
73-ieji leidimo metai 2020 m. gruodžio 5 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 94/9484

http://www.anyksta.lt

11 psl.2 psl.

šiupinys

4 psl. 12 psl.

5 psl.

3 psl.

Kai aš mažas 
buvau...

Skaitytojai dalijasi vaikystės 
nuotraukomis.

Ant Kalitos kalno - neteisėtai įrengta 
tubingo trasa Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Liepos pabaigoje paslaptin-
gai, ,,tik draugų  rate“, ant Ka-
litos kalno atidaryta tubingo-
nusileidimo padangomis trasa, 
pasirodo, įrengta be statybos 
leidimo. 

Paradoksas, jog nelegalią 
trasą įrengė ir eksploatavo ne 
verslininkai, o Anykščių rajono 
savivaldybės įmonė - Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras (ATVIC).  

Prieš savaitę Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius 
pasirašė raštą, kuriuo Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centrui nurodė nutraukti 
nelegalios paslaugos teikimą.

Praėjusią vasarą ant Kalitos kalno iškilmingai perkirpęs tubingo trasos atidarymo juostelę, Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obelevičius Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinajai di-
rektorei Kristinei Beinorytei (dešinėje) lapkričio pabaigoje raštu nurodė nutraukti tubingo veiklą.

Nuo „koronos“ - antroji mirtis per savaitę Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajone fiksuota ketvirtoji mirtis nuo koronaviruso. Miręs žmogus, kaip ir visos iki tol 
buvusios aukos, priklausė didesnės rizikos grupei. 

Vakar, gruodžio 4-ąją, Anykščių rajone koronavirusu sirgo 152 žmonės. Per parą nustatyta 16 
naujų atvejų. Tarp susirgusių ir žinomas anykštėnas, „Sodros“ darbuotojas Alvydas Janickas. 

Anykščių rajono ligoninės 
laikinasis direktorius Dalis 
Vaiginas sulaukia kolegų iš 
kitų ligoninių prašymų pri-
imti pacientus.

Susirgimą koronavirusu diagnozavus Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniui, mokymas nuo 
šiol šioje gimnazijoje vyks tik nuotoliniu būdu. Šeši gimnazijos darbuotojai izoliavosi.

Per karantiną 
leisti žmonėms 
praustis 
neapsimoka

Kalvio 
portretas

Vilkas 
sumedžiotas 
vidury dienos

Paroda. Anykščių Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje lapkričio pabaigoje 
turėjo atsidaryti iš Nyderlandų  par-
keliavusi Vlado Žiliaus fotografijų 
paroda „Amsterdamas 1980“. Ka-
rantinas  planus pakoregavo ir par-
oda atidaryta Anykščių bibliotekos 
virtualiojoje erdvėje.

Pinigai. Susisiekimo ministro 
gruodžio 1 d. įsakymu skirtas pa-
pildomas finansavimas Anykščių 
rajono savivaldybei. Remiantis 
ministro Jaroslavo Narkevičiaus 
įsakymu, papildomas finansavimas 
- 29,5 tūkst. Eurų - skirtas Viešintų 
seniūnijos Viešintėlių kaimo Žlio-
biškio gatvei taisyti.

Muzika. Paskutinį lapkričio šešta-
dienį BBC Radio 3 eteryje nuskam-
bėjo anykštėno kompozitoriaus Ju-
liaus Aglinsko kūrinio „Blue Dusk“ 
premjera, kurią atliko britų eksperi-
mentinės muzikos ansamblis „Apar-
tment House“. Kompozitorius kūrinį 
rašė specialiai BBC užsakymu.

Apšvietimas. Anykščių rajono 
savivaldybė ruošiasi apšvietimo 
šviestuvus pakeisti naujais LED 
šviestuvais, leisiančiais taupyti 
elektros energiją. Iš viso numatyta 
atnaujinti 1 tūkst.327 šviestuvus. 

Sutartis. Anykščių miesto ir 
Anykščių seniūnijos vietinės reikš-
mės kelių ir gatvių priežiūros kon-
kursą laimėjus šiauliečių bendrovei 
„Ecoservice projektai“, darbo turės 
ir iki šiol tokias paslaugas teikusi 
UAB „Ukmergės versmė“. Ukmer-
giškių bendrovė laimėjo Anykščų 
rajono savivaldybės skelbtą konkur-
są vietinės reikšmės kelių ir gatvių 
priežiūrai likusiose Anykščių rajo-
no seniūnijose. Su UAB „Ukmergės 
versmė“ savivaldybė pasirašė metų 
trukmės 54 tūkst. Eur sutartį.

Pasiūlymas. Anykščių rajono sa-
vivaldybė viešajame aukcione par-
davinėja aerodromą. 1985 metais 
statytas aerodromas yra Debeikių 
seniūnijos Gerkonių kaime. Pradinė 
bendra nekilnojamojo turto ir jam 
priskirto žemės sklypo pardavimo 
kaina – 31 tūkst. 565 Eur. Aerodro-
mą bus bandoma parduoti antrąjį 
kartą, jo pardavimo kaina sumažin-
ta 10 proc.
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spektras

temidės svarstyklės
Smurtas. Lapkričio 30 dieną  

apie 21.00 val. Skiemonių seniū-
nijos Voversių kaime vyras (g. 
1978 m.) smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas 0,87 prom. girtumas) 
moterį (g. 1979 m.). Pradėtas iki-

teisminis tyrimas.
Konfliktas. Lapkričio 30 dieną  

apie 21.15 val. Skiemonių seniūni-
jos Voversių kaime vyras (g. 1978 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 1951 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Areštinė. Gruodžio 1 dieną  apie 
15.30 val. Anykščiuose, Staty-

bininkų g., moteris (g. 1972 m.) 
smurtavo prieš vyrą (g. 1939 m.). 
Moteris sulaikyta ir uždaryta į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Narkotikai. Gruodžio 3 dieną 
apie 19.00 val. Anykščiuose, Sto-
ties g., stovėjusiame automobilyje 

„VW GOLF“, kuriame buvo du 
vyrai (g. 1989 m. ir g. 1987 m.), 
patikrinimo metu rasta galimai 
augalinės kilmės narkotinės ar psi-
chotropinės medžiagos (kanapių) 
likučiai. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyrai sulaikyti ir uždaryti į 
areštinę.

Eglės įžiebimo ragina laukti namuose Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šį šeštadienį Anykščiuose bus duotas startas Kalėdų rengi-
niams, įžiebta eglė. Anykščių rajono savivaldybė ir Sveikatos ap-
saugos ministerija ragina gyventojus nesibūriuoti mieste ir šventę 
pasitikti virtualioje erdvėje.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė 
sakė, kad visas gražiausias renginio 
– Kalėdų eglės įžiebimo - veiksmas 
bus transliuojamas internete.

„Iš karto noriu pasakyti, kad ren-
ginys bus virtualus. Jokio būriavi-
mosi, jokio kvietimo į renginį mes 
nedarome. Dėl to mes ir darome 
judėjimą per miestą. Šventė keliaus 
per miestą. Ne žmones kviesime, o 
šventė ateis pas žmones.

Kalėdinis karavanas iš lėto va-
žiuos miesto gatvėmis, trumpai  
stabtelėdamas įvairiose vietose. Mes 
neskelbiame, kuriose aikštelėse stab-
telės, kokiu maršrutu jis važiuos, kad 
žmonės lauktų, stebėtų pro langus ir 
gėrėtųsi visu veiksmu virtualiai.

Be jokios abejonės, bendradar-
biaujame su policija. Prieš mėnesį 
pradėjome derinti maršrutą, judėji-
mą, nes keliaus didelės transporto 
priemonės, keliaus kilnojama scena 
su atlikėjais, muzika, lazeriais.

Žmonės tegul neina prie miesto 
eglės, nes renginys prasidės ne ten. 
Jokių didelių fejerverkų nebus.Visas 
aktyvusis ir gražiausias veiksmas 
bus transliuojamas internetu.

Žmonės nežino, kada mes eglę 
įžiebsime. Transliaciją pradėsime 
18 valandą, bet ji tikrai prasidės ne 
nuo eglės.Tikrai prie kalėdinės eglės 
nebus didelio renginio. Ją įžiebsime, 
tačiau jei transliacija prasidės 18 va-
landą, tai, laukdamas eglės įžiebimo, 
žmogus tris, keturis, penkis kartus 
sušals, kol sulauks veiksmo”, - kal-

bėjo A.Pajarskienė.
Sveikatos apsaugos ministro 

patarėja Lina Bušinskaitė taip pat 
anykštėnus šį šeštadienį ragina būti 
sąmoningus.

„Svarbu laikytis bendrų taisyklių, 
siekiant suvaldyti koronaviruso (CO-
VID-19) plitimą – nesibūriuoti ir ne-
skatinti būriuotis, inicijuojant kokias 
nors akcijas, šventes, renginius ar ki-
tokio formato akcijas, kurios traukia 
žmones ir skatina susibūrimus.

Šioje savivaldybės renginio kon-
cepcijoje yra detalių, kurios gali 
skatinti žmonių būriavimąsi, pavyz-
džiui, traukinukas. Tad būtų pravartu 
įvertinti iš naujo ir kai ko atsisakyti, 
pasikonsultuoti su epidemiologais. 
Jei šventinės eglutės įžiebimas ne-
sutrauks žmonių į miestą ir neskatins 
būriuotis, tuomet šaunu, tačiau, kaip 
minėta, sudėtinga įvertinti, kaip bus.
Kalėdų eglutės įžiebimo koncepcijo-
je numatytos tiesioginės transliacijos. 
Manytume, kad vertėtų akcentuoti ir 
kviesti žmones Šv. Kalėdų eglutės 

įžiebimą stebėti nuotoliniu būdu, 
vengiant masinių susibūrimų, ku-
rie neišvengiamai vyksta per tokias 
šventines akimirkas", - sakė sveika-
tos apsaugos ministro patarėja. 

Anykščių rajono savivaldybė in-
formavo, kad tiesioginę kalėdinės 
šventės transliaciją įgyvendins ta pati 
kūrybinė komanda, kuri tiesiogiai 
transliavo ir praėjusių metų eglės 
įžiebimo renginį – „UAB INTEMA“. 
Planuojama 2 valandų trukmės trans-
liacija, ji savivaldybės biudžetui kai-
nuos  iki 1 tūkst.500 Eur.

Tiesioginę transliaciją bus galima 
stebėti Anykščių rajono savivaldy-
bės, Anykščių kultūros centro, VšĮ 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro, Anykščių rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos, 
renginio  informacinio partnerio 
„We love Lithuania“, didžiųjų Lie-
tuvos naujienų portalų bei naujoje 
socialinio tinklo „Facebook“ „Ka-
lėdų rezidencija Anykščiai“ pasky-
rose.

Daugėja gaunančių paramą maisto produktais
Šį mėnesį nepasiturintiems Anykščių rajono gyventojams pa-

skutinį kartą šiais metais dalijama parama maisto produktais. 
Gruodį tokią paramą gaus 2 tūkst. 551 gyventojas.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šio dalijimo metu asmenims pa-
ruošti paketai, sudaryti iš šių mais-
to produktų: miltų mišinio keksui, 
grikių kruopų (virimo pakeliuose), 
greito paruošimo avižų košės su 
džiovintomis uogomis, rapsų alie-
jaus, vištienos konservų, konser-
vuotos daržovių sriubos (raugintų 
agurkų), keptų pupelių pomidorų 

padaže, avižinių sausainių su šo-
kolado gabaliukais, saldinto sutirš-
tinto pieno,  pieno (2-2,5 proc.), ra-
zinų ir riešutų mišinio bei higienos 
prekių – skalbimo  priemonių, dan-
tų pastos, dantų šepetėlio, gabali-
nio tualetinio muilo ir šampūno.

Tiekėjai paramą maisto 
produktais pristato į sandė-

lį Anykščiuose,Vilties g. 24, o 
Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gija išvežioja į seniūnijas.

Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Ieva Gražytė sakė, kad tai jau 
šeštas tokio pobūdžio paramos da-
lijimas šiemet.

„Vasario mėnesio paramą mais-
to produktais gavo 1986, balandžio 
mėnesį – 2298, birželį – 2388, rug-
pjūtį – 2450, spalio mėnesį – 2474 
Anykščių rajono gyventojai“, - in-

formavo I.Gražytė.
Pasak Socialinės paramos sky-

riaus vedėjos I.Gražytės, Anykš-
čių miesto gyventojams paramos 
maisto produktais dalijimas vyksta  
sandėlyje, esančiame Vilties ga-
tvėje. Parama bus baigta dalyti šią 
savaitę.

Seniūnijose paramą gyvento-
jams išdalija atsakingi asmenys. 
Anot I.Gražytės, karantino metu 
neįgaliems asmenims parama pa-
gal poreikį pristatoma į namus.

Paskirtas Ažupiečių seniūnaitijos seniūnaitis Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių Ažupiečių seniūnaitijos seniūnaičiu paskirtas anykštėnas Alvydas Taleišis.
2019 metais vykusiuose Ažu-

piečių seniūnaitijos seniūnaičio 
rinkimuose A. Taleišis buvo antras 
kandidatas į Ažupiečių seniūnaiti-
jos seniūnaičius, surinkęs daugiau-
sia balsų.  Savivaldybė skelbia, 
kad todėl šis kandidatas gruodžio 
2 dieną  Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
įsakymu ir buvo paskirtas Anykš-
čių miesto Ažupiečių seniūnaitijos 
seniūnaičiu.

66-erių A.Taleišis dirba draudi-
mo agentu, yra Liberalų sąjūdžio 
narys.

A.Taleišis „Anykštai“ sakė, kad 
seniūnaičio pareigybės jis nelaikąs 
„rimtu dalyku“ ir į šias pareigas 
pernelyg nesiveržęs.

„Esu aktyvus Anykščių mies-
to gyventojas. Net ir nebūdamas 
seniūnaičiu, pastebėjęs kažkokias 
problemas, raštiškai kreipdavau-
si į Anykščių rajono savivaldy-
bę. Pavyzdžiui, mano iniciatyva 
buvo užtaisytos duobės per siau-
rojo geležinkelio pervažą“, - sakė 
A.Taleišis.

Iki tol Ažupiečių seniūnaitijos 
seniūnaičio pareigas ėjo Rimantas 

Sereičikas, tačiau jis pradėjo dirbti 
Troškūnų seniūnijos seniūnu ir šių 
visuomeninių pareigų turėjo atsi-
sakyti.

Anykščių rajono savivaldybė 
taip pat paskelbė, kad du seniū-
naičiai nusprendė šių pareigų at-
sisakyti. Seniūnaičių įgaliojimai 
panaikinti Piktagalio seniūnaitijos 
seniūnaičiui Nerijui Augustinui 
ir Troškūnų seniūnijos Vaidlonių 
seniūnaitijos seniūnaičiui Alvydui 
Pilipūnui. Savivaldybė informavo, 
kad seniūnaičių pareigų jie atsisa-
kė dėl asmeninių priežasčių.

Ažupiečių seniūnaitis Alvy-
das Taleišis ir nebūdamas 
seniūnaičiu stengėsi aktyviai 
spręsti problemas.

Vilkas sumedžiotas vidury dienos
Lapkričio 30 dieną, pirmadienį, Skiemonių medžiotojų būrelio 

medžiotojas Mindaugas Kovoliūnas Baltušavos miške sumedžio-
jo vilko patelę.

Skiemonių medžiotojų būrelio 
pirmininkas Almantas Žvirblis 
„Anykštai“ pasakojo, kad vilkus 
Baltušavos miške dienos metu už-
fiksavo medžiotojų įrengtos vaizdo 
stebėjimo kameros.

„Prie žvėrių jaukinimo vietos 
įrengtos kameros rodė, kad apie 9 
val. atėjo vienas vilkas, po to į tą 
pačią vietą - jau du vilkai. Mūsų 
būrelio medžiotojas M.Kovoliūnas 

nuvažiavo ten ir ėmė vilkų laukti 
medžioklės bokštelyje, tikėdama-
sis, kad jie čia sugrįš ir dar kar-
tą. Vienas vilkas pasirodė ir jis 
buvo sumedžiotas“, - pasakojo 
A.Žvirblis.

Pasak A.Žvirblio, buvo sume-
džiota antrametė vilko patelė. Tai 
pirmasis šiemet sumedžiotas vil-
kas Skiemonių medžiotojų būrelio 
plotuose. Medžiotojus labiausiai 

nustebino tas faktas, kad vilkai 
drąsiai jautėsi vidury dienos.

A.Žvirblis prisiminė, kad maž-
daug 1990 metais skiemoniškiams 
pavyko sumedžioti tris vilkus ir 
tada maždaug 15 metų medžiotojai  
nematė net jų pėdų.

„Tačiau vilkų populiacija vėl 
pradėjo gausėti, o ėmė gausėti  
prieš 7 - 8 metus“, - sakė medžio-
tojų būrelio pirmininkas.

A.Žvirblis pastebėjo, kad Skie-
monių apylinkėse vilkai elgiasi 
gana  keistai.

„Toje pačioje Baltušavoje žmo-

gus pasakojo, kad  tvarkė mišką, 
su traktorium važiuoja, o du ne-
dideli vilkai bindzena už kokių 40 
m paskui. Jų arba per daug, arba 
taip urbanizavęsi, kad išmoko su 
mumis kartu gyventi“, - svarstė 
A.Žvirblis.

