bendrininku 
ji tyčia žiediniu pjūklu amputavo 
sau plaštaką nuo riešo, tikėdamasi 
pateikti tai kaip nelaimingą atsi-
tikimą“, – sakė policijos atstovas 
Valteris Zrinskis per spaudos kon-
ferenciją.

Manoma, kad šį planą moteris pa-
rengė anksčiau šiais metais kartu su 
trimis savo giminaičiais, netrukus 
po to, kai grupė pasirašė gyvybės 
ir sveikatos draudimo sutartis su 
penkiomis skirtingomis draudimo 
kompanijomis. 

Visi keturi sąmokslo organizato-
riai buvo sulaikyti, o vėliau du iš jų 
paleisti. 

Moteris tikėjosi gauti vienkartinę 
maždaug 380 tūkst. eurų kompensa-
ciją ir dar po maždaug 3 tūkst. eurų 
kas mėnesį iki gyvenimo pabaigos.

Iš pradžių įtariami aferistai tyčia 
paliko nupjautą plaštaką ir neatvežė 

jos į ligoninę, tikėdamiesi triskart 
didesnės kompensacijos už sukel-
tą nuolatinį nedarbingumą, nurodė 
policija.

Tačiau pareigūnai spėjo laiku 
atvežti nupjautą ranką ir vienos 
Liublianos ligoninės chirurgai ją 
sėkmingai prisiuvo, pridūrė V. 
Zrinskis.

Slovėnijoje grynos vidutinės mė-
nesio pajamos siekia maždaug 1 
tūkst. eurų.

Kinija balandį perduos 
Danijai dvi didžiąsias pandas

Kopenhagos zoologijos sodas 
trečiadienį paskelbė, kad vadina-
mąją „pandų diplomatiją“ tęsianti 
Kinija kitą mėnesį Danijai perduos 
dvi didžiąsias pandas.

Pasak zoologijos sodo vadovo Jo-
ergeno Nielseno, balandžio 4 dieną 
įvyksiantis šių gyvūnų perdavimas 
„bus vienas svarbiausių įvykių per 
zoologijos sodo 160 metų istoriją“.

Jis pridūrė, kad lankytojai nuo 
balandžio 11 dienos galės pamatyti 
pandų porą iš Kinijos pietvakarinio 
Čengdu miesto neseniai pastatytuo-
se ir 160 mln. Danijos kronų (21 
tūkst. eurų) kainavusiuose „Pandų 
namuose“.

J. Nielsenas pažymėjo, kad ap-
tvarai bus oficialiai atidaryti diena 
anksčiau.

Danija – ne pirmoji šalis, gau-
nanti tokią kinų diplomatinę dova-
ną. Danų premjeras Larsas Lokke 
Rasmussenas per savo pernai ge-
gužę įvykusį vizitą į Kiniją stebėjo 
pandas, laikomas kinų kultūros ir 
politinės galios simboliu.

Užšalusio mamuto ląstelių 
branduoliai trumpam įžiebė gy-
vybę, skelbia mokslininkai

Japonijoje dirbančių mokslininkų 
grupė sėkmingai išprovokavo 28 
tūkst. metų senumo mamuto ląste-

lių dalių, perkeltų į pelės ląsteles, 
veiklą, bet vis dėlto mažai tikėtina, 
kad netrukus tarp mūsų vaikščios 
šie kailiniuoti milžinai.

Vykdydama projektą tarptauti-
nė komanda iš 2011 metais Sibire 
atrasto, amžinajame įšale gerai iš-
silaikiusio mamuto ląstelių paėmė 
branduolių ir perkėlė juos į kelias 
dešimtis pelės kiaušinėlių.

Penkiuose iš šių kiaušinėlių buvo 
pastebėtos biologinės reakcijos, 
vykstančios prieš pat ląstelės pasi-
dalijimą, sakė komandos narys Kei 
Miyamoto iš Vakarų Japonijoje įsi-
kūrusio universiteto „Kindai“.

Tačiau nė vienoje ląstelėje neįvy-
ko pasidalijimas, kurio reiktų ma-
mutui atgimti, naujienų agentūrai 
AFP sakė jis.

„Tai rodytų, kad nepaisant visų 
praėjusių metų, ląstelių veikla vis 
dar gali vykti ir jos dalis galima 
atkurti, – sakė mokslininkas. – Iki 
šiol daugelis studijų buvo sutelkta į 
iškastinės DNR analizavimą, o ne į 
tai, ar ji vis dar veikia.“

Tyrimas, kurio rezultatus pirma-
dienį paskelbė žurnalas „Scientific 
Reports“, kol kas nesuteikia daug 
vilčių tiems, kas norėtų pamatyti se-
niai išnykusių rūšių atgimimą „Ju-
ros periodo parko“ (Jurassic Park) 
stiliumi, perspėjo K. Miyamoto.