Pasiteiravus, ar žmonėms reikė-
tų bijoti, kad gali būti užpulti vilkų, 
Skiemonių medžiotojų būrelio pir-
mininkas A.Žvirblis drąsino: „Kol 
nėra atvejų, kad puolė žmogų, vil-
kų bijoti nereikia. Pasiutligės atve-
jų Anykščių rajone irgi nepasitaikė 
jau  10 metų.“

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Indėliai. Seimo opozicijoje 
esantys socialdemokratai siekia, 
kad Valstybinė mokesčių inspek-
cija (VMI) ir Lietuvos bankas 
(LB) aiškintųsi, kodėl pastaruoju 
metu bankuose daugėja įmonių 
indėlių. Parlamentarai be kita ko 
nori sužinoti, ar tarp įmonių, ku-
rioms leista atidėti mokesčius, yra 
ir didinusių indėlius. Institucijų 
prašoma pateikti tokių įmonių są-
rašą, rašoma pranešime spaudai. 
Pasak Gintauto Palucko, mokes-
čių atidėjimai dėl koronaviruso 
krizės siekia beveik 1 mlrd. eurų, 
tuo metu LB skelbia, kad įmonių 
indėlių augimas pandemijos metu 
buvo didžiausias Europoje. LB Fi-
nansinio stabilumo departamento 
direktorius Jokūbas Markevičius 
šią savaitę Seimo Biudžeto ir fi-
nansų komitete sakė, kad įmonių 
indėlių metinis augimas jau siekia 
beveik 40 proc. ir jis yra spartes-
nis nei visoje Europos Sąjungo-
je. LB duomenimis, nefinansinių 
bendrovių indėlių suma spalio 
pabaigoje buvo 8,776 mlrd. eurų 
– 39,5 proc. daugiau nei prieš me-
tus, o vien spalio mėnesį ji išaugo 
735,5 mln. eurų, arba maždaug 9 
procentais. 

Pelnas. Lietuvoje registruotos 
draudimo bendrovės per šių metų 
devynis mėnesius uždirbo 39,4 
mln. eurų grynojo pelno – 6 proc. 
daugiau nei 2019-ųjų sausio-rug-
sėjo mėnesiais, kai jis buvo 37,2 
mln. eurų. Lietuvos banko duo-
menimis, šiemet pelningai dirbo 
visos draudimo bendrovės, nors 
kai kurių jų uždirbtas pelnas buvo 
simbolinis. Ne gyvybės draudimo 
įmonių pelnas šiemet, palyginti su 
2019 metų devyniais mėnesiais, 
padidėjo 11,4 proc. iki 26,7 mln. 
eurų, tačiau gyvybės draudimo 
įmonių pelnas sumenko 3,6 proc. 
iki 12,7 mln. eurų, teigiama Lietu-
vos banko apžvalgoje. 

Rentgenas. Seimo nacionali-
nio saugumo ir gynybos komi-
teto pirmininkas konservatorius 
Laurynas Kasčiūnas penktadienį 
kreipėsi į vyriausybinę komisiją, 
prašydamas įvertinti, ar Kinijos 
valstybės valdomos įmonės siekis 
įrengti rentgeno patikrą Lietuvos 
oro uostuose nekelia grėsmės 
šalies nacionaliniam saugumui. 
Komiteto pirmininkas teigia, kad 
įmonės „Nuctech“ rentgeno pa-
tikros įranga oro uostuose gali 
kaupti duomenis apie keleivius ir 
bagažą, kurie pagal Kinijos įstaty-
mus būtų prieinami Kinijos žval-
gybos ir saugumo tarnyboms. L. 
Kasčiūno teigimu, ši įmonė daly-
vauja Lietuvos oro uostų pakelb-
tame aviacijos saugumo įrangos 
viešajame pirkime. Jis prašo, kad 
šios įmonės patikimumą įvertin-
tų premjero sudaryta Nacionali-
niam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos koordinavimo 
komisija. Politiko rašte minimi 
žiniasklaidos pranešimai apie 
kaltinimus „Nuctech“ atstovams 
papirkimais Namibijoje ir Taiva-
ne, taip pat JAV perspėjimai. L. 
Kasčiūnas sako, kad informaciją 
apie įmonės planus Lietuvos oro 
uostuose gavo iš europarlamen-
tarų. Pagal įstatymą, tarptautinius 
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro 
uostus valdanti Lietuvos įmonė 
yra pirmos kategorijos nacionali-
niam saugumui užtikrinti svarbių 
įmonių sąraše. 

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

savaitės citatos

Užsukę į „Anykštos“ redakciją, laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gali-
te užprenumeruoti savo artimiesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki kalėdinė dovana.

Padovanok savo artimajam  „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“ prenumeratą, ir jis Jus 
atsimins visus  2021 - uosius metus. 

-AnYkŠTA

Padovanok prenumeratą - Tave 
atsimins visus metus!

Apie kokią 
dovaną 
Kalėdoms 
svajojate?

Laima ŽUKAUSKIENĖ:
- Svajoti galima apie daug ką: 

namą, mašiną, naują telefoną ar 
dar ką nors, bet tai yra tik mate-
rialūs dalykai. Dovanas reikia iš 
vidaus šiluma ir meile skleisti ar-
timam žmogui, šeimai. Geriausia 
dovana yra matyti laimingą savo 
šeimą. 

Inga BERNADIŠIŪTĖ:
- Man patinka dovanas dovanoti 

kitiems - vaikams, tėvams, - paro-
dyti tą rūpestį, šilumą. Ir matyti tas 
džiugias, laimingas akis jų šilumą. 
Tai būna dovana man . Nors pati 
dovanų beveik negaunu. Didžiau-
sia dovana man - sveiki ir gyvi 
tėvukai, kuriuos turiu ir galiu bet 
kada prisiglaust ir apkabinti. Ir lai-
mingos mano atžalos, svarbu taip 
pat, kad jiems viskas gerai .

Audronė PALUBINSKIENĖ:
- Geriausia dovana šiuo laiku – 

sveikata, tik sveikata, to aš ir linkiu 
savo šeimai visai ir visiems, ką pa-
žįstu, taip pat ir Jums – „Anykštos“ 
kolektyvui, būkite sveiki.!!!

Janina:
- Teisingai - aukso žodžiai, pasa-

kyti su meile, iš širdies.

Per savaitę - antroji auka
 
Pasak Anykščių rajono viceme-

ro, Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vadovo 
Dainiaus Žiogelio, miręs asmuo 
priklausė 80-85 metų amžiaus 
grupei. 

Priminsime, jog pirmadienį, lap-
kričio 30-ąją, Anykščių ligoninėje 
mirė 66-erių metų moteris, kuri į 
ligoninę pateko dėl kitų sveikatos 
problemų. 

Anksčiau mirę du anykštėnai 
buvo senyvo amžiaus žmonės.

 
Liga plinta pažeidžiamiausioje 

grupėje
 
Plečiasi Svėdasų J.Tumo Vaiž-

ganto gimnazijos ir Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
tro židiniai. Svėdasų gimnazijoje 
susirgimas koronavirusu užvakar 
nustatytas mokiniui ir dviem anks-
čiau susirgusių darbuotojų šeimos 
nariams.

Vakar nustatyti keturi nauji ligos 
atvejai, susiję su Anykščių PSPC. 
Pasak įstaigos direktorės Sonatos 
Steniulienės, šiuo metu nedarbin-
gumo pažymėjimus turi apie 35 
kolektyvo nariai, o kiek iš jų serga 
koronavirusu, kiek yra izoliacijoje, 
kiek serga kitomis ligomis - tiks-
lių duomenų nėra. Priminsime, jog 
ligos židiniui priskiriami asmenys 
nebūtinai yra to kolektyvo nariai: 
priskaičiuojami ir liga užsikrėtę 
sergančiųjų artimieji.

Susirgimas koronavirusu trečia-
dienį nustatytas privačių senelių 
namų „Sidabrinis amžius“ gyven-
tojui. Ketvirtadienį medikų briga-
da ėmė mėginius iš kitų šių senelių 
namų gyventojų. Medikai patys 

Nuo „koronos“ - antroji mirtis per savaitę
vyko į Debeikių seniūnijoje įsikū-
rusius senelių namus.

Priminsime, jog ligos židinys 
įsiplieskė ir Aknystos socialinių 
globos namų Šlavėnų filiale. Šia-
me filiale sirgo 5 globotiniai ir du 
darbuotojai. 

Pasak D.Žiogelio, testai paimti 
iš visų Šlavėnų filialo gyyventojų 
ir darbuotojų, tačiau penktadienį 
dar buvo sulaukta ne visų tyrimo 
atsakymų. Nebuvo ir privačių se-
nelių namų gyventojų ir kolektyvo 
narių tyrimo rezultatų.

Koronavirusu serga du Anykš-
čių „Sodros“ darbuotojai. Liga 
diagnozuota dviem Anykščių kelių 
priežiūros tarnybos darbuotojams.

Alvydas Janickas: „Maistą 
neša Kalėdų senis“

„Anykštos“ pakalbintas, A. Ja-
nickas sakė, jog gydosi namuose, 
didesnių sveikatos problemų netu-
ri. 

„Vieną vakarą temperatūra pa-
kilo iki 37,4, užgulė nosį. Išgė-
riau arbatos ir rytą temperatūra 
buvo normali. Išėjau į darbą. Kai 
tas pats pasikartojo antrąjį vakarą, 
nusprendžiau pasidaryti koronavi-
ruso testą“, - kalbėjo anykštėnas. 
Atlikus testus paaiškėjo, kad „ko-
rona“ serga visa keturių asmenų 
A.Janicko šeima. Niekas iš šeimos 
narių didesnių sveikatos problemų 
neturi. Pasak A.Janicko, jis nejau-
čiąs kvapo, tačiau pradžioje dėme-
sio į šį koronavirusui būdingą po-
žymį jis neatkreipė, juk kai užgulta 
nosis, kvapai visuomet sunkiau 
juntami.

„Ne tokia ta liga baisi, kaip ją 
piešia. Ne kartą įprastiniu gripu 
esu sirgęs - nepalyginamai sun-
kiau“,- kalbėjo valdininkas.

Janickai bute izoliuosis bent iki 
gruodžio vidurio. „Maistą pristato 
vienas toks Kalėdų senis iš mano 
darbovietės. Telefonu sudiktuoju 
sąrašą ir vakare sulaukiu prekių“, 
- šypsojosi A.Janickas.

Vyras tvarkingai saugojosi ko-
ronaviruso, dėvėjo kaukes, preky-
bos centruose maudavosi pirštines. 
Iš kur į jo šeimą atėjo virusas, 
A.Janickas sako tik nujaučiąs.

„Mes per šventes turėsime imu-
nitetą ir tai bus geriausia Kalėdinė 
dovana. Bijau, kad Lietuvoje didy-
sis protrūkis prasidės po Naujųjų 
metų, kai per šventes bet kas gali 
pasidalyti virusu ir, jei serga, juo ir 
pasidalys. Mes nesunkiai sergame, 
bet patikėkit - būti sveikam yra 
daug maloniau nei sirgti koronavi-
rusu“, - kalbėjo A.Janickas.

Jis džiaugėsi, kad pastaruoju 
laiku neturėjo kontakto su senyvo 
amžiaus motina, taigi, nėra bai-
mės, kad ją bus užkrėtęs.

Dvi mokyklos dirbs tik 
nuotoliniu būdu

Susirgimas koronavirusu diagno-
zuotas Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos mokiniui. Iki tol gimnazija 
derino nuotolinį ir kontaktinį moky-
mą, o penktadienį, paaiškėjus, kad 
„korona“ atėjo į mokyklą, visi mo-
kiniai paleisti namo. Šeši J.Biliūno 
gimnazijos darbuotojai izoliavosi. 
Mokymas nuo šiol gimnazijoje 
vyks tik nuotoliniu būdu.

Jau praėjusią savaitę koronaviru-
so židiniu paskelbta Svėdasų Juozo 
Tumo Vaižganto gimnazija, kurioje 
kontaktinis mokymas nebevyksta.

Kitose Anykščių rajono moky-
klose bent jau pradinukai mokosi 
įprastiniu būdu.

Anykščių ligoninė sulaukia 
kolegų pagalbos prašymų

Anykščių ligoninės specialiame 
skyriuje guli du koronavirusu ser-
gantys asmenys. Pasak ligoninės 
laikinojo direktoriaus Dalio Vaigi-
no, pacientų pervežti į kitas ligoni-
nes galimybių nėra - nei Utena, nei 
Panevėžys anykštėnų nebepriima.

O didžiosios šalies ligoninės, 
plintant koronavirusui, ieško nau-
jų problemos sprendimo būdų. 
Anykščių rajono ligoninės laikina-
sis direktorius D.Vaiginas sulau-
kė „Santaros“ klinikų generalinio 
direktoriaus, profesoriaus Felikso 
Jankevičiaus skambučio. Klinikų 
vadovas domėjosi, kokios Anykš-
čių rajono ligoninės galimybės pri-
imti Vilniaus regione gyvenančius 
pacientus.

„Kalbėta ne apie „covidinius“ 
pacientus. Mūsų ligoninė dar turi 
šiek tiek vietų tiek Vidaus ligų, tiek 
Chirurgijos skyriuose“, - „Anykš-
tai“ sakė D.Vaiginas. Pasak Anykš-
čių ligoninės vadovo, vis daugiau 
sulaukiama įprastinėmis ligomis 
sergančių pacientų iš kaimyninių 
rajonų, kuriuose sergamumas ko-
ronavirusu yra gerokai didesnis nei 
pas mus. „Mes šiuo laikotarpiu esa-
me pajėgūs teikti visavertes gydy-
mo paslaugas“, - tikino D.Vaiginas.

Trečiadienį į Anykščių rajono 
ligoninės direktorių raštu kreipėsi 
Rokiškio ligoninės direktorė Ra-
munė Markevičienė. Ji pranešė, 
kad Rokiškio ligoninėje sustabdyta 
Vidaus ligų skyriaus veikla. „Pra-
šome, esant indikacijoms, stacio-
nariam terapijos profilio gydymui 
priimti mūsų rajono gyventojus“, - 
prašyme išdėstė kaimyninio rajono 
ligoninės vadovė.

Dėl didelio sergamumo koro-
navirusu visose Rokiškio rajono 
mokyklose nutrauktas įprastinis 
mokymasis, visos mokyklos dirba 
nuotoliniu būdu.

Alvydas Janickas yra kraujo 
donoras. Persirgusiųjų „ko-
rona“ kraujas, dėl susidariu-
sių antikūnių, ypač vertingas 
gydymui. Anykštėnas sakė, 
kad  kai tik galės - būtinai 
atnaujins donorystę.

Patogu kaip pirkti internetu

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja: 

„Šventė keliaus per miestą. Ne 
žmones kviesime, o šventė ateis 
pas žmones.”

Jūs visada garsėjote kaip 
drąsus ir atkaklus žmogus

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas, užsikrėtęs koronavirusu: 

„Ne tokia ta liga baisi, kaip ją 
piešia. Ne kartą įprastiniu gripu 
esu sirgęs - nepalyginamai sun-
kiau“.

Už durų būriuotis irgi 
draudžiama

Kazys ŠAPOKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktorius, 
apie tai, kodėl neveikia pirtys: 

„Na, taip, vienas prausis, o penki 
stovės už durų...Dėl to tarp žmonių 
gali atsirasti nesutarimų“.

O jie tai sakė latviškai? Tada 
visko gali pasitaikyti…

Kristina BEINORYTĖ, laiki-
noji Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė: 

„Mes turėjome projektuotojus iš 
Latvijos. Jų buvome patikinti, kad 
nėra papildomų reikalavimų.”

Kartais lietuviškų įstatymų 
neįmanoma suprasti, o čia…

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras: 

„Su kažkokiais latviais dirbo. 
Latvijoje lyg ir vieni įstatymai ga-
lioja, Lietuvoje – kiti.”

Turėtų būti taip…

Jolanta GUOBAITĖ, Utenos 
rajono gyvūnų mylėtojų draugi-
jos pirmininkė:

„Pagrindinis dalykas - beglobių 
gyvūnų sterilizacija - turėtų būti 
daroma masiškai, bet negali steri-
lizuoti gyvūno ir vėl jį atgal paleis-
ti į gatvę.“

...o daroma taip?

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Viešintų seniūnijos seniūnas: 

„Dėl beglobių kačių kreipėmės 
į Utenos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugiją. Jie atvažiavo, kates pasi-
ėmė, sterilizavo ir vėl grąžino.“

Todėl  ir turime merą-biologą

Nijolė PRANCKEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė: 

„Mano studijų laikais sakydavo: 
„Atėjo geras biologas, mylintis 
vaikus ir savo darbą, ir „pridygo 
biologiukų“.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Davai įvedam sausą įstatymą. 
ne drėgną, o visiškai sausą.  
Čia aš rimtai! Uždarom visas 
Lietuvos alkoholio gamybos 
įmones, uždraudžiam gėrimų 
importą!  Pilstukininkus, kontra-
bandininkus ir naminės varytojus 
mūsų policija pajėgi sugaudyti. 
Kita vertus, pilstukininkams, 
kontrabandininkams ir naminės 
varytojams numačius dešimttūks-
tantines baudas, o už pakartotinį 
pažeidimą realų laisvės atėmimą 
-  nedaug kas ryšis imtis tokio 
verslo.  