„Mes taip pat sužinojome, kad 
ląstelėms padaryta žala buvo labai 
didelė, – pabrėžė jis. – Dar nepama-
tėme nė ląstelių pasidalijimo. Turiu 
pasakyti, kad esame labai toli nuo 
mamuto atkūrimo.“

Universitetas „Kindai“ mamutą 
studijavo bendradarbiaudamas su 
kitais Japonijos bei Rusijos institu-
tais ir neatmesdamas galimybės jį 
klonuoti. Dabar planuojama ieškoti 
alternatyvių metodų šiam priešisto-
riniam milžinui prikelti.

„Mums reikia naujų technologijų, 
norime išbandyti įvairus metodus“, 
– sakė K. Miyamoto.

-BNS

Renovacija. Seimas leido valsty-
bės lėšomis remti vadinamąją mažąją 
daugiabučių renovaciją, kai atnauji-
namas tik pastato šilumos punktas. 
Siekiant taupyti šilumą, būtų leidžia-
ma atskirai modernizuoti daugiabučių 
šilumos punktus, šiems darbams su-
teikiant valstybės paramą, kuri dabar 
skiriama tik viso namo – stogo, langų, 
sienų, durų ir šilumos vamzdyno – re-
novacijos atveju.  Gyventojams, kurie 
pritartų mažajai renovacijai, valstybė 
papildomai padengtų 30 proc. inves-
ticijų.

Mažiau. Lietuvoje mažėja gyven-
tojų, teigiančių, jog yra davę kyšį, 
rodo naujausias Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) skelbiamas Lietuvos 
korupcijos žemėlapis. Taip pat mažėja 
tvirtinančių, kad per penkerius metus 
korupcija išaugo. STT pastebi, kad 
nepaisant šių teigiamų tendencijų, sil-
pnėja antikorupcinis potencialas, t.y. 
mažiau žmonių pasiryžę pranešti apie 
korupcinius nusikaltimus.

Tarėjai. Teisingumo ministras El-
vinas Jankevičius sako, kad teismų 
tarėjai turėtų dalyvauti nagrinėjant 
korupcines bylas ir labai sunkius nu-
sikaltimus. „Tam tikrose korupcinėse 
bylose mūsų visuomenė turi klau-
simų, nėra aišku, kodėl vieni ar kiti 
sprendimai būtent priimami. Su šia 
problema kovojant, kad visuomenė 
suprastų teismų sprendimus, labai 
pagelbėtų teismų tarėjai, mes tikimės, 
kad šis institutas bus įgyvendintas“, – 
sakė E. Jankevičius.

Kritika. Policijos generalinis ko-
misaras Linas Pernavas teigia, kad 
trečiadienį policijos pareigūnų prof-
sąjungų išsakyta kritika neturi pagrin-
do. Policijos pareigūnų profesinės są-
jungos trečiadienį surengtoje spaudos 
konferencijoje ragino atsistatydinti 
„nesusitvarkantį su pareigomis“ vi-
daus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, 
o generalinį komisarą pavadino „siau-
tėjančiu“ ir sakė, kad Policijos depar-
tamente švaistomi mokesčių mokėto-
jų pinigai jo komandiruotėms.

Gyrė. Dešiniajam sparnui priklau-
santis Europos Parlamento pirminin-
kas italas Antonio Tajani išprovokavo 
priešišką reakciją, interviu radijui pa-
gyręs diktatoriaus Benito Mussolini 
pastangas. „Nebūtina sutikti su jo me-
todais,.. bet būkime teisingi: Mussoli-
ni nutiesė kelių, pastatė tiltų, pastatų, 
sporto objektų, jis perkūrė daug mūsų 
Italijos dalių“, – sakė A. Tajani, kuris 
yra artimas magnatui ir buvusiam 
premjerui Silvio Berlusconi.

Pažeidimai. Baltarusijos valdžia 
nesiima jokių žingsnių bausti valdi-
ninkus už žmogaus teisių pažeidimus, 
rašoma JAV Valstybės departamento 
metinėje ataskaitoje apie žmogus tei-
sių padėtį.    „Visų lygių valdžia veikė 
nebaudžiamai ir nesiėmė žingsnių 
patraukti teisminėn atsakomybėn ar 
nubausti valstybinių ir jėgos struktūrų 
atstovus, pažeidusius žmogaus tei-
ses“, – rašoma valstybės sekretoriaus 
Mike'o Pompeo pasirašytos ataskai-
tos įžanginėje dalyje.