Uždraudus alkoholį, lietuva 
imtų sveikti. sumažėtų mirčių 
nuo kepenų cirozės ir širdies ligų, 
nebūtų alkoholinių psichozių, 
beveik neliktų smurto artimoje 
aplinkoje, girtų avarijų ir t.t. net  
ir „į kairę“ vyrai ir moterys len-

gviau nuslysta, kai būna įkaušę.   
Aišku, sienų neuždarysi. lie-

tuviai, mūsų šalyje įvedus sausą 
įstatymą, važiuotų gerti į len-
kiją ir latviją. ir aš važiuočiau. 
Verslininkai skubiai organizuotų 
turistines keliones į kaimynines 
valstybes autobusais. Anapus 
sienos būtų pristatyta girdyklų, 
iš autobusų pabirusi banda per 
valandą prisišniotų iki žemės 
graibymo. Dauguma gertų tiek, 
kad garantuotai prarastų laiko ir 
erdvės suvokimą (juk to ir atva-
žiavo), tačiau juos į transporto 
priemones paslaugiai sukrautų 
aptarnaujantis personalas.  

Per vasaros atostogas 98 pro-
centai lietuvių pro Palangą pra-
važiuotų nesustodami, o jau prie 
Papės būtų kaip reikiant džiugūs. 
iš anglų ir „norgės“ emigrantai į 
gimtinę grįžtų rečiau, trumpam... 
Turistai iš Vokietijos ir jungti-
nės karalystės, aišku, lankytų 
lietuvą, bet nakvynes rezervuo-
tųsi Rygoje. Gal tik kinų turistų 
įpročiai iš esmės nesikeistų, nes 
jie blaivūs rėkia ir skeryčiojasi 
aršiau nei girti slavai.  

Dabartinė lietuvių karta keiktų 
valdžią ir iš paskutinių bandytų 
prisigerti. Tačiau jei ne mūsų 
vaikai, tai bent anūkai garantuo-
tai būtų išsiblaivę, be priklau-
somybių ir sveiki kaip persai ar 
arabai. 

Tas pats ir dėl rūkymo. kam 
nors kyla minčių apie rūkymo 
naudą? nemanau... Uždrausti 
cigarečių gamybą ir patį rūkymą! 

Tūkstantinėmis baudomis pradė-
jus bausti rūkalius, per kelerius 
metus kontrabanda pati išnyks. 
nes kiek beliks aktyvistų, kurie 
naktį važiuoja į Šimonių girią 
specialiai tam tikslui įrengtame 
bunkeryje parūkyti?  Uždraudus 
rūkymą, vienu ypu bus uždraus-
tas ir plaučių vėžys, insultas, 
spermatozoidų žudymas (čia aš 
nuo cigarečių pakelių užrašus 
nurašinėju). Visiems bus tik 
geriau.

O kiek žmonių miršta dėl 
nesveiko maisto? Ant lašinių 
nerašoma, kokiais būdais jie mus 
žudo. Bet gydytojai sako, jog jie 
(lašiniai) yra tikri maniakai. Dar 
cukrus, kiaušiniai, kraujiniai 
vėdarai... 

Pagaliau apskritai - kiek 
žmonių užspringsta valgydami 
net ir daktaro Unikausko sertifi-
kuotą maistą... Uždrausti viską 
nachrien! kaip dustą ir asbestą 
uždraudėm! 

sutinku, jog dėl kraujinių 
vėdarų uždraudimo kiek perlen-
kiau. Bet apie tris esminius žu-
dikus - alkoholį, tabaką, lašinius  
- valdžiai siūlau rimtai pagalvoti. 
lašinius vertėtų drausti kartu 
su kitais kiaulės konstrukcijos 
elementais, nes lašiniai vieni be 
kiaulės paprastai neauga, o kiau-
lėms be lašinių gyventi kažkaip 
nepadoru.     

sakysit - nusišneku? na taip, 
šiek tiek nusišneku... bet ne visai. 
Ar patys kada kėlėte klausimą, 
kodėl nuo Motiejaus Valančiaus  

(čia toks vyresnės kartos Veryga) 
laikų kovojama su alkoholizmu, 
bet ne visai? ir caras, ir smeto-
na, ir komunistai, ir dabartinė 
valdžia iš esmės panašiai vertina 
alkoholį - gerkit, tik neikit  „šai-
bom“. kodėl? Todėl, kad gerda-
mi sunešam pinigus į biudžetą. 
kiekvienas degtinės gurkšnis - ne 
tik vinys į savo karstą, bet ir 
valdiška plyta naujos ligoninės 
statyboms.

Koronavirusas man primena 
degtinę. labai jau panašus jo 
kvapas. Valdžioms lyg geriau, 
kad žmonės nesirgtų, ale... bet ką 
daryti? Anot lietuvos krepšinio 
rinktinės trenerio, „pamakaluo-
jam kažką“. Vieni vaikai eina 
į mokyklą, kiti neina. Vienos 
paslaugos uždraustos, kitos - tei-
kiamos. „Akropoliai“ sausakimši 
dovanų pirkėjų, o kalėdų egles 
savivaldybės ragintos įžiebti 
paslapčia. 

Žodžiu, sekmadieniais iki 15 
valandos geriam, paskui jau 
einam Dievop. nors geriam ir po 
15-tos, svarbu tik laiku „užsita-
rinti“...

Toliau vedant analogiją tarp 
alkoholio ir koronos, valstybė, 
regis, vis dar nėra apsispren-
dusi, kas svarbiau - sveikata ar 
pinigai. Man abu atvejai tinka, 
abiem valstybės pasirinkimams 
pritarčiau. Bet kol kas išeina 
tas pat, kaip biški saugantis nuo 
nėštumo... nepatogumai patirti, 
o rezultatas naktimis prižadina 
net kaimynus. 

spektras
Parama. Latvijos vyriausybė 

lengva COVID-19 ligos forma ser-
gančiųjų bei su jais kontaktavusiųjų 
izoliavimui viešbučiuose ketina skir-
ti 742 tūkst. eurų. Apie tai pranešęs 
ekonomikos ministras Janis Viten-
bergas pabrėžė, jog tokios privačių 
apgyvendinimo įstaigų paslaugos 
gali prireikti kalėdinių švenčių lai-
kotarpiu, o konkretesnės prognozės 
– šio mėnesio viduryje. J. Viten-
bergo teigimu, dabar tokią paslau-
gą pasirengę pasiūlyti maždaug 30 
viešbučių, daugiausiai sostinėje Ry-
goje įsikūrusių. Anot ministro, šalies 
viešbučiuose gali būti izoliuota 1,15 
tūkst. tokių asmenų 15-ai dienų, o 
valstybė, vadovaudamasi viešbučių 
pateiktais skaičiavimais, pasirengu-
si padengti apgyvendinimo išlaidas, 
skirdama asmeniui 43 eurus parai 
arba 645 eurus visam 15 parų lai-
kotarpiui. J. Vitenbergas akcentavo, 
kad „už visas papildomas viešbučių 
paslaugas izoliuotiesiems teks mo-
kėti iš savo kišenės“. Ministras pri-
dūrė, jog dabar tam numatyta 741,75 
tūkst. eurų suma gali didėti, jei neiš-
vengiamai prireiktų.

Cukrus. Kai kuriems ekonomis-
tams Lietuvai siūlant įsivesti cu-
kraus mokestį – 1 euro akcizą už 1 
kilogramą cukraus, valdantieji tiki-
na  tokio mokesčio neplanuojantys, 
praneša portalas lrt.lt. Lietuvos cu-
krinių runkelių augintojų asociacijai 
vadovaujantis Kastytis Patiejūnas 
mano, kad cukraus akcizo įvedimas 
galėtų padaryti didžiulę žalą cukraus 
sektoriuje dirbančioms įmonėms. 
Skaičiuojama, kad  ir atsiradus cu-
kraus mokesčiui, duonos kepalas ga-
lėtų brangti 5 centais, o kilogramas 
saldainių – daugiau nei 50 centų. 
Kilogramas cukraus pabrangtų tris 
kartus, o jo kaina parduotuvėje siek-
tų apie 1,75 euro (dabar 55 centus). 
„Swedbank“ vyriausiojo ekonomisto 
Nerijaus Mačiulio išsakyta idėja dėt 
tokio mokesčio Lietuvoje nėra nau-
ja. Vadinamąjį nuodėmių mokestį 
dar 2014 metais siūlė įvesti konser-
vatorius Kęstutis Masiulis. Diskusiją 
2016 metais pratęsė tuomet paskirtas 
sveikatos apsaugos ministras Aureli-
jus Veryga. 

Kinija. JAV žvalgybos vado-
vas ketvirtadienį pavadino Kiniją 
„didžiausia grėsme demokratijai ir 
laisvei pasaulyje nuo Antrojo pasau-
linio karo“, Vašingtonui nusprendus 
smarkiai apriboti Kinijos komunistų 
partijos narių galimybes gauti ame-
rikietiškas kelionių vizas. Naciona-
linės žvalgybos direktorius Johnas 
Ratcliffe’as straipsnyje, paskelbta-
me dienraščio „The Wall Street Jour-
nal“, atkreipė dėmesį į Kinijos esą 
vykdomas JAV verslo paslapčių ir 
gynybos technologijų vagystes. „Ki-
nijos Liaudies Respublika šiandien 
kelia didžiausią grėsmę Amerikai 
ir didžiausią grėsmę demokratijai ir 
laisvei visame pasaulyje nuo Antrojo 
pasaulinio karo“, – rašė jis. Pareigū-
nas taip pat apžvelgė Kinijos agentų 
pastangas daryti ekonominį spau-
dimą, kad paveiktų arba susilpnin-
tų JAV įstatymų leidėjų veiksmus. 
„Mūsų žvalgyba rodo, kad Pekinas 
reguliariai vadovauja tokio pobūdžio 
įtakos operacijoms Jungtinėse Vals-
tijose“, – pažymėjo J. Ratcliffe’as. 
„Kinijos lyderiai siekia, kad asmens 
teisės būtų priklausomos nuo Ko-
munistų partijos valios, – pridūrė jis. 
– Jie primeta vyriausybės kontrolę 
bendrovėms ir naikina savo piliečių 
privatumą ir laisvę, [kurdami] auto-
ritarinę sekimo valstybę.“

-Bns

Per karantiną leisti žmonėms 
praustis neapsimoka Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Per karantiną leista dirbti viešosioms pirtims, tačiau UAB 
Anykščių komunalinis ūkis jų durų lankytojams taip ir neatvėre.
Tai jau spėjo sukelti pirčių lankytojų nepasitenkinimą. Komuna-
lininkai aiškina, kad,  leisdami gyventojams praustis viešosiose 
pirtyse, taptų koronaviruso platintojais.

Redakciją pasiekė Svėdasų se-
niūnijos Aulelių kaimo gyventojo 
Zenono Navicko laiškas, kuriame 
jis kelia klausimą, kodėl Anykščių 
rajone uždarytos viešosios pirtys.

„Iš pirmo žvilgsnio - tai visiškai 
nesusieti dalykai. O jei pradedi gi-
lintis, tai vienu ar kitu saitu galima 
susieti tiek išvardytus, tiek tikriau-
siai bet kuriuos kitus dalykus. Vis-
kas priklauso nuo poreikio, suvoki-
mo, požiūrio... Ką noriu pasakyti?  
Pirtis. Ji gali būti, kaip dažniausiai 
ir yra, labai mėgstama savaitgalio 
praleidimo vieta, kurioje ne tiek 
prausiamasi,  kiek linksminamasi, 
pramogaujama. Pramogos COVID 
karantino metu  draudžiamos. Kaip 
sąmoningas pilietis, pasitikiu spe-
cialistais, vykdau įstatymų, teisėtų 
bet kurios grandies valdininkų ( ir 
eilinių darbuotojų) nutarimų reika-
lavimus. Pirtis neveikia karantino 
metu – neprotestuoju... 

Bet vis neduoda ramybės įky-
rios mintys: pirtis yra ir higienos 
bei sveikatinimosi vieta. Viešos 
Anykščių ir Svėdasų pirtys nėra 
pramogoms skirtos. Prausiantis 
pirtyje grūdinamasi, didėja atspa-
rumas ligoms, tad turėtų ir COVID 
akivaizdoj ne pakenkti, o padėti.

Tarsi skaitydama mano mintis, 
Vyriausybė lapkričio 18 d. šiek 
tiek pakeitė nutarimo dėl karantino 
tekstą,  įrašydama „išskyrus viešą-
sias pirtis, skirtas asmenų higienos 

poreikiams tenkinti“. Valio!
Suprasdamas, kad gausiame 

įstatymų, nutarimų sraute visiems 
sunku greitai atkreipti dėmesį, 
persiunčiau elektroniniu paštu 
info@anykom.lt nutarimo tekstą  
klausdamas, ar nebus tai pritaikyta 
Anykščių ir Svėdasų pirtims. Kai 
suvaržyti žmonių laisves, tai buvo 
padaryta nedelsiant – paskelbta, 
kad pirtys neveiks. O įstatymiškai 
leidžiamo uždarymo atšaukimo 
antra savaitė negirdėt ir nematyt... 
Ir atsakymo į savo paklausimą 
negavau – gal leistinas terminas 
nepraėjo? Bet išvada mano tokia: 
suvaržyt – nedelsiant, atšaukt su-
varžymą – tempiam, kiek galim. 
Daug kas, panašu, kad džiaugiasi 
galimybe neiti į darbą, dirbti nuo-
toliniu būdu su mažesne kontrole 
ir dar, ko gero, atsiims priedus už  
„sunkų darbą pandemijos metu“. 
Nuotolinis darbas kai kam turbūt 
net neįmanomas, bet kai kam, ko 
gero, ir tarsi savotiškos papildo-
mos atostogos...“, - laiške rašo 
Z.Navickas.

„Anykštai“ susisiekus su UAB 
Anykščių komunalinis ūkis direk-
toriumi Kaziu Šapoka, jis sakė, kad 
lygiai tokio pat turinio laišką nuo 
Z.Navicko gavusi ir bendrovė.

„Nors šiuo metu nėra draudžia-
ma viešųjų pirčių veikla, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis priėmė 
sprendimą stabdyti šių paslaugų 

teikimą. Jei pirtys vėl būtų atidary-
tos, mums būtų sunku įgyvendinti 
reikalavimus, kad pirčių lankytojai 
vienas nuo kito laikytųsi reikiamo 
atstumo“, - priežastį, kodėl nedirba 
viešosios pirtys, nurodė K.Šapoka.

Pasiteiravus, ar negalima būtų 
žmonių į viešąsias pirtis tokiu 
atveju leisti praustis po vieną, di-
rektorius K.Šapoka sakė: „Na, 
taip, vienas prausis, o penki stovės 
už durų...Dėl  to tarp žmonių gali 
atsirasti nesutarimų“.

UAB Anykščių  komunalinis 
ūkis paskaičiavo, kad per karanti-

ną teikti viešųjų pirčių paslaugas 
bendrovei neapsimoka.

„Ekonominiu požiūriu, įmonei 
neapsimoka organizuoti pirčių 
veiklą, laikantis Vyriausybės pa-
skelbtų nurodymų. Šių nurodymų 
laikymasis iš  mūsų  pareikalautų 
papildomų sąnaudų  - darbo laiko 
resursų, žmogiškųjų išteklių ir me-
džiagų“, - aiškino K.Šapoka.

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
skelbia, kad Anykščių ir Svėdasų 
pirčių veikla nebus atnaujinta, kol 
Vyriausybė nepanaikins viešųjų 
pirčių veiklai taikomų apribojimų.

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapoka tei-
gia, kad atidaryti viešąsias pirtis per karantiną bendrovei būtų 
nuostolinga.
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Ant Kalitos kalno - neteisėtai 
įrengta tubingo trasa

Architektė, švelniai tariant, 
suglumo 

Statybos leidimus išduoda 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyrius. 

Šio skyriaus vedėja, rajono vy-
riausioji architektė Daiva Gasiū-
nienė „Anykštai“ sakė, jog kai 
paaiškėjo, kad savivaldybės įstai-
ga eksploatuoja nelegalų statinį, 
„buvo, švelniai tariant, suglumu-
si“. „Viešas įrenginys. Juo naudo-
josi daugybė žmonių. Kas būtų, 
jeigu kažkas atsitiktų?“ - retoriškai 
klausė D.Gasiūnienė.

„Trasą eksploatuoja valdiška 
įstaiga. Tokia įstaiga turėtų rodyti 
pavyzdį. Įstatymas sako, kad rei-
kalingas statybą leidžiantis doku-
mentas. Tubingas yra  viešosios 
paskirties statinys, o jo konstrukci-
ja nėra įvertinta. Kalnas yra status, 
čiuožiant susidaro greičiai, todėl 
ypač svarbu, kad toks statinys būtų 
saugus...“ - kalbėjo Anykščių rajo-
no vyriausioji architektė. 

Nelegalia trasa važinėjosi 
meras ir jo pavaduotojas

Tubingo trasa ant Kalitos kalno  
įrengta Anykščių rajono savivaldy-
bės ir Anykščių turizmo ir verslo 
centro lėšomis. Į atrakcioną  inves-
tuota 65 tūkstančiai eurų. Tačiau 
apie naująją pramogą, kuri reikš-
minga turizmo kraštu siekiantiems 
tapti Anykščiams, nebuvo skelbia-
ma nei Anykščių rajono savival-
dybės  oficialiame tinklapyje, nei 
išplatintame pranešime spaudai. 

Tačiau tubingo atidaryme liepos 
31- ą dieną, kaip matyti nuotrau-
kose, dalyvavo LR Seimo narys 
Tomas Tomilinas, atidarymo juos-
telę drauge su ATVIC laikinąja di-
rektore K. Beinoryte kirpo ir pats 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.  Meras ir jo pava-
duotojas Dainius Žiogelis taip pat 
išbandė tubingo trasą, kuria skrie-
jant pasiekiamas 25 kilometrų per 
valandą greitis. 

Po išskirtiniams svečiams skir-
tos atrakciono atidarymo ceremo-
nijos ,,Anykštai“ ATVIC laikinoji 
direktorė K. Beinorytė džiaugėsi: 
,,Iš vakaro sulaukėme techninės 
patikros, po pietų susiskambinome 
su savivaldybės vadovais ir sa-
kom: „Prieš darbą, ryte, atidarom, 
ir viskas.“

Duodama ,,Anykštos“ naujie-
nų portalo anyksta.lt redaktoriui 
Robertui Aleksiejūnui interviu, 
ATVIC laikinoji direktorė gyrėsi, 
kad atrakcionas yra saugus. ,,...Nu-
sileidimo padangomis trasa buvo 
patikrinta techninės priežiūros spe-
cialistų ir konstatuota, kad atrakci-
onas yra saugus. Be  to, sulaukėme 
pagyrų, kad ant Kalitos kalno su-
montuota nusileidimo padangomis 
trasa yra viena geriausių tokio tipo 
trasų Lietuvoje“( Robertas ALEK-
SIEJŪNAS, ,,65 tūkst. eurų kaina-
vusi trasa ant Kalitos kalno atida-
ryta paslapčiomis“. 

K. Beinorytė tuomet kalbėjo, kad 
apie 80 proc. nusileidimo padango-
mis trasos įrengimo darbų atliko La-
tvijos įmonė ,,SIA JAV SPORTS“. Ši 
įmonė yra vienintelė Baltijos šalyse 
trasoms reikalingos dangos tiekėja. 

Kitus trasos įrengimo darbus Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centras atliko savo jėgomis. K. Bei-
norytė, duodama interviu ,,Anykš-
tai“,  vylėsi, kad nuo Kalitos kalno 
25 padangomis bus galima leistis 
visus metus, o vienas nusileidimas 
kainuos tik 1 eurą.

Prasidėjęs karantinas šį rudenį 
ATVIC privertė uždaryti pramogą. 

Atliks savavališko statinio 
ekspertizę

Meras S.Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, jog raštą, kuriuo uždraudė 
tubingo veiklą, parašė tik dėl ap-
sidraudimo, nes dabar ant Kalitos 
kalno jokia veikla šiaip ar taip ne-
vyksta. 

„Naudoti statinį, kuriam nėra 
įvykdytos SU (statybų užbaigimo 
- aut. past.) procedūros, negalima. 
Prašome nedelsiant sustabdyti nu-
sileidimo padanga trasos Kalitos 
pramogų parke naudojimą, iki bus 
tinkamai užbaigta jos statyba“, - 
lapkričio 26-ąją raštu Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos cen-
trui nurodė meras.

„Anykštai“ komentuodamas si-
tuaciją, rajono vadovas sakė:  „Sta-
tybos inspekcija informavo, kad 
trūksta popierių, suderinimų. Jeigu 
kas atsitiktų...“ 

Pasak S.Obelevičiaus Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro laikinąją vadovę Kristiną 
Beinorytę greičiausiai suklaidino 
trasą įrengę latviai. „Su kažkokiais 
latviais dirbo. Latvijoje lyg ir vieni 
įstatymai galioja, Lietuvoje - kiti. 
Dabar nupirks ekspertizės paslau-
gą ir sutvarkys tuos popierius“, 
- kaip bus sprendžiama problema, 
aiškino rajono vadovas.

Uždarė po trečio rašto

Praeitą savaitę Anykščių mero S. 
Obelevičiaus ATVIC parašytas raš-
tas buvo jau trečias ir griežčiausias 
signalas, kuriuo buvo uždrausta 
nelegaliai įrengto tubingo veikla. 

Pirmuosiuose raštuose Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro laikinoji vadovė K. Beino-

rytė buvo įspėjama, kad tubingo 
statybos pradėtos be jokio statybas 
leidžiančio dokumento, ir ragina-
ma kuo skubiau įteisinti nelegalias 
statybas ant Kalitos. 

,,Anykštos“ žiniomis, tik po 
mero raginimų ATVIC nupirko tu-
bingo projektavimo paslaugas. 

Kokiu pagrindu Anykščių rajono 
savivaldybė finansavo nelegalias 
statybas ant Kalitos bei kaip tai 
vertins Valstybinė teritorijų plana-
vimo ir statybos inpekcija – kituo-
se numeriuose. 

Už ekspertizę sumokės latviai

O Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centro laikinoji 
vadovė K.Beinorytė „Anykštai" 
aiškino, kad ją suklaidino tubin-
go trasą projektavę latviai.  „Mes 
turėjome projektuotojus iš Latvi-
jos. Jų buvome patikinti, kad nėra 
papildomų reikalavimų. Praėjome 
visas apžiūras, patikrą.  Vėliau 
savivaldybės architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėjai kilo 
klausimų, ar viskas yra gerai“, - 
„Anykštai“ sakė K.Beinorytė. 

Pasak laikinosios Turizmo ir 
verslo centro direktorės - tubingo 
trasa yra netipinis statinys, kurį 
sudaro keli gręžtiniai pamatai, ant 
kurių sumontuota medinė kons-
trukcija, padengta specialia plasti-
ko danga. Bendras trasos „lovio“ 
ilgis - 260 metrų. 

K.Beinorytė dėstė, kad tubingo 
trasa „realiai veikė tik pusantro 
mėnesio“. „Loviu“ čiuožė 7 tūkst. 
pramogautojų.

„Latviai prisiima visišką atsa-
komybę. Jie įsipareigojo sumokė-
ti už statinio ekspertizę“, - tikino 
laikinoji direktorė.

Priminė tragediją Pagojės 
tvenkinyje

„Anykštoje“ pasirodžius žinutei 
apie nelegaliai eksploatuotą tubin-
go trasą, į redakciją paskambino 

Kaune gyvenantis Nerūnas Gapše-
vičius, kurio sūnus Mantas po pra-
mogavimo Pagojės tvenkinyje liko 
visiškai neįgalus.

Nelaimė atsitiko 2017-ųjų va-
sarą. Prie Pagojės tvenkinio buvo 
sumontuotas „lovys“ - juo čiuož-
dami, pramogautojai leidosi į 
vandenį. Kelis kartus sėkmingai 
į tvenkinį nusileidęs 34-erių metų 
vyras vieną kartą iš vandens neiš-
niro. „Brolis stovėjo ant kranto. 
Pradžioje jis galvojo, kad Man-
tas išdykauja. Kai suprato, kad 
įvyko nelaimė, puolė ir ištrau-
kė jį iš vandens. O darbuotojai 
nereagavo. Žmonių saugumu ir 
sveikata jie visiškai nesirūpino. 
Tik viršuje buvo kortelė, kurioje 
užrašyta, jog čiuožti reikia tik ko-
jomis į priekį “,– „Anykštai“ sakė 
N.Gapševičius. 

Pasak kauniečio, trasos gale 
buvo sumontuotas tramplinas, o 
vandens gylis nusileidimo vietoje - 
vos 80 centimetrų. „Akivaizdu, jog  
ten, kur yra greitis ir tramplinas, 
negali būti tik toks vandens gylis“, 
- kalbėjo N.Gapševičius.

M.Gapševičiui nesėkmingo nu-
sileidimo į tvenkinį metu lūžo 4, 5 
ir 6 stuburo slanksteliai. Dabar jis 
valdo tik galvą. Vyrą slaugo tėvai 
ir žmona.

„Savininkai net nesiteikė atsi-
prašyti, negirdėjau, jog kokių nors 
veiksmų būtų ėmusis ir savivaldy-
bė“, - kalbėjo į redakciją paskam-
binęs vyras. Jis dėstė, kad tik nori 
atkreipti dėmesį, kokios gali būti 
aplaidaus požiūrio į žmonių sau-
gumą pasekmės.

Slydimo į vandenį pramogos 
teikimas po nelaimės buvo nu-
trauktas, „lovys“ išmontuotas.

Beje, iš Anykščių kilęs 
N.Gapševičius sakė, kad kartu su 
broliu buvo pirmieji anykštėnai, 
kurie pradėjo čiuožti vandens sli-
dėmis. Ir dabar jis dažnai lankosi 
tėviškėje, padeda prižiūrėti Sto-
riuose gyvenančią 98-erių uošvie-
nę Onutę Puodžiūnienę.

Bendras tubingo „lovio“ ilgis - 260 metrų. Nelegalus statinys buvo populiarus. Juo čiuožė apie 7 
tūkst. pramogautojų.                  Autoriaus nuotr.

Spalvinga nelegalaus tubingo trasa susigundė ir Anykščių ra-
jono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis. Atrakciją stebėjo ir 
Seimo narys Tomas Tomilinas. 

Anykščių rajono savivaldybės nuotr.
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Žodis kitas apie gražiausią anykštėnų 
žibutę lionė lAPinskienė

Viešosios įstaigos komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kū-
ryba“ direktorė, panevėžietė filologė Lionė Lapinskienė išleistų 
knygų lentynose vieną po kitos rikiuoja naujas knygas iš anykš-
tėnės Bronės Buivydaitės kūrybinio palikimo. Jos dėka į skaity-
tojus vėl prabyla tai, kas buvo seniai pamiršta, ar net tai, kas iš 
viso niekuomet nepublikuota. O šį rudenį ji baigia rengti spaudai 
monografiją „Bronė Buivydaitė. Gyvenimo eskizai“. Šios tyrėjos 
mintys artėjančios B. Buivydaitės 125-mečio sukakties išvakarėse 
– lyg eskizai iš sukaupto tyrimų fondo. 

17-metė Bronė Buivydaitė Kaune ir tuo metu, 1912 m. sausio 29 d., jos parašytas atvirlaiškis mamai Karolinai Buivydienei į Anykščius. 
                          A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų nuotr. 

11-metė Bronė Buivydaitė su mama ir jaunesnėmis seserimis 1906 
metais.85-erių Bronė Buivydaitė 1980 m. prie savo namų Anykščiuose.

ganto, Antano Žukausko-Vienuo-
lio) šešėlyje.  

Iš tikrųjų ji, pirmoji moteris 
anykštėnė, pasirinkusi profesio-
nalios kūrėjos kelią, negali būti jų 
šešėlyje, nes yra nuėjusi gerokai 
toliau! Išdidžiai, ryžtingai, oriai. 
Ir tik savu keliu. Į ten, kur, kad 
tik galėtų mokytis, ne kartą krito 
jos ašarų ir skausmo lašai (Utena 

Vienas dažniau rašytojos Bronės 
Buivydaitės (1895–1984) eilėraš-
čiuose pasikartojančių motyvų yra 
žibutė. Nedidelė, kukli, bet tokia 
miela pavasarių melsvuma. 

 Ir kažin ar klysime sakydami, 
kad skaitydami Bronės Buivydai-
tės eilėraščius, rodos, nejučia ir pa-
tys skaidrėjame, švintame, dvasiš-
kai stiebiamės. Aukštyn, žinoma. Į 
ten, kur ji pati 1930-ųjų Lietuvoje 
(juk tai Vytauto Didžiojo metai!) 
po vienu Pegaso sparnu subūrė 
12 skirtingų kartų moterų rašyto-
jų – nuo pirmosios, anykštėnams 
brangios beletristės Liudvikos 
Didžiulienės-Žmonos iki miesto 
erdvėj gimtųjų Suvalkijos kaimo 
padangių besiilginčios Petronėlės 
Orintaitės.

Pasak Bronės, antologija „Aukš-
tyn“ yra jos sumanytasis, tautai 
dovanojamas „širdies, skausmų ir 
džiaugsmų“ vainikas. Parodantis, 
kad jau gimsta kitokia, moderniai 
mąstančių moterų karta, besiva-
duojanti iš tradicinio, socialiai 
uždaro (namai – vyras – vaikai) 
gyvenimo gniaužtų. Kad yra ir kita 
galimybė būti, gyventi – tai magiš-
kas tikrosios, didžiosios Kūrybos 
pasaulis. Jis neleidžia ramiai žiūrė-
ti pro kasdienybės langą. Juk už jo 
yra dangus, tik, jei nori jį matyti, 
kelk akis aukštyn.

Prisimindami vieną kitą šios 
didžios anykštėnės gyvenimo fak-

tą, tik pasidžiaugti galime, kad tą 
1911 m. rudenį Kaune, įstojusi 
mokytis į „Saulės“ draugijos bu-
halterių kursus, Bronė sutiko savo 
vienintele tapsiančią gimtosios 
kalbos mokytoją Sofiją Kymantai-
tę-Čiurlionienę. 

Vėliau jų keliai susitiks dar ne 
kartą, ir Bronė vis išgirs, kad rašo 
gerai ir kad viską daro gerai. Mo-
kytoja Sofija pritarė ir antologi-
jos „Aukštyn“ idėjai, nuoširdžiai 
džiaugėsi, kai po metų kitų jos 
mokinės meninis žodis po Lietuvą 
vaikščiojo avėdamas „Auksinį ba-
telį“ – gražesnį nei Pelenės kurpai-
tė. Ne veltui už jį, kaip už 1936 m. 
išleistą geriausią kūrinį vaikams, 

ir „Sakalo“ leidyklos III premiją 
Bronė Buivydaitė gavo.

Tada ją Lietuvos visuomenė jau 
žinojo kaip pirmąją poetę, Tyrų 
Dukters slapyvardžiu išleidusią 
eilėraščių rinkinį „Vasaros šnekos“ 
(1921 m.), kaip vienintelę Balio 
Sruogos ir Fausto Kiršos parengto 
almanacho „Dainava“ (1921 m.) ir 
Kazio Binkio naujosios literatūros 
antologijos „Vainikai“ autorę mo-
terį, kaip pirmąją baladžių kūrėją 
(„Dusia“, išspausdinta „Klaipėdos 
žiniose“ 1924 m. ir „Anykščių ba-
ladės“, išleistos 1930 m.).

Tomis akimirkomis, kai širdy 
išsitiesdavo džiaugsmo ar, prie-
šingai, begalinio sielvarto tinklai, 
pirmosios žibutės lapeliai Bronės 
Buivydaitės širdyje, ypač Panevė-
žio laikotarpiu (1925–1934 m.), 
skleidėsi vis naujais kūrybiniais 
ieškojimais – pjesėmis, literatūri-
nėmis pasakomis, libretais Myko-
lo Karkos operetėms, apsakymais, 
kol atėjo iki taip gerai pažįstamo, 
pirmojo lietuvių literatūroje moky-
klų gyvenimo temai skirto romano 
„Atversti lapai“ (1934 m.).   

Šio kūrinio pasirodymas rašy-
tojos biografijoje žymi dar vieną 
drąsų ir ryžtingą žingsnį. 1928 m., 
sumaniusi parengti minėtąją anto-
logiją „Aukštyn“, Bronė Buivydai-
tė atsisako mokytojos duonos. Mat 
vienu metu kelių darbų nemokanti 
dirbti. 1934 m. debiutavusi kaip 
romanistė, eina dar toliau – pareiš-
kia, kad ji renkasi profesionalios 
rašytojos kelią, nes tik kūryba yra 
tikroji gyvenimo vertybė!

Aišku, po 1940 m. neramios va-
saros situacija keičiasi, nuo 1941-
ųjų rudens kūrėja vėl atsiremia į 
gimtosios kalbos aruodus ir jų gro-
žį stengiasi atverti Alytaus gimna-
zijos moksleiviams. Nors dzūkų 
palaukės neretai plėšomos  tankų 
vikšrų, o dangų drasko lėktuvų 
stūgsmas, radusi laisvesnę minutę, 
pajutusi įkvėpimą, Bronė Buivy-
daitė kuria moteriškai trapius, jau-
trius, šviesiais impresionistiniais 
potėpiais nuspalvintus eilėraščius. 
Juos, nuo 1948 m. jau gyvendama į 
nieką neiškeičiamuose Anykščiuo-
se, pati sudės į rinkinį „Paukščiai 
vėtroj“ ir keliems dešimtmečiams 
paslėps archyvo aplankuose Vil-
niuje. Gal kada kas nors...