Nafta. Atlanto vandenyne nusken-
dus italų krovininiam laivui su 45 
konteineriais „pavojingų medžiagų“, 
ketvirtadienį Prancūzijos krantų link 
juda išsiliejusios naftos dėmė, pra-
nešė pareigūnai. 10 km ilgio ir 1 km 
pločio naftos dėmė ateinantį savaitga-
lį galėtų pasiekti šalies pietvakarinio 
regiono krantus netoli Bordo uosta-
miesčio.

-BNS
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įvairūs

Vištos, Vištaitės!
Kovo 19 d. (antradienį) pre-

kiausime Kaišiadorių raj. 
paukštyno 10 mėnesių vak-
cinuotomis, rudomis, gerai 
kiaušinius dedančiomis viš-
tomis ir 2-3-4-5-6 mėnesių 
įvairių spalvų vištaitėmis. 
Prekiausime lesalais.

Svirnai 8.00, Kavarskas 8.10, 
Janušava 8.20, Anykščiai (ūk. 
turg.) 8.40, Skiemonys 9.00, 
Mačionys 9.15, Burbiškis 9.30, 
Rubikiai 9.40, Debeikiai 9.50, 
Leliūnai 10.00, Svėdasai 10.15, 
Viešintos 15.15, Andrioniškis 
15.30, Troškūnai 15.45, 
Laukagaliai 15.55, Traupis 
16.05, Levaniškiai 16.15.

Tel. (8-699) 12631.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Statybinės įrangos nuoma 
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliumi-

nio bokšteliai, plovimo įranga, 
santechninės movų užspaudimo 
replės, beorio dažymo siurbliai, 
hugsvarnos, suvirinimo aparatai, 
skersavimo staklės ir kt.

Atliekame statybos, santechni-
kos, elektros bei dažymo darbus, 
konsultuojame.

Tel. (8-679) 90305, 
feisbukas: dailusnamas

„Parama investicijoms į žemės 
valdas“ iki 50 000 Eur supaprastin-
ta tvarka (finansuojamas kombainų 
ir traktorių įsigijimas) ir „Parama 
smulkiems ūkiams“ iki 15 000 Eur 
su PVM (galima pirkti ir naudotą 
techniką, nereikia drausti ir nėra 
kontrolinių metų). Rengiame projek-
tus. Kaina nuo 500 Eur. 

Tel. (8-673) 88712.

siūlo darbą

Darbų vadovui arba brigadininkui 
melioracijos, hidrotechninės staty-
bos darbais užsiimančioje įmonėje. 
Taip pat ekskavatoriaus arba grei-
derio vairuotojui. 

Tel. (8-698) 05251.

Reikalinga moteris senolės prie-
žiūrai Anykščių mieste. Darbas kas 
antrą savaitę arba dirbti ir gyventi 
nuolatinai.

Tel. (8-616) 01819.

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083. 
www.superdarbas.com

Anykščių miesto centre parduo-
da pusę namo (29 000 Eur, 78 kv. 
m, yra patogumai, naujas stogas, 
galima gyventi iš karto) arba kei-
čia į 1 ar 2  kambarių butą (1,5 
nesiūlyti).

Tel. (8-621) 10023.

Ūkininkas išsinuomotų žemę iki 
10 km atstumu aplink Svėdasų 
mst.        

Tel. (8-698) 47840.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

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

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

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Kovo 21 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir pradedančiomis kiaušinius dėti vištaitėmis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 
50414). 

Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose 
7.05, Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose 
7.25, Surdegyje 7.35, Viešintose 10.15, 
Didžiuliškėse 10.25, Padvarninkuose 10.30, 
Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje 10.45, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 
11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40, 
Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose 
(prie turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 
12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, 
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 
14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00, 
Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30, 
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, Janušavoje 
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 17 d. (sekmadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25, 
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, 
Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, 
Kurkliai 16:15, Staškuniškis 16:25.

parduoda

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

Meistras gamina laiptus ir visų 
tipų baldus su drožybos elemen-
tais iš kietmedžio. 

Tel. (8-615) 45845. 

Statybos ir remonto darbai, sto-
gų dengimas, skardinimas, fasadų 
dažymas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia stogus prilydoma bitumi-
ne danga. Dirba greitai ir kokybiš-
kai.

Tel. (8-682) 44541.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus. Pristato visas medžiagas. 
Ilgalaikė patirtis.

Tel. (8-687) 73069.
 
Įdėklai - gamina, montuoja. 

Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Pavojingų medžių pjovimas, ge-
nėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. (8-683) 99233,
greblysirbebras@gmail.com 

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.  

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, 
bendradarbiams, kunigams, giedotojoms ir visiems, padė-
jusiems į paskutinę kelionę palydėti brangiausią žmogų - 
mamą, močiutę Genovaitę Emiliją JUODELIENĘ.

Sūnūs ir dukra su šeimomis

Nuoširdžiai Ačiū gydytojai V. Pažėrienei - Jūs buvote 
Arvydo Angelas sargas - ir visam ligoninės personalui, kuris 
rūpinosi gydymu. 

Iš visos širdies dėkojame draugams, bendradarbiams, kai-
mynams - visiems, užjautusiems ir padėjusiems į paskutinę 
kelionę palydėti mylimą vyrą , tėvelį Arvydą PAŠKEVIČIŲ.

Žmona ir sūnus

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.
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NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ

DALYS.
Anykščiai, Gegužės g. 22.

Tel. (8-638) 04766.

Nekilnojamasis turtas

Leliūnų kadastr., Mickūnų ka-
dastr. (Anykščių r.) - žemės ūkio 
paskirties, miškų ūkio paskirties 
žemės sklypus.

Tel. (8-685) 27591.

Mišką su žeme. 6 ha. 
Kaina 40 000 Eur.

Tel. (8-600) 40863.

Keblonyse - medinį namą.
Tel. (8-677) 44705.

Naujos statybos namą 
Anykščiuose. Yra miesto komuni-
kacijos. 

Tel. (8-609) 59321.

Gerą sodybą netoli Anykščių 
miesto. Labai graži vieta. 

Tel. (8-647) 28694.

Tvarkingą butą Anykščiuose. 
Gera kaina, patogi vieta.  

Tel. (8-609) 59321.

1 kambario butą bendrabutyje, 
2 aukštas, Dariaus ir Girėno g. 1, 
Anykščiai. Yra galimybė įsigyti dar 
du kambarius šalia. 

Tel.: (8-606) 82860, (8-614) 82866.

Kuras

Malkas kaladėlėmis.
Tel. (8-650) 71601.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Moku geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

Visoje Lietuvoje brangiai - įvai-
raus brandumo mišką ir žemę ap-
augusią medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

A. Juškos ūkis - kirstą, nekirstą 
žaliavą biokurui.

Tel. (8-677) 20998.

Namą Anykščiuose. Siūlyti įvai-
rius variantus.

Tel. (8-613) 47572.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (ir pirmame, 
ir penktame aukšte, ir suremon-
tuotas, ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414,(8-663) 58871.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143

Gyvuliai

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

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

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavininkais, 
malkinis. 

2000 - 10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. 

Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BuliuS ir telyčiAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Perka VERŠELIUS, 
šViežiAPieNeS kArVeS. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

BRANGIAI 
PerkAMe MiškĄ.

Avansinis atsiskaitymas, 
konsultacijos.

Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Lapuočių malkas. Yra sauses-
nių. Veža kaladėmis, skaldytas iki 
9 erdv. m, miškavežiu 30 erdv. m.

Tel. (8-648) 84052.

Beržines, juodalksnio, drebulės 
malkas rąsteliais po 3 m ir kala-
dėlėmis.

Tel. (8-610) 66077.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

PIGIAU! Gamintojas parduoda 
beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Pristato.

Tel. (8-698) 55663.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas.

Tel. (8-630) 57490.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828. 

Medžio briketus ir granules. 
Pristato, išrašo sąskaitas. Veža 
įvairius krovinius iki 10 t (su kra-
nu).

Tel. (8-612) 93386.

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“ veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Elnio, briedžio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.
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anekdotas

oras

+1

+6

mėnulis
Kovo 15 - 18 d. priešpilnis.

Julijonas, Vaidotas, 
Norvaldė, Henrika, Norvilė.

Klemensas, Lukrecija, Tautas, 
Tautgintė, Lionginas, Tautginė, 
Raigardas.

šiandien

kovo 16 d.

kovo 17 d.

Gerda, Patrikas, Gentvila,
Varūna, Gertrūda, Gendvilas, 
Vita.

vardadieniai

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458; (8-686) 33036.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
9 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69 (72)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Piešė Kęstutis PABIjuTAS,
rašė Antonas FELjEToNAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

kovo 18 d.

Kirilas, Eimutis, Eimutė,
Anzelmas, Sibilė.

Naujasis rusas pagauna auksinę 
žuvelę ir ji sako: „Išpildysiu tris 
tavo norus“.

Naujasis rusas sako: „Kad aš 
viską turiu“.