Beje, kažin ar galima sutikti su 
neseniai internete matyto filmo 
apie šią anykštėnę kūrėjais. Juos-
tos pavadinimas į Bronę Buivy-
daitę kviečia žvelgti kaip rašytoją, 
gyvenusią ir kūrusią garsiųjų šio 
krašto vyrų (Antano Baranausko, 
Jono Biliūno, Juozo Tumo-Vaiž-

1912–1914 m., Voronežas 1915–
1918 m.), kai aukso vertę įgydavo 
bet koks duonos trupinys. Į ten, kur 
reikėjo klausyti tik savęs, būti ten, 
kur ji pati nori, daryti tai, kas jai 
atrodė vertinga ir svarbu. 

Apie žibutę sakoma, kad savo 
mėliu ji pirmoji sušvyti net pro 
sniegus. Išties nelengva būti tokiu 
daigu, kuris per didžiausias užtva-
ras stiebiasi į šviesą. 

O kiek kartų lietuvių literatūros 
ir kultūros padangėje pirmąja buvo 
anykštėnė Bronė Buivydaitė? Kiek 
kartų ji, nedidelio ūgio, smulkutė, 
atlaikė kasdienybės naštą? Matyt, 
to reikėjo, kad šiandien ji būtų nau-
jai mūsų pamatytas ir atpažintas bi-
liūniškas švyturys. Tik ne šešėlis.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Nacional inė ekspe-
dici ja (kart . ) .
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėl is. 
08:00 Gyvent i  kaime 
gera. 
08:30 Ryto sukt inis su 
Zi ta Kelmickai te. 
09:00 Brol ių Grimų pa-
sakos. 
10:00 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai . 
11:30 Gamina vaikai . 
12:00 LMŽ. 
12:30 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 2. 
12:55 Tol imųjų Rytų gam-
tos kontrastai .
13:50 Mis Marpl   N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Istor i jos detektyvai . 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai . 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Langas į  valdžią. 
22:00 Kita ty los pusė. 
23:50 Laisvės kaina N-7. 
(kart . ) .
01:25 Euromaxx. 

06 :45  S t i venas  V i sa ta .

07 :10  Nepap ras tas 
Gumu l i uko  gyven imas . .
07 :40  Og is  i r  t a rakona i .
08 :00  Padūkė l i ų  l enk -
t ynės .
08 :30  Tomo i r  Dže r i o 
pasakos .
08 :55  Kung  Fu  t r i uš i s . 
10 :50  Po l i s .
12 :40  Užkand inė  an t 
r a tų  N -7 . 
14 :55  I nd iana  Džounsas 
i r  l emt i es  šven tyk la  N -7 . 
17 :20  Te le lo to . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Daka ras  2021 . 
19 :25  Spo r tas .Ora i . 
19 :30  Kaukės . 
22 :00   Dvynys  N14 . 
00 :15  P lėš rūna i  N14 . 

06 :00  Sve i ka tos  med is .
07 :00  Vėž l i uka i  n i ndzės 
N -7 .
07 :30  Supe rmerga i t ės .
08 :00  Ga l i ngas i s  6   N -7 .
08 :30  Sva jon ių  ūk i s .
09 :00  Sve i ka ta . l t .
09 :30  La  Ma is tas .
10 :00  Pasau l i s  paga l 
mo te r i s .
11 :00  Sva jon ių  soda i .
12 :00  Ža l i o j i  by la .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Ža l i o j i  by la .
12 :30  Gru fas .
13 :00  Užke rė to j i   N -7 .
15 :05  P lanas  t ėč iu i  N -7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  P lanas  t ėč iu i  N -7 .
17 :25  Improv i zac i j ų  šou 
B ravo !  N -7 .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  K lo (u )na i  N -7 .
22 :00  Žud i ko  asmens 

sa rgyb in i s   N -14 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  Žud i ko  asmens 
sa rgyb in i s   N -14 .
00 :25  Deadpoo l   N -14 
( ka r t . ) .

06 :00  P r i č i upom! (k ) .
06 :30  L ie tuvos  ga l i ūnų 
čemp iona to  f i na las  ( k ) . 
07 :30  Sna ipe r i s  ( k ) 
N -7 . .
08 :30  Tau ro  ragas  N -7 . 
09 :00  ST IHL Sav i ckas 
C lass i c  2020 . 
10 :05  Kva i l i a i  šė l s ta 
N -7 . 
10 :35  Lauk inė  ka ra l ys -
t ė .
11 :40  Ve ln i šk i  S t i vo 
Os t i no  i šbandyma i  N -7 . 
12 :40  Gordono  Ramz io 
v i r t uvės  košmara i .
13 :50  P raga ro  v i r t uvė  
N -7 . 
14 :50  Van i t y  Fa i rN -7 . 
15 :50  Nus i ka l t imų  t y rė -
j a i   N -7 . 
17 :00  Be tsa fe–LKL 
čemp iona tas .  Ža lg i r i s  - 
Ry tas . 
19 :30  Ak lo j i  zona   N -7 . 
20 :30  Sna ipe r i s   N -7 . 
21 :30  Daka ras  2021 . 
22 :00  Legendų  b iu ras 
N14 . 
23 :10  Okupuo t i  N14 . 
00 :10  Bo rnas  ( k )  N -7 .

06 :20  Ak lo j i  ( k ) .
07 :50  An thon i s 
Bou rda inas   N -7 . 
08 :45  Dak ta ras  Ozas  

N -7 . 
09 :40  Tėvas  Mo t i e j us  
N -7 . 
11 :00  Dže im io  O l i ve r i o 
da ržov ių  pa t i eka la i .
12 :00  Va i kys tės  l angas . 
12 :30  Sve i k i n ima i . 
15 :45  Š i rde le  mano  N-7 . 
17 :45  Baudž iaun inkė 
N -7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Bū rė ja   ( k ) .
21 :00  V iešpa tav imas 
N14 . 
23 :25  Ma i l so  ke l i as 
N14 . 
01 :25  V i l kų  žemė   ( k ) 
N14 . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im  ga ro ! 
( ka r t . ) .
07 :30  La i svė  i r  kū ryba 
( ka r t . ) .
07 :45  K r i kšč ion io  žod i s . 
08 :00  Ke l i as . 
08 :30  Menora . 
09 :00  Pasau l i o  L ie tuva . 
09 :55  P i rmą  ka r tą 
( ka r t . ) .
10 :00  A tsp indž ia i . 
10 :30  L i t e ra tū ros  pėd -
sekys . 
11 :00  S top  j uos ta . 
11 :30  7  Kauno  d ienos . 
12 :00  Moks lo  s r i uba . 
12 :30  Šv.  M iš i os  i š 
V i l n i aus  (Ka l va r i j ų )  Šv. 
K ryž iaus  A t rad imo  baž -
nyč ios . 
13 :40  Šven tad ien io  m in -
t y s . 
14 :10  K laus imė l i s . 
14 :25  Š rekenš ta ino  p i l i s 

( ka r t . ) .
16 :00  X IX  respub l i k i n i s 
va i kų  i r  j aun imo  muz i -
kos  f es t i va l i s  „Mes  – 
Pasau l i s “  2  d .
17 :30  Ku l t ū r i nga i  su 
Nomeda . 
18 :30  S tamb iu  p lanu . 
19 :25  P i rmą  ka r tą 
( ka r t . ) .
19 :30  Ku l t ū ros  d iena 
( ka r t . ) .
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  Kos tas  i r  Kos tas 
Smor ig i na i .  .
22 :15  Ba le tas  „Ž i ze l “ 
( ka r t . ) .
00 :10  K i t a  t y l os  pusė 
( ka r t . ) .
02 :00  Sava i t ė . 

07 :00  A tš i au r i o j i  A l i aska  
N-7
09 :00  Gyvūnų  man i j a .
09 :30  V ienam ga le  ka -
b l ys .
10 :00  P rae i t i es  žva lgas  
N -7 .
10 :30  Pavo j i ng iaus ios 
P ie tų  A f r i kos  gyva tės  
( ka r t . )  N -7
11 :30  V ien i š i  t ėva i   N -7 .
13 :00  Pavo j i ng iaus ios 
P ie tų  A f r i kos  gyva tės 
N -7 .
14 :00  I š l i k imas   N -7 .
15 :00  P raga ro  ke l i as  
N -7 .
16 :00  Jukono  vy ra i  
N -7 .
17 :00  Sandė l i ų  ka ra i  
N -7 .
18 :00  V ienas   N -7 .
19 :00  Ža id imų  ža id imas 

su  E l l en   N -7 .
20 :00  Kob ra  11   N -7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spo r tas .Ora i .
22 :00  Po tvyn i s   N -14 .
00 :05  X  Fak to r i us .

06 .59  P rog rama .
07 .00  L ie tuvos  m ies ta i . 
08 .00  Van tos  l apas  N -7 .
08 .30  Ka imo  akademi ja . 
09 .00  Paga l i au  sava i t -
ga l i s . 
09 .30  Moks lo  r i tmu . 
10 .00  K repš in io  pasau -
l y j e  su  V.Mač iu l i u . 
10 .30  Gre i t i s . 
11 .00  Pa r t i zanų  ke l i a i s 
N -7 .
11 .30  Mūsų  gyvūna i . 
12 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
14 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
15 .55  D ide l i  maž i  ek ra -
na i . 
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  „24 /7 “ . 
17 .30  Nau ja  d iena . 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Mūsų  gyvūna i . 
19 .00  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  La i kyk i t ės  t en  su 
And r i um i  Tap inu   N -7 .
21 .30  „24 /7 “ . 
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai   
N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija   N-7.  .
10:35 Tarnauti ir ginti   
N-7.  
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
13:30 Piniginės reikalai  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos.  
16:40.Seselė Beti   N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Komanda   N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 
12:45 Būrėja.

13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Juodvarnis  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Snaiperis N14. 
01:00 Antrininkas  N14. 

06:25 Bakuganas   N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Galingasis 6  N-7.
07:55 Svajonių sodai  
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 “TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Paliktieji  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto..
22:18 Paliktieji  N-14.
00:20 Kaulai  N-14.
01:20 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (k) N-7..
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Ištroškę greičio N14. 
23:35 Akloji zona (k) N-7. 
01:30 Legendų biuras (k) 
N14. 

06:55 Tėvas Motiejus  N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Mentalistas  N-7. 
13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 

14:20 Maljorkos bylos  (k) 
N-7..
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
17:30 Mano vienintelė  
N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus  N-7. 
20:05 Naujokai  N-7. 
21:00 Šokis hip-hopo ritmu  
N-7. 
23:00 Paskolinta meilė 
01:00 Mano likimas  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus 2 
dalis. (kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja. (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kai-
myne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Laisvė ir kūryba  
(kart.).
13:10 Kultūros diena  
(kart.).
14:05 XIX respublikinis 
vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – Pasaulis“  
(kart.).
15:30 Muzikinis intarpas.
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai. .
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji . 
N-7. .
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Išpažinimai  (kart.).
19:35 Gyvenimas su ugni-
kalniais.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 .Naujasis Baltijos 
šokis.
22:30 Aš žinau tą smoką. .
23:30 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Uošvių nepasirinksi  
N-7.
07:25 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras  (kart.) 
N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:25 Pasmerkti  N-7.
13:25 Blogas policininkas  
N-7.
14:30 Sara iš ano pasaulio  
N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai  
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7 
20:00 Nuogi ir įbauginti . 

N-7.
21:00 Komando  N-14.
23:00 Pjūklas 6  S.
00:50 Išlikimas  N-7.

 
05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
08.00 „24/7“.  
09.00 Mūsų gyvūnai.  
09.30 Partizanų keliais  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai   
N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija   N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Vartotojų kontrolė  ( 
kart.).
13:00 Zachor  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.  
16:40.Seselė Beti   N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Užverbuotas 2   
N-14.  
23:45 Alpių detektyvai  
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 

14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Juodvarnis  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Vagių irštva N14. 
01:15 Antrininkas  N14. 

06:20 Bakuganas  N-7.
06:50 Ilgo plauko istorija.
07:25 Galingasis 6  N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt. 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ties riba  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Ties riba  N-14.
00:10 Kaulai  N-14.
01:10 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Kvapų detektyvas  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išminuotojų būrys 
N14. 
23:45 Ištroškę greičio (k) 
N14. 
02:10 Fortitudas  N14..

06:55 Tėvas Motiejus  N-7.  
08:10 Dvi širdys 
10:10 Akloji..
12:25 Mentalistas  N-7.  
13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Tėvas Motiejus  (k)   
N-7.  
15:30 Naujokai  (k)   N-7.  
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
17:30 Mano vienintelė  N-7 
.

18:55 Tėvas Motiejus  N-7.  
20:05 Naujokai  N-7.  
21:00 Aš gyvas  N14.  
22:35 Paskolinta meilė 
00:35 Mano likimas  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2019 (kart.).
07:00 Mija ir aš   (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Smalsumo genas  
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis  
(kart.).
12:40 Kelias  (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus  2 
dalis. (kart.).
14:00 7 Kauno dienos  
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba  
(kart.).
14:55 Gyvenimas su ugni-
kalniais (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija.  
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji  N-7.  
.
18:50 Laisvė ir kūryba  
(kart.).
19:00 Ekologiška  (kart.).

19:30 Charlesas ir Diana. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dingę be žinios 1 
N-14.  
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Uošvių nepasirinksi  
N-7.
07:25 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras . (kart.) 
N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(kart.).
09:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Blogas policininkas  
N-7.
14:30 Sara iš ano pasaulio  
N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai  
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
19:30 FIBA čempionų ly-
gos rungtynės. Vilniaus 
„Rytas”“– Rygos „VEF“.
20:10 Rungtynių pertrau-
koje – laida „Juodai balti 
raudoni“.
20:20 FIBA čempionų ly-
gos rungtynės. Vilniaus 
„Rytas“– Rygos „VEF“.
21:30 Tikslo link.

21:45 UEFA čempionų 
lygos rungtynės. Paris 
Saint-Germain – İstanbul 
Basaksehir FK.
23:50 Pasitikėjimas  N-14.
01:55 Išlikimas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
09.00 Lietuvos miestai.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Reali mistika . N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7..
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dicija  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti   N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? .
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Rožės vardas N-14. 
23:55 Alpių detektyvai 
(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 1
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 

14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Juodvarnis  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
Sporto laida
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Dingusi N14. 
01:25 Narkotikų prekeiviai 
N14. 

06:20 Bakuganas  N-7.
06:50 lgo plauko istorija .
07:25 Galingasis 6  N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai . N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba..
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Mano didelės storos 

graikiškos vestuvės 2  N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2  N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto”. 
2020. 94 s.
23:18 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2  N-7.
00:05 Kaulai  N-14.
01:05 CSI kriminalistai     
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Šakalas N14. 
23:30 Išminuotojų būrys 
(k) N14. 
02:10 Fortitudas  N14. 

06:55 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Mentalistas  N-7. 

13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
17:30 Mano vienintelė  
N-7. 
18:30 Tėvas Motiejus  N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Aš gyvas  N14. 
22:50 Paskolinta meilė.
00:50 Mano likimas  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019 
(kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Į sveikatą!  (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora  (kart.).
12:40 Atspindžiai  (kart.).
13:10 Pasaulio Lietuva  
(kart.).
14:00 Čia – kinas  (kart.).
14:30 Šoka Lietuva.
14:40 Laisvė ir kūryba  
(kart.).
14:50 Charlesas ir Diana 
(kart.).
15:50 Premjera. Sardinė 
kosmose.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji   N-7.  
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Atspindžiai  (kart.).
19:35 Mokslo ir terorizmo 
akistata.
20:25 7 Kauno dienos  
(kart.).
20:55 Krepšinis. Europos 
taurė. Antverpeno „Telenet 
Giants“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“.  
23:00 Nepaprastas žmonių 
ir gyvūnų ryšys (kart.).
23:30 Kelias į namus  
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Uošvių nepasirinksi  
N-7.
07:25 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras . (kart.) 
N-7.
09:00 Vienam gale kablys  
(kart..)
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7 .
11:55 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:25 Pasmerkti  N-7.
13:25 Blogas policininkas  
N-7.
14:25 Sara iš ano pasaulio  
N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  

N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti . 
N-7.
21:00 Tikslo link.
21:45 UEFA čempionų ly-
gos rungtynės. Olympiacos 
FC  – FC Porto.
23:50 Pasitikėjimas  N-14.
00:55 Išlikimas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
09.00 Pagaliau savaitgalis.  
09.30 Mūsų gyvūnai.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas .Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 #NeSpaudai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Reali mistika  N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai   
N-7.  
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija   N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti   
N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  .
12:00 Gimę tą pačią dieną  
( kart.).
13:00 Pasaulio puodai  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos.  
16:40 Seselė Beti   N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Diena reaktoriuje.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Kai nusėda dulkės   
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai   
N-7.(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.

13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Juodvarnis  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ilgas pasivažinėji-
mas 2 N14. 
00:40 Narkotikų prekeiviai  
N14. 

06:25 Bakuganas. N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Galingasis 6 . N-7.
07:55 Gero vakaro šou  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto”. 2020. 
161 s.
12:22 Gražuolė Lialia . 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Rembo. Pirmasis 
kraujas 2  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Rembo. Pirmasis 
kraujas 2  N-14.
00:05 Kaulai  N-14.
01:05 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išlikimo žaidimas 
N14. 
22:50 Šakalas (k) N14. 
01:20 Fortitudas  N14. 

06:55 Tėvas Motiejus  
N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Mentalistas  N-7. 

13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
17:30 Mano vienintelė  
N-7. 
18:55 Tėvas Motiejus  
N-7. 
20:05 Naujokai  N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė  N14. 
23:00 Paskolinta meilė.
01:00 Mano l ikimas  N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pil ies 
džiazo festivalis 2019  
(kart.).
06:55 Pirmą kartą.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Tėčio reikalai  
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. l t .
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:40 Literatūros pėdse-
kys (kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Mokslo ir terorizmo 
akistata (kart.).
15:45 Pirmą kartą (kart.).

15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. .
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7.  
18:50 Klausimėlis. l t 
(kart.).
19:05 Veranda  (kart.).
19:35 Devintasis dešim-
tmetis.
20:20 Laisvė ir kūryba. .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. .
21:33 Hana . N-14.  
23:00 Čia – kinas  (kart.).
23:30 Euromaxx  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:15 Kobra 11  (kart.) 
N-7.
08:25 Univeras . (kart.) 
N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas  
(kart.) N-7.
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:25 Pasmerkti  N-7.
13:30 Blogas policininkas  
N-7.
14:30 Sara iš ano pasau-
l io  N-7.
15:00 Kobra 11 . N-7.
16:00 CSI kriminalistai  
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.

19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Transporteris 3  
N-14.
23:10 Gelbėtojai N-7.
01:15 Išl ikimas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 #NeSpaudai.  
08.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
09.00 Keliautojo dieno-
raštis. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Reali mistika  N-7.

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Labas ry tas, 
L ie tuva.
09:00 Alp ių  detektyvai   
N-7. 
09:45 Miuncheno kr imi -
nal inė pol ic i ja    N-7.  
10:35 Premjera.  Tarnaut i 
i r  g in t i   N-7.  
11:30 Kas i r  kodėl?  
12:00 St i l ius   (kar t . ) .
13:00 Daik tų is tor i jos 
(kar t . ) .
14:00 Ž in ios.  Ora i .
14:20 Laba d iena, 
L ie tuva.
15:45 Įdomios ios pamo -
kos. 
16:40 Seselė Bet i  N-7.  
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kas i r  kodėl? .
18:30 Var toto jų  kontro lė . 
19:30 Beatos v i r tuvė. 
20:30 Euro lyga per  LRT. 
20:45 Atėnų 
„Panath ina ikos“  –  Kauno 
„Žalg i r is “ . 
22:50 Robinas Hudas 
N-14. 
01:10 Lemt inga dv ikova 
N-14. 

06:15 Svaragin i   N-7. 
08:00 Volker is ,  Teksaso 
re indžer is   N-7. 
10:00 Kaln ie t is   N-7. 
11:00 Tūkstant is  i r  v iena 
nakt is   N-7. 
12:45 Būrė ja.
13:20 Tur tuo lė varguolė  
N-7. 

14:20 Ši rde le mano  N-7. 
15:30 Juodvarn is   N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
L ie tuva. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Spor tas.Ora i . 
19:30 KK2 penktadien is . 
N-7. 
21:00 Global inė audra 
N-7. 
23:10 Rokis  3 N-7. 
01:15 I lgas pas ivaž inė j i -
mas 2 (k)  N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 I lgo p lauko is to -
r i ja .
07:25 Gal ingasis  6  N-7.
07:55 Fara i   (kar t . )  N-7.
08:55 Mei lės sūkury je  
N-7.
10:00 Sužeis t i  paukšč ia i  
N-7.
12:00 Gražuolė L ia l ia  
N-7.
12:20 Kenoloto” .  2020. 
163 s .
12:22 Gražuolė L ia l ia . 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni -
mas  N-7.
15:00 Simpsonai .  N-7.
16:00 TV3 ž in ios.
16:25 TV3 ora i .
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. .
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.Ora i .
19:30 Išs ip i ldymo akc i ja .
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Išs ip i ldymo akc i ja” 
koncer tas.
22:30 Adela inos amžius  
N-7.

00:45 Ties r iba  N-14 
(kar t . ) .

06:00 Strė lė  (k)  N-7. 
07:00 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia (k) .
08:15 Kvapų detektyvas 
(k)  N-7. 
09:25 Pėdsakas (k)  N-7. 
10:20 Rozenheimo pol ic i -
ja  (k)  N-7. 
11:25 Pr ivatus detekty -
vas Magnumas (k)  N-7. 
12:30 CSI .  Majamis  N-7. 
13:25 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia.
14:55 Ž iurk ių  medžioto -
jas   N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 In fo d iena.
17:30 Rozenheimo pol ic i -
ja   N-7. 
18:30 Strė lė   N-7. 
19:30 Amer ik ie t iškos im -
tynės  N-7. 
21:30 Pr iešpr ieša N14. 
23:35 Iš l ik imo ža id imas 
(k)  N14. 
01:25 For t i tudas  N14. .

06 :55  Tėvas  Mot ie jus  
N-7 . 
08 :10  Dv i  š i rdys   N-7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :25  Menta l i s tas   N-7 . 
13 :20  Nus ivy lus ios  namų 
še imin inkės   N-7 . 
14 :20  Tėvas  Mot ie jus  (k ) 
N-7 . 
15 :30  Nau joka i  (k )  N-7 . 
16 :30  B jaurus is  anč iu -
kas  N iu jo rke   N-7 . 
17 :30  Mano v ien in te lė  

N-7 . 
19 :00  Ma l jo rkos  by los  
N-7 . 
20 :05  Nau joka i   N-7 . 
21 :00  Purpur inės  upės  
N14. 
23 :15  Paryž iaus  pas lap -
t ys  N14. 
01 :10  Naš la i tės   N-7 . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  K la ipėdos  p i l i es 
dž iazo  fes t i va l i s  2019 
(kar t . ) .
06 :55  Dokument inė  apy -
bra iža .  (kar t . ) .
07 :00  Mi ja  i r  aš  (kar t . ) .
07 :25  Sard inė  kosmose 
(kar t . ) .
07 :35  B i tė  Ma ja  (kar t . ) .
07 :50  LRT pamokė lės .
08 :45  Eko log iška  
(kar t . ) .
09 :15  Labas  ry tas , 
L ie tuva  (kar t . ) .
11 :45  K laus imė l i s . l t .
12 :00  DW nau j ienos 
rusų  ka lba  (kar t . ) .
12 :15  Rusų ga tvė 
(kar t . ) .
12 :40  S top  juos ta 
(kar t . ) .
13 :10  S tambiu  p lanu 
(kar t . ) .
14 :00  Pas iva ikšč io j ima i 
(kar t . ) .
14 :30  Smalsumo genas 
(kar t . ) .
14 :55  Dev in tas is  deš im -
tmet is  (kar t . ) .
15 :40  La isvė  i r  kū ryba 
(kar t . ) .
15 :50  Sard inė  kosmose.
16 :00  B i tė  Ma ja .

16 :15  Mi ja  i r  aš .
16 :40  Mūsų gyvūna i .  .
17 :10  Dvynukės .
18 :05  Kos t iumuot ie j i   
N-7 .  
18 :50  K laus imė l i s . l t 
( ka r t . ) .
19 :05  Mes nuga lė jom.  
19 :35  Ku l tū ros  d iena .  
20 :30  Panorama.
21 :00  D ienos  tema.
21 :20  Spor tas .  Ora i .
21 :30  La isvės  ka ina  N-7 . 
23 :15  Grupės  „Sky lė “ 
koncer tas .  2018 m.
00 :50  DW nau j ienos 
rusų  ka lba .
01 :05  Dabar  pasau ly je . 

06 :05  Uošv ių  nepas i r ink -
s i  N-7 .
07 :25  Kobra  11   (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  Un iveras .  Nau jas 
bendr ikas  (kar t . )  N-7 .
09 :00  S ta tybų  g idas . 
(kar t . ) .
09 :30  A tsarg ia i ! 
Merg inos   (kar t . )  N-7 .
10 :30  S impsona i   N-7 .
11 :25  Vedęs  i r  tu r i  va ikų  
(kar t . )  N-7 .
12 :25  Pasmerk t i   N-7 .
13 :25  B logas  po l i c in in -
kas   N-7 .
14 :30  Sara  i š  ano  pa -
sau l io   N-7 .
15 :00  Kobra  11   N-7 .
16 :00  CSI  k r im ina l i s ta i  
N-7 .
17 :00  Un iveras   N-7 .
18 :00  A tsarg ia i ! 
Merg inos   N-7 .
19 :00  Vedęs  i r  tu r i  va ikų  
N-7 .

20 :00  Fara i .  N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Keršy to ja i   N-7 .
00 :55  Komando  N-14 
(kar t . ) .

05 .29  Programa.
05 .30  Nau ja  d iena .  
06 .30  A l fa  taškas .  
07 .00  Oponenta i .  
08 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas  N-7 .
09 .00    Gre i t i s .  
09 .30  Vantos  lapas   N-7 .
10 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja   N-7 .
11 .00  Rea l i  m is t i ka   N-7 .
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  Tiek  ž in ių .  
12 .30  A l fa  taškas .  
13 .00  Nau ja  d iena .    
14 .00  Dvaro  rūmai   N-7 .
15 .00  Rea l i  m is t i ka   N-7 .
16 .00  Repor te r i s .  
16 .20  Spor tas .  Ora i
16 .30  Mūsų gyvūna i .  
17 .00  La ikyk i tės  ten .  
17 .40  Moks lo  r i tmu.  
18 .00  Repor te r i s .  
18 .20  Spor tas .Ora i . 
18 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja   N-7 .
19 .30  Nau ja  d iena .  
20 .00  Repor te r i s .  
20 .20  Spor tas .Ora i . 
20 .30  Rea l i  m is t i ka   N-7 .
21 .30  Dvaro  rūmai   N-7 .
22 .30  Repor te r i s .  
22 .50  Spor tas .  Ora i .
23 .00  Buš ido  r ingas  
N-7 .
23 .30  La ikyk i tės  ten .  
00 .10  Moks lo  r i tmu.  
00 .30  Rea l i  m is t i ka   N-7 .



2020 m. gruodžio 5 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Daiktų istor i jos. 
(kart . ) .
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Diena, kai  mano 
tėt is v ir to krūmu.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos vir tuvė  
(kart . ) .
12:00 Pasaul io dokumen-
t ika. 
14:00 Frenki  Dreik pa-
slaptys N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kel iai .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 St i l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Pono Byno atosto-
gos.
00:40 Robinas Hudas 
(kart . ) .

06:30 St ivenas Visata.
07:15 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:40 Ogis i r  tarakonai.
08:00 Padūkėl ių lenkty-
nės.
08:30 Tomo ir  Džerio pa-
sakos.
09:00 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:30 Saugokis meškinų..

10:00 Sėkmės tandemas. 
10:25 Sujudimas džiun-
glėse.
12:00 Jau atvažiavom? 
13:50 Marmadukas.
15:30 Išprotėjęs profeso-
r ius N-7. 
17:25 XXI amžiaus laida. 
17:55 Gyvūnų pasaul is. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai . 
19:30 Robinzono Kruzo 
sala.
21:20 Atrastoj i  žemė N14. 
23:25 Tempk j į  č ia!  S. 
01:30 Global inė audra (k) 
N-7. 

06:30 Gal ingasis 6  
(kart . )  N-7.
07:00 Vėžl iukai  nindzės  
N-7.
07:30 Supermergaitės. 
08:00 Gal ingasis 6  
(kart . )  N-7.
08:30 Vir tuvės istor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is.
10:30 Būk sveikas!.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Pelkių l iūtai .
12:20 Kenoloto.
12:22 Pelkių l iūtai .
12:30 Karal ienės korgis  
N-7.
14:10 Didžiosios vestu-
vės .  N-7.
15:55 Vienas namuose 
2.  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose 2. 
.  N-7.
18:30 TV3 žinios.

19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai .  N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto. .
22:18 Gaujų karai   N-14.
22:40 Drugel is  N-14.
01:05 Rembo. Pirmasis 
kraujas 2  N-14 (kart . ) .

06:30 Kvai l ia i  šėlsta (k) 
N-7. 
07:00 Prič iupom! (k).
07:30 Snaiper is (k) N-7. 
08:30 Prič iupom! (k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televi t r ina.
10:05 Kvai l ia i  šėlsta  N-7. 
10:35 Gyvenimas. 
Pirmiej i  ž ingsniai .
11:40 Velniški  St ivo 
Ost ino išbandymai.
12:40 Gordono Ramzio 
vir tuvės košmarai .
13:50 Pragaro vir tuvė  
N-7. 
14:50 Vanity Fair   N-7. 
15:50 Nusikal t imų tyrėjai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Juventus - 
Neptūnas. 
19:30 Akloj i  zona  N-7. 
20:30 Snaiper is  N-7. 
21:30 Bornas  N-7. 
23:50 Stebėtojų lyga 
N14. .

06 :20  Ak lo j i  ( k ) .
07 :50  Anthon is 
Bourda inas   N-7 . 

08 :45  Dak ta ras  Ozas  
N-7 . 
09 :40  Tėvas  Mot ie jus 
N-7 . 
11 :00  K las ik in ia i  kep i -
n ia i . 
12 :00  Dž ino  v iešnagė 
I ta l i j o je . 
13 :00  Ak lo j i  ( k ) .
14 :45  K las ik in ia i  kep i -
n ia i . 
15 :45  Š i rde le  mano  
N-7 . 
17 :45  Baudž iaun inkė  
N-7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Būrė ja  (k ) .
21 :00  Kap i tonė  Mar lo 
N14. 
22 :55  Vi l kų  žemė N14. 
00 :50  Paryž iaus  pas lap -
t ys  (k )  N14. 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Auks in is  p ro tas . 
07 :20  La isvė  i r  kū ryba . 
07 :30  Vi ln ieč ia i .  Roza 
B ie l iausk ienė . 
08 :00  Nepapras tas  žmo -
n ių  i r  gyvūnų ryšys .
08 :30  Smalsumo genas . 
09 :00  Į  sve ika tą ! 
09 :30  Eko log iška . 
10 :00  Č ia  –  k inas 
(kar t . ) .
10 :30  Pas iva ikšč io j ima i . 
11 :00  Kas  geresn io ,  ka i -
myne? 
11 :30  Vi ln iaus  sąs iuv i -
n is . 
12 :00  Trembi ta . 
12 :30  Rusų ga tvė . 
13 :00  Išpaž in ima i . 
13 :30  Mūš io  laukas . 

14:00 Euromaxx. 
14:30 Vasaros fest iva l ia i . 
16 :00  Ke l ias  į  namus. 
16 :30  Tėč io  re ika la i . 
17 :00  Veranda. 
17 :30  Skambantys 
pasau l ia i  su  Nomeda 
Kaz laus . 
18:25 Laisvė i r  kūryba. 
18:40 Gyvie j i  d idvyr ia i . 
20:00 Čia – k inas. 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Europos k ino ap -
dovanoj imai  2020.
23:00 Sib i lės v i l ionės S.
00:40 Dabar  pasauly je . 

05:55 Jukono vyra i  
(kar t . )  N-7.
06:55 Atš iaur io j i  A l iaska  
N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas. .
10:30 Pavoj ing iaus ios 
Pietų Af r ikos gyvatės 
(kar t . )  N-7.
11:30 Vieniš i  tėva i   N-7.
13:00 Pavoj ing iaus ios 
Pietų Af r ikos gyvatės 
N-7.
14:00 Iš l ik imas  N-7.
15:00 Pragaro ke l ias . 
N-7.
16:00 Jukono vyra i   N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i  
N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaid imų ža id imas 
su El len  N-7.
20:00 Kobra 11  N-7.
21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.Ora i .

22:00 Kapi tonas Amer ika  
N-7.
00:50 Keršyto ja i   N-7 
(kar t . ) .

06 .59  Programa.
07 .00  Skon io  re ika las . 
07 .20  Vyrų  šešė ly -
j e .  Archeo logė  Mar i ja 
G imbut ienė .  
08 .00  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi .  
09 .00  Buš ido  r ingas  
N-7 .
09 .30  Krepš in io  pasau ly -
j e  su  V.Mač iu l iu .  
10 .00  Vantos  lapas   N-7 .
10 .30    Ke l iau to jo  d ieno -
raš t i s .  
11 .00  Gyven imas.  
12 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas  N-7 .
14 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja   N-7 .
15 .55  D ide l i  maž i  ek ra -
na i .   .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  L ie tuvos  mies ta i .  
17 .30  Vantos  lapas   N-7 .
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Paga l iau  sava i t -
ga l i s .  
19 .00  L ie tuvos  kūrė ja i .  
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  #NeSpauda i  .  
21 .30  Oponenta i .  
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten .  
00 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas  N-7 .

Stadionui trūksta rūkomojo
Apie sportą supratimą turintys anykštėnai atkreipė dėmesį į 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos sporto aikš-
tyną. Tiksliau - į futbolo aikštėje įrengtus suoliukus.