Žuvelė: - O naujų rūmų nenori?
Naujasis rusas: - Matai, kitam 

krante stovi haremas, jis mano. 
Kam man naujo reikia?

Žuvelė: - Tai gal mašinos nau-
jos nori?

- Ne, - sako rusas,- matai, kitam 
krante aikštelė stovi, pilna nau-
jų mašinų? Va ten mano, tai kam 
man naujos reikia?

Žuvelė: - Tai gal nori tautos di-
dvyriu tapti?

Naujasis rusas: - Tai gal ir ne-
blogai būtų...

- Gerai, - sako žuvelė.
Ir atsiduria naujasis rusas prieš 

tanką su dviem granatom ranko-
se.

***

UNESCO atliko apklausą - 
įvairiose pasaulio vietose gyve-
nantiems žmonėms buvo pateiktas 
klausimas: „Prašom sąžiningai at-
sakyti, kokia Jūsų asmeninė nuo-
monė apie maisto trūkumą kitose 
pasaulio šalyse?“

Rezultatai:
Europiečiai nesuprato, kas yra 

trūkumas.
Afrikiečiai nesuprato, kas yra 

maistas.
JAV gyventojai nesuprato, kas 

yra kitos pasaulio šalys.
Kinai ir arabai nesuprato, kas 

yra asmeninė nuomonė.

***

Žaidžia kortomis lapė, vilkas, 
meška ir zuikis. Vilkas sako:

- Kas sukčiaus, gaus į snukį. Į 
smailą, ryžą snukį.

Amiliutė rūpinasi prakiurusia Šventosios upės užtvanka
,,Nebeužtvenksi upės bėgimo“...-
Kalba taip dainius, bet nieko nežino. 
Upė Šventoji lynus nutraukė,
Bėgo išbėgo – nebesugausi.

Menkės ir kuojos, lydžiai, ešeriukai-
Upėj neliko menkiausio kilbuko. 
Gąsdino Baura užtvanką versiąs,
Jazzu restoraną bankrotui pasmerksiąs. 

Bus prisijungę Karbauckio pagonės,
Dievo Perkūno pritraukę malones,
Net nereikėjo ES paramos -
Užtvaka lūžo be Tubio žinios.

Meškeres Jonui reikėjo palikti,
Prikastus sliekus po tiltu išpilti.
Šitiekos vargo nebuvo nuo karo -
Maurus Šventosios mylim be galo!

Kas, kad užaugus, kad uždumblėjus -
Tegul juos galas, tuos naujus vėjus. 
Amžius praėjo šitoj pakrantėj -
Norim ramybėj toliau vėl gyventi. 

Paskenduole@gmail.com

Anykščių muziejininkai turi 
puikų humoro jausmą. Anykš-
čių A.Baranausko ir A.Vienuolio 
Žukausko memorialinio muzie-
jus direktoriaus Antano Verbic-
ko elektroninio pašto adresas 
a.vienuolis@gmail.com. Na kai 
pats siunti direktoriui laišką, nie-
ko tokio, žinai, kad nori pasiek-
ti muziejaus vadovą, žinai, kad 
tas muziejus labai tiesiogiai su 
A.Vienuoliu susijęs. Bet kai gauni 
laišką, kurio adresas a.vienuolis@
gmail.com, gali kvietimo į ren-
ginį iki galo ir nebeperskaityti... 
,,Bliamba...Jau A.Vienuolis pas 
save kviečiasi“, - dūsauja adresa-
tas.

Siūlytume muziejininkams eiti 

toliau. Būtų labai smagu, jeigu 
darbuotojams būtų suteikiami 
elektroninio pašto adresai pagal 
A.Vienuolio kūrinių pavadinimus: 
viešniaissiaurės@gmail.com, mie-
gantiararatomergele@gmail.com, 
uzkeiktiejivienuoliai@gmail... 
Tas pavadinimas tiktų atokiau nuo 
pagrindinės kontoros įsikūrusiems 
muziejininkams. Prasčiausią algą 
gaunantis darbuotojas turėtų adre-
są isduktere@gmail.com. Na, o 
adresas paskenduole@gmail.com 
visgi neturėtų būti niekam suteik-
tas. Nereikia perlenkti.

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko memo-
rialinio muziejaus pavaldume ir 
Jono Biliūno memorialinis mu-

ziejus. J.Biliūnas, žinia, turėjo 
puikų humoro jausmą. ,,Brisiaus 
galas“, ,,Ubagas“, ,,Lazda“, ,,Va-

gis“, ,,Kliudžiau“...  brisiausga-
las@gmail.com - gerai skamba? 
Puikiai...