Šimtai tūkstančių eurų išlei-
džiama mokyklų stadionų rekons-
trukcijai, tačiau neužtenka žemės 
įrengti standartus atitinkančias fut-
bolo aikštes ir bėgimo takus. Todėl 
po rekonstrukcijos mokyklų sta-
dionai paprastai lieka brangiomis 
žaidimų aikštelėmis, kuriose žaisti 
tradicinio 11 iš 11 futbolo neįma-
noma vien dėl to, kad visi žaidėjai 
netelpa aikštėje. 

A.Baranausko mokyklos stadio-
no rekonstruotojai, pačioje futbolo 
aikštėje sumontavę suolus, pasiel-
gė kaip statybininkai iš rusų seri-
alo „Naša Raša“: „Futbolist igral, 
ustal, siel, otdochnul. Udobna, da, 
načalnika?“ („Futbolininkas žaidė, 

pavargo, sėdo, pailsėjo. Patogu, 
taip, viršininke?“).

„Udobna“, tai „udobna“, bet 
projektas ne tik kvailas -  jis ir 
pavojingas. Vaikai, aikštėje besi-
gainiojantys kamuolį, dabar turi 
visas galimybes laužytis kojas ir 
stuburus.

Kita vertus, siekiant žaidėjams 
sukurti komfortiškas sąlygas, į 
A.Baranausko mokyklos aikštyną 
dar šiek tiek reikėtų investuoti. Aki-
vaizdžiai trūksta atskirų kėdučių 
vartininkams (nors jiems gal net 
labiau tiktų gultai). Taip pat aky-
lesni anykštėnai pastebėjo, jog šalia 
suolų aikštėje nėra peleninių. Negi 
žaidėjai nuorūkas mėtys į aikštę?
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 Metalurgai - lydytojai ir kalviai 
- dėl sunkaus ir labai reikalingo 
darbo nuo seniausių laikų įvairiose 
kultūrose, taip pat ir baltų kraštuo-
se bei Lietuvoje, užėmė išskirtinę 
vietą visuomenėje. Apie tai liudija 
ir kalvių kapų savitumas – jau ge-
ležies amžiuje, kai metalas buvo 
brangus ir gana taupiai naudotas, 
kalvių palaidojimuose kaip įkapės 
dėti jų darbo įrankiai - replės, kū-
jeliai ir kt.. Bendruomenėje kal-
viai išliko svarbūs iki pat XX a. 
II pusės, nes gamino ne tik žemės 
ūkio, žūklės ir buities padargus, 
bet ir ginklus kariams bei įrankius 
kitiems amatininkams, todėl jų 
statusas kitų amatų atžvilgiu buvo 
ypatingas. Tai atspindi ir žmonių 
pasakymai, kaip antai: „Senovėj be 
kalvio nieko nebuvo ir dabar nieko 
nėra“, „Kalvis reikalingas visiems: 
ir bagotiems, ir biedniems“, „Be 
kalvio niekas nieko negali padary-
ti“, „Be kalvio žemės nears“, „Kal-
vio reikia ir žiemą, ir vasarą“. Su-
manius, puikiai dirbančius kalvius 
apibūdindavo ir taip: „Kalvis ir ant 
akmens sėdėdamas duoną valgys“, 
o anot dzūkų, rūdininkai „moka iš 
dumblo geležį gimdyti“.

Ypatingą kalvių statusą visuo-
menėje liudija ir jų socialinė padė-
tis: baudžiavos laikais kalviai daž-
niausiai buvo atleidžiami nuo lažo 
ir mokesčiais prilyginti miestie-
čiams, nes, kaip ir pastarieji, temo-

Kalvio portretas
Siūlome paskaityti šių metų Anykščių rajono savivaldybės  

Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatės dr. Jolantos 
Zabulytės knygos fragmentą iš skyriaus „Kalvis mitologijoje ir 
tautosakoje“. Šioje knygoje pasakojama apie Anykščių rajone 
dirbusius kalvius.

Autorė yra išleidusi knygą „Anykščių krašto kryždirbystė: me-
diniai paminklai“. Dabar mokslininkė rašo antrąją knygos dalį, 
kuri skirta metalo kryždirbystei, su kalvyste susijusioms temoms. 
Knygoje bus visų Anykščių rajono seniūnijose esančių lietų ir kal-
tinių kryžių sisteminiai katalogai. Knygos rašymą remia Lietuvos 
kultūros taryba (valstybinė stipendija).

Dr. J.Zabulytė labai reikalingi duomenys apie kryžius kalusius 
anykštėnus kalvius, gal atsiras, kas dar juos pamena? Jei turite 
tokios informacijos, prašome kreiptis į „Anykštos“ redakciją - 
tarpininkausime.

jolanta ZABUlYTė

Antanas Čepokas prie savadarbio traktoriaus. 
Arklio muziejaus archyvas.

Edvardas Korsakas.                         sūnaus P. korsako archyvas. E. Korsakas 1928 metais.
                              sūnaus P. korsako archyvas.

Pranas Motiejūnas. Ulonas. 
Dukters Danės Bokshos archyvas

kėjo činšą; gana dažnai dvaras, ku-
riam priklausė miesteliai ir kaimai, 
aprūpindavo kalvius gyvenamuoju 
būstu, skirdavo ir žemės sklypą, už 
kuriuos mokėta nuoma nebuvo itin 
didelė. Žmonių prisiminimuose 
nurodoma, kad kalvio amatas ne 
vieną išgelbėjo ir nuo pokario re-
presijų, o atsidūrę tremtyje Sibire 
kai kurie išvengdavo sunkių miš-
ko kirtimo darbų, nes ir ten dirbo 
kalviais (pvz., Jonas Motiejūnas iš 
Viešintų). Susikūrus kolūkiams ir 
tarybiniams ūkiams jų darbas taip 
pat buvo labai reikalingas - kalviai 
ne tik kaustė iš ūkininkų nusavin-
tus arklius, bet ir taisė žemės ūkio 
padargus bei mašinas, išmanesni  
tobulino žemdirbystės techniką bei 
įvairius agregatus. Jiems ir mokėta 
daugiau nei kitiems: antai Beržo-
niškio kame (Andrioniškio sen.) 
buvusiame kolūkyje dirbęs kalvis 
Antanas Čepokas prisimena, kad 
„pagal numatytą tvarką kolūkyje 
kiekvienam darbininkui buvo skir-
ta 1 kg grūdų už darbadienį, tačiau 
dėl menko derliaus tiek niekas ne-
gaudavo, o kalvis už darbadienį 
garantuotai gaudavo 1, 5 kg grūdų. 
Kaimo vyrai sakydavo, kad mes 
pusbadžiu gyvenam, o kalvis mė-
nesio gale užsidėjęs ant pečių mai-
šelį vos paneša“. Panašūs įkainiai 
buvo ir Kurtinių kaimo (Debeikių 
sen.) kolūkyje „Socializmo pilis“ - 
kalvis už vieną darbo valandą gau-
davo 20 gr. grūdų ir 2 kapeikas. Iki 
pat XX a. II pusės kalviai Lietuvos 

kolūkiuose buvo išskirtiniai – gau-
davo garantuotą ir didesnį atlygini-
mą nei kiti, turėjo paskirtus 60 arų 
žemės, ūkyje augindavo karves, 
kiaules ir paukščius.

Kalvio amatą pasirinkdavo vy-
rai, kuriuos nuo vaikystės viliojo 
geležis ir technika bei šis išskir-
tinai vyriškas darbas, suteikiantis 
galimybę valdyti kietą medžiagą. 
Šį procesą vaizdingai apibūdino 
Skirsnemunės (Jurbarko raj.) kal-
vis Andrius Leopoldas Bataitis, 
prilygindamas karštą metalą min-
komai duonai: „žaizdre įkaitin-
tas metalas leidžia jį „minkyti“, 
kaip mama minko duonos tešlą“. 
Ypač vertinami kalviai buvo ne tik 
darbštūs, atsakingi, bet dažniausiai 
ir žingeidūs, bandą jėgas ir kituo-
se amatuose, turintys gabumų ne 
tik technikai, ją tobulinantys, re-
montuojantys ar kuriantys naujus 
daiktus/mašinas, bet gana dažnai 
ir verslininkai, rūpestingi sodinin-
kai, bitininkai, aludariai ir kultūri-
nės veiklos dalyviai. Neretai keli 
šie gabumai susipindavo viename 
žmoguje arba buvo paveldimi kal-
vių amatą plėtojančiose dinasti-
jose. Viską mokančius pagaminti 
ir sutaisyti, verslius ir kūrybingus 
kalvius visoje Lietuvoje apibūdin-
davo kaip „auksinių rankų“, „na-
gingus“ meistrus arba Dievo apdo-
vanotais - „ot boga“, dar vadinti ir 
„gabiais į visas puses“. 

Didžioji dauguma kalvių buvo 
statybininkais, - jei nepaveldėda-
vo, patys pasistatydavo kalves, 
susimūrydavo žaizdrus. Tokių pa-
vyzdžių Lietuvoje apstu, nemažai 

jų būta ir Anykščių krašte: tai Jonai 
Juodeliai (tėvas ir sūnus), Antanas 
Sriubas, Petras Uža ir daugelis 
kitų. Dalis kalvių dirbo ir su me-
džiu, o šiam tikslui turėjo skirtą 
kalvės dalį, dažnai su tekinimo sta-
klėmis bei darbastaliu. Tokių būta 
taip pat nemažai, tik ne apie visus 
šiandien žinoma, tačiau bent kele-
tą verta paminėti: Viešintų krašto 
Šileikiškių kaimo kalvis Antanas 
Baltrūnas (1898 – 1962) sumeis-
traudavo gražias lineikas, tekino 
ratų stebules, buvo račius, gamino 
ir baldus; Antanas Mikėnas iš Bū-
tėnų kaimo (Svėdasų sen.) taip pat 
buvo ir stalius; Povilas Sunkurys 
(1903 - 1978) iš Užubalių kaimo 
(Anykščių sen.) su medžiu pradė-
jo dirbti po karo ir pasigamino sau 
bei kaimynams baldus, darė kaimo 
žmonėms karstus; Albinas Žebuo-
lis iš Naujasodės kaimo (Troškūnų 
sen.) susikonstravo medžio tekini-
mo stakles ir tekino ratų stebules, 
gamino ratus, lengvus darbinius 
vežimus; Antanas Sriubas (1906–
1953) iš Buivydų kaimo (Skiemo-
nių sen.) nuo mažens buvęs imlus 
amatams, paauglystėje pasidarė 
medžio tekinimo stakles ir tekino 
verpimo ratelių dalis, nuo 18 metų 
pradėjo kalviauti, bet greta dirbo 
ir su medžiu – pasidarė reikiamus 
baldus; medines rogių dalis ir kitus 
medžio darbus darė ir kalvis Anta-
nas Pirinauskas iš Kurtinių kaimo 
(Debeikių sen.), kalvis Edvardas 
Korsakas (1904-2004) iš Svėdasų 
taip pat buvo ir račius, darė linei-
kas, Anicetas Žemaitis (1896 – 
1975) iš Trakinių kaimo (Kurklių 
sen.) pasidarė baldus ir langus, iš 
suskaldytų eglės šaknų pynė ke-

relius - krepšius bulvėms, gamino 
įrankius šienui vežti, Pranas Mo-
tiejūnas (1903 – 2003) iš Jotko-
nių kaimo (Svėdasų sen.) taip pat 
buvo ir stalius bei įvairių smulkių 
daiktų gamintojas, su medžiu dir-
bęs žiemos metu, o žymus arklių 
kaustytojas A. Čepokas tik išėjęs į 
pensiją atsidėjo medžio darbams – 
iki šiol gamina kubiliukus, rėčkas, 
taburetes.

Kai kurie kalviai neapsiriboda-
vo vien tik mediniais gaminiais, 
bet turėjo ir kitų gabumų. Medinų 
kaimo (Viešintų sen.) kalvis An-
tanas Kolaitis buvo ne tik stalius, 
bet mėgo ir siuvėjo darbą – siū-
davo žmonėms paprašius; Petras 
Uža (1902 -1978) iš Laičių kaimo 
(Viešintų sen.) taip pat buvo ir sta-
lius, dirbęs roges, kubilus, avilius, 
ir kailiadirbys bei minkštų veltinių 
vėlėjas, taip pat ir sodininkas, biti-
ninkas; su Edvardu Korsaku kartu 
kalviavęs brolis Albertas buvo ir 
stalius, ir stogdengys, ir siuvėjas; 
„Kavoliu“ vadintas Kazys Tamo-
šiūnas iš Kuzmiškių kaimo (De-
beikių sen.) buvo ne tik „auksinių 
rankų kalvis ir tikras savo amato 
meistras“, bet ir karstų gaminto-
jas bei laikrodininkas – taisydavo 
Baravainių mokytojų laikrodžius. 
Kiti kalviai turėjo ir įvairesnių po-
mėgių - antai Troškūnų dvare bu-
vusiame tarybiniame ūkyje kalviu 
dirbęs Antanas Mameniškis buvo 
ir bitininkas;

Vladas Semėnas iš Ardiškio 
kaimo buvo ir geras mūrininkas 
– statė krosnis, dėjo namams pa-
matus, mėgo ir kaimynus apkirpti; 
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Vanda Mintaučkytė - Kaz-
lauskienė: „Lieka tik aki-
mirkos. Su Tėčiu. Krasno-
jarskas 1957 m“.

Rekordinio skaičiaus nuotraukų sulaukė „Anykštos“ feisbuke kvietimas pasidalinti savo vaikys-
tės fotografijomis. Nenuostabu, daugeliui vaikystė - pats gražiausias metas gyvenime. 

Kitą savaitę lauksime nuotraukų su Jūsų namuose papuoštomis kalėdinėmis eglėmis ir kompo-
zicijomis. Labai svarbu: šalia visų šventinių grožybių įsiamžinkite ir patys. Nuotraukas kelkite 
„Anykštos“ feisbuko paskyroje, po kvietimu dalytis ir džiaugtis.

Kai aš mažas buvau...

Jūratė Radvilė Tirilytė: „O 
čia spalvota netgi, tik gaila, 
kad paplyšus :) 1963 m. rug-
pjūtis“.

Audronė Kazlauskienė: „Kavarsko fotoatelje“.

Loreta Čekanauskienė: „1967 metai. Man 10 mėnesių“.

Židrė Balaišytė.

Audronė Rick.

Aurelija Končienė. Aurimas Kamarauskas.

Ridita Tveritnevienė.
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Nėra mirties...
Yra išsiskyrimas...
Artimieji amžinai gyvena 

mūsų sielos namuose...

Nuoširdžiai užjaučiame 
Dangirą NEFIENĘ mirus 
brangiam Tėveliui.

Kaimynai

užjaučia

Kalvio portretas
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Jonas Juodelis su akordeonu. 
Arklio muziejaus archyvas.

Antanas Pirinauskas (1885-1958) XX amžiaus 
4 dešimtmetis.          Arklio muziejaus archyvas.

Jonas Juodelis (jaun.) iš Anykščių 
buvo ir gėlininkas – miesteliuose 
skaitė paskaitas apie sodybų ap-
želdinimą, turėjo sukaupęs didelę 
augalams skirtą biblioteką (apie 
3000 knygų) įvairiomis kalbomis; 
viešintiškis Povilas Jurkštas (1919 
- 2006) iki karo kaustęs arklius ir 
dirbęs šaltkalviu, po karo dėl su-
trikusios sveikatos pragyvenimui 
žmonėms remontuodavo smulkią 
buitinę techniką ir dviračius, lie-
jo babito guolius traktoriams, o iš 
knygų išmokęs fotografuoti tapo ir 
Viešintų miestelio fotografu, dirbo 
ir kraštotyros srityje – iš melioraci-
jos metu griaunamų sodybų rinko 
senienas bei sukaupė nemažą eks-
poziciją, užrašinėjo senolių pasa-
kojimus apie krašto senovės laikus  
(už šią veiklą 2000 m. apdovanotas 
Krašto kultūros paveldo saugotojo 
medaliu ir diplomu).

Kiti kalviai mokėjo ir akmenis 
tašyti: Pranas Yla iš Rundžių (Kur-
klių sen.) ne tik mokėjo gaminti 
slides, bet  sau netgi akmens girnas 
pasidarė, o Tumiluvkos kaimo kal-
vis Jonas Nargėla (1885 – 1930) 
tašė gumbuotus, t. y. medį nu-
kirstomis šakomis vaizduojančius 
akmeninius antkapinius kryžius, 
kurie reikalavo kruopštaus ir lėto 
darbo, todėl buvo gana brangūs. 

Kalviai kryždirbiai taip pat ne-
apsiribojo tik meninės kalvystės 
darbais – XX a. 3 dešimtmetyje iš 
Molėtų į Skiemonis atsikėlęs Anta-
nas Baranauskas ne tik antkapinius 
kryžius kalė, bet ir skarda dengė 
stogus, liejo betoninius antkapių 
kryžius, o Pažarskas iš Kurklių 
apylinkių remontuodavo ir žemės 
ūkio mašinas. Viešintose gyvenęs 
Ambraziejus Jurkštas (1914 – 
1996), XX a. 3 – 4 dešimtmečiais 
nukalęs nemažai antkapinių kry-
žių, susikonstravęs tam reikalingas 
stakles, iš skardos gamino bulvių 
šutintuvus, darė ir kokybiškas akė-
čias, plūgus ir kitus padargus. Būta 
ir atvirkštinio varianto – žemės 
ūkio padargų gamintojai ir arklių 
kaustytojai išbandydavo jėgas ir 
kryždirbystėje:  antai minėtasis E. 
Korsakas ne tik plūgus, noragus 

ir kitus ūkyje reikiamus gaminius 
darė, bet ir nukalė geležinę viršūnę 
Svėdasuose 1928 metais pastaty-
tam Nepriklausomybės stogastul-
piui, o netoli Leliūnų, prie upelio 
ir kelio, pastatė iki šiol tebestovintį 
metalinį koplytstulpį. Gaila, kad 
apie senuosius kalvius kryždirbius 
ir kitus kalvius, kryžius kalusius, 
itin mažai žinių belikę, tačiau ga-
lima numanyti, kad kūrybingieji 
kalviai išmanė ir kitus amatus, dir-
bo ir su medžiu. Iš dalies apie tai 
galima spręsti ir pasitelkiant šian-
dienos tautodailininkų kryždirbių 
pavyzdžius: Valentas Survila (g. 
1959 m.) Anykščių krašte žinomas 
ir kaip geležinių viršūnių, ir kaip 
medinių paminklų kūrėjas, Rober-
tas Matiukas (g. 1960 m.) taip pat 
derina kelias sritis – medinę ir kal-
višką kryždirbystę bei juvelyriką 
(gamina baltų papuošalų kopijas 
ir kt.). 

Dalis sumaniųjų bei veiklių kal-
vių, be kitų amatų išmanymo, buvo 
ir verslūs. Iki II pasaulinio karo 
miesteliuose gyvenę ir dirbę kal-
viai dažnai turėjo (arba nuomojo) 
netoli kalvės buvusias karčemas, 
iš kurių prasimanydavo papildomų 
lėšų, ne vienas kaimo ir miestelio 
kalvis turėjo ir lentpjūvę, kur „zei-
meriu“ pjaudavo žmonėms lentas, 
taip pat turėjo kuliamąsias, kurio-
mis sezono metu padėdavo ūkinin-
kams susidoroti su derliumi. Štai 
Povilas Skargas iš Čekonių kai-
mo žemės turėjo labai mažai, tad, 
kaip nagingas kalvis, pasigamino 
javams kulti mašiną ir rudens bei 
žiemos metu kuldavo javus kaimo 
ir artimiausių apylinkių ūkinin-
kams, taip pat pasidarė ir lentoms 
pjauti „zeimerį“, kuriuo pasibaigus 
kūlimo darbams bei vasarą aprū-
pindavo žmones lentomis. Kai ku-
rie jų buvo laikyti turtingais vers-
lininkais, kaip antai A. Sriubas: jis 
ant Lekaniškio kalno pasistatė vėjo 
malūną ir malė miltus, turėjo ir 
vandens jėgainę, tad gamino elek-
trą (1946 m. vienintelė jo sodyba 
turėjo tokią šviesą), „zeimeriu“ 
pjovė lentas, kartu dirbo ir kalviš-
kus darbus, o tokiame stambiame 
ūkyje buvo reikalingi ir samdyti 
pagalbininkai. O svėdasiškiui kal-

viui E. Korsakui su verslu nepa-
sisekė – XX a. 4 dešimtmetyje su 
dalininku Čiukuose buvo nusipir-
kęs lentpjūvę, malūną ir terpenti-
no gamybos fabrikėlį, tačiau atėjo 
sovietai ir liko be nieko, tad teko 
pragyventi tik iš kalvystės. 

Kalviams teko susidurti ir su me-
dicina. Tam tikrų jos žinių reikėjo 
kiekvienam arklius kaustančiam 
kalviui, nes prieš dedant pasagą 
reikėjo išvalyti kanopas, pritaikyti 
pasagas sužalotoms (suskilusioms) 
kanopoms, kad arklys nekentėtų ir 
sugytų. Susikūrus kolūkiams ypač 
dažnai tekdavo gydyti ir pūliuo-
jančias pusbadžiu laikomų arklių 
galūnes – jos buvo kruopščiai išva-
lomos ir kaustomos žaizdą priden-
giančia akląja pasaga, o skilinėjan-
čioms kanopoms dėdavo įkaitintas 
pasagas, kad pašalintų irstančias 
dalis bei išdegintų bakterijas. Ta-
čiau būta ir kalvių gydytojų. Viena 
iš specializacijų – nuo seniausių 
laikų žinoma vietinio „dantisto“ 
profesija. Apie Anykščių apylin-
kėse buvusius kalvius - dantistus 
neteko žinių aptikti, tačiau tikrai 
žinoma, kad tokių atvejų būta vi-
soje Lietuvoje. Antai Gudavičių iš 
Skliausčių kaimo (Jurbarko raj.) 
dinastijos kalviai turėjo pasidarę 
specialias daktariškas repliukes, 
kuriomis gelbėdavo žmones nuo 
skausmų – vienos buvo skirtos 
traukti krūminius, kitos – prieki-
nius dantis. Žiniuonių ratui galima 
priskirti Henriką Ottoną Pretkelį 
(1868 – 1947), apie 1928 m. ap-
sigyvenusį Trumbatiškio kaime 
(Skiemonių sen.), kuris, buvęs 
stambus ūkininkas ir tik šiek tiek 
kalviavęs, užsėmė ir liaudies medi-
cina, kartais užkalbėdavo. 

Ne vienas iš nagingųjų kalvių 
buvo neabejingas muzikai ir tokių 
pavyzdžių Lietuvoje taip pat ne-
mažai. Muzikuojančių kalvių būta 
ir Anykščių krašte: gerais muzi-
kantais buvo kalviai Juozas Puo-
džiūnas (1906 – 2008) iš Kirdeikių 
kaimo (Debeikių sen.) bei Anta-
nas Baltrūnas iš Šileikiškių kaimo 
(Viešintų sen.), armonika vestuvė-
se ir vakarėliuose grodavo Antanas 
Ivanauskas iš Morkūniškių kaimo 
(Svėdasų sen.), taip pat E. Kor-

sakas, jaunystėje P. Uža taip pat 
mėgo graudinti „Peterburgską“ bei 
griežti smuiku, J. Juodelis (jaun.) 
nemažai ne tik vestuvių ir vakarė-
lių akordeonu atgrojo, bet vėliau 
dalyvavo meno mėgėjų veikloje, 
buvo ir šokėju „Vorutos“ kolekty-
ve. Kiti žmonių atmintyje išliko ir 
kaip gerą balsą turėję: antai kalvis 
Martynas Kukta iš Trakinių kai-
mo (Kurklių sen.) buvo žinomas 
ir kaip giedorius – visus palaidojo 
Trakinių ir Didžiakaimio kaimuo-
se, vestuvėse irgi jo balsas skam-
bėjo, dainingas buvo ir P. Antanėlis 
iš Maldeikių kaimo (Viešintų sen.). 
Būta ir kitokių gebėjimų - kryžius 
kalęs Jonas Turla buvo ir puikus 
pasakotojas, žinojęs daug įdomių 
istorijų.   

Kūrybiškumui priskirtinas ir iš-
radingumas technikos srityje, nes 
nemaža dalis „auksinių rankų“ kal-
vių sugebėjo ne tik susikonstruoti 
reikiamus agregatus (medžio teki-
nimo stakles ir kt.) bei sudėtingą 
techniką pataisyti, bet ją ir sukurti. 
Kaip žinia, pirmąjį pedalais mina-
mą dviratį iš kaltos geležies 1839 
m. pagamino kalvis iš Anglijos 
Kirk Patrikas Makmilanas (Mac-
millan), o 1865 m. - prancūzas kal-
vis Pjeras Rišo (Pierre Richaux), 
o Lietuvoje jį XX a. pradžioje su-
meistravo kalvis K. Šuopis, 1905 
m. kalvių dėka buvo pagamintas ir 
pirmasis triratis. Pavieniai atvejai 
kol kas žinomi ir Anykščių rajone: 
antai XX a. pradžioje (prieš I pa-
saulinį karą) pirmą dviratį Kuklių 
apylinkėje pasigamino kalvis Gri-
giškis, tačiau dažniau kalviai dvi-
račius remontuodavo – juos taisė ir 
viešintiškis P. Jurkštas, o Nikode-
mas Pretkelis (g. 1907 m.), minėto 
Ottono sūnus, vienintelis Trumba-
tiškio apylinkėse mokėjo tai, ko 
kiti kalviai nesugebėjo - prikelti“ 
dviračius, net buvo pasigaminęs 
specialias dumples – ventiliato-
rius lūžusioms dalims sujungti, nes 
taisė ir motociklus, kurių ne vieną 
savo dėl išskirtinio nagingumo tu-
rėjęs.  

 Kalviai susikurdavo ir kitų rei-
kalingų daiktų. Adolfas Janulis iš 
Būtėnų kaimo (Svėdasų sen.) pasi-
gamino šautuvą, kuriuo prie namų 
nusišaudavo kokį kiškį, o Anta-
nas Leščius iš Kurklių apylinkių 
pasidarė sprogstamą bombą. Kiti 
kalviai kreipė žvilgsnį sunkesnės 
technikos link: išradingas Jonas 
Kirdeikis iš Svėdasų prie medinio 
vežimo vietoj arklio pritaisė va-
riklį - „zituką“ - ir nenuobodžiai 
veždavo šieną miestelio gatvėmis: 
prieš posūkį išlipdavo, nubėgdavo 
pažiūrėti, ar už kampo nėra auto-
mobilio, ir, atbėgęs prie savojo 
lėtai bevažiuojančio transporto, 
vėl važiuodavo toliau, iki kito po-
sūkio, A. Čepokas pasigamino ne-
didelį traktorių ūkio reikmėms. Šių 
eilučių autorės tėtis Bronius Algir-
das Zabulis (1934 – 2004), XX a. 6 
-7 dešimtmečiais dirbęs ir gyvenęs 
Anykščiuose, buvo savamokslis 
šaltkalvis-mechanikas, visą gy-
venimą susiejęs su „gelažimi“ ir 
nuolat vis kažką kurdavęs ne tik 
dėl pinigų stygiaus, bet todėl, kad 
labai knietėjo pačiam tai padaryti: 
iš metalo vamzdžių buvo pasidaręs 
atvirą sportinį automobilį, vėliau 
- vikšrinį traktorių, statybinį kra-
ną, sukonstravo didžiules medžio 
obliavimo stakles bei plastikinių 
kabelių liejimo liniją, vis norėda-
vo išbandyti žinias ir pasigamin-
ti „vartaliotą“ arba katerį. O štai 
anykštėnas mechanikas ir kalvis 
Bronius Budreika (g. 1942 m.) ne 
tik geležines paminklų viršūnes, 
įvairius dekoratyvinius daiktus 

kalė, bet nuliejo ir patranką, kurios 
šūviai aidi įvairių švenčių metu.    

Ir paskutinis štrichas kalviškam 
portretui - asmenybės bruožai. 
Kiekvienas kalvis buvo išskirti-
niu apylinkės žmogumi, nes pas jį 
susirinkdavo aplinkinių vietovių 
žmonės, išpasakodavę savo bėdas 
ir žinias apie kitus, čia suplauk-
davo ir įvairios naujienos, todėl 
kalvis visada apie viską bei visus 
žinojo, dažnai ne vienam patar-
davo ar kitaip padėdavo. Dėl šios 
priežasties kalviai buvo gerbiami 
ir kaip patikimi autoritetai. Ne 
menkiau prie pagarbos prisidėjo 
ir atsakingumas, - antai minėtas 
kalvis V. Semėnas Ardiškio kai-
me žmonių gerbtas už sumanumą, 
darbštumą ir duoto žodžio tesėji-
mą, jau prakutusiu verslininku bu-
vusį A. Sriubą žmonės gerbė, kad 
nebuvo išdidus, su visais vienodai 
bendravo, neatsisakydavo atlikti ir 
smulkesnių darbų, kaip darbštus 
ir sumanus specialistas net aplin-
kiniuose rajonuose turėjo didelį 
autoritetą. Kiti buvo išrenkami ir 
oficialiais bendruomenės atsto-
vais – J. Motiejūnas buvo Viešintų 
miestelio viršaičiu, o A. Pirinaus-
kas 20 metų išbuvo Kirdeikių kai-
mo seniūnu, ir, nors jo būta ramaus 
būdo, pasižymėjęs principingumu. 
Pastarasis bruožas buvo būdingas 
ir P. Jurkštui - šis labai nemėgo 
sovietų valdžios ir  visą gyvenimą 
nedirbo už valdišką atlygį, sakyda-
mas: „Tik pamanykit, aš dirbsiu, o 
valdžiai mokėsiu pinigus. Pasakiau 
– niekados!“. Atkaklumas (ir siekis 
išgyventi) atsiskleidžia Grikapelių 
kaimo kalvio Antano Šiaučiūno 
istorijoje – kolūkio laikais žiemą 
jis nušalo pirštus, kurių netekęs 
dirželiais prisirišdavo plaktukus ir 
vis tiek dirbo kalviškus darbus. O 
kiek dar tokių kalvių šiandien  jau 
nebežinome! 

Baigiant kalvio portretą, belieka 
jį įrėminti kai kurių iš jų ilgaam-
žiškumo paslaptimi. Ne vienas iš 
šių sumanių daugelio amatų žino-
vų bei veiklių meistrų, gaubiamų 
pagarbos ir meilės, nugyveno ilgą 
ir prasmingą gyvenimą: 102 metus 
šioje žemėje nugyveno J. Puodžiū-
nas, 100 metų sulaukė E. Korsakas 
ir P. Motiejūnas, 89 metų Anapilin 
išėjo energingasis J. Juodelis, de-
vintą dešimtį pradėjo ir A. Žebuo-
lis. Tad gal tikrai sumanūs, veiklūs 
ir darbštūs kalviai nusikalė sau ne 
tik likimą, bet ir ilgą gyvenimo ke-
lią?   

***
Projektą remia Lietuvos Kultū-

ros taryba.
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siūlo darbą

MOZAIKA

įvairūs

•	 Statome	naujus	ir	remontuojame	senus	namus	bei	butus
•	 Karkasinės	pirtys,	terasos,	pavėsinės,	stogų	dengimas	
•	 Medinės,	segmentinės	tvoros	
•	 Pamatų,	inžinerinių	tinklų,	hidroizoliacijos	įrengimas
•	 Mūro,	fasado	darbai
•	 Apdailos	darbai	
•	 Šiltinimas	poliuretano	putomis	modernia	įranga
•	 Visi	žemės	kasimo	darbai,	gerbūvio	įrengimas
•	 Trinkelių	klojimas

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų 

gamybos įmonė,	
plečia	savo	veiklą	ir	KViečiA	
PriSijungTi	prie	draugiško	

Anykščių	kolektyvo	
siuvėjas	ir	minkštų baldų 

darbuotojus (-as): 
apmušėjus,	stalius,	
pakuotojus	ir	kt.

BruTO	atlyginimas	
736-2500	eur

Susisiekite:	+370	694	74037,	
hr@balticsofa.com

Daugiau informacijos: 
www.balticsofa.com/lt/karjera/

Siūlome darbą 
statybininkams, 

mokantiems dėti 
bordiūrus, kloti trinkeles.  

Vidaus 
apdailininkams

UAB Vikajaus statyba
Tel. (8-658) 82824.

Ieškome  ŠALTKALVIO - REMONTININKO.
(Atlyginimas į rankas nuo 800 Eur).

Tel.: (8-675) 26514, (8-340) 6-34-05. ukmerge@elga.lt

reikalinga	 šeima	 be	 žalingų	
įpročių	prižūrėti	sodybą	Molėtų	r.	
Tel.	(8-656)	49075.

Skubiai	 reikalingas	 šėrikas	 šerti	
15	karvių	ukmergėje.	Suteikiamas	
apgyvendinimas	3	kamb.bute.
Tel.	(8-678)	00255.

Dovanoja

Seną	svetainės	komplektą	(sofa-
lova	ir	2	foteliai).
Tel.	(8-652)	08035.

Buitinės technikos 
remontas

nebrangiai	taiso	skalbimo	ma-
šinas,	 šaldytuvus,	 šaldiklius.	
garantija	iki	2	m.,	pensininkams	
-	nuolaidos.	Vyksta	į	rajonus.	
Tel.	(8-644)	45610.

Paslaugos

Statybos	 ir	 apdailos	 darbai:	 da-
žymas,	gipsas,	dailylentės,	grindų	
montavimas,	 karkasai,	 fasadai,	
terasos.	Stogų	dengimas,	 fasadų	
šiltinimas	-	apkalimas.
Tel.	(8-678)	53169.

Kaminų	valymas,	įdėklų	gamyba,	
montavimas.	Pristatomi	kaminai.
Tel.	(8-656)	24531.	

Žemės	kasimo	darbai	mini	 (3	 t)	
ekskavatoriumi,	 valymo	 nuotekų	
įrenginių	montavimas.	
Tel.	(8-684)	29023.

uAB	 „renesansas“	 nemokamai	
iškerta	 ir	 išveža	 krūmus	 ž.ū.	 pa-
skirties	žemėse.	Plotas	ne	mažes-
nis	 kaip	 1	 ha.	 Parduoda	malkas.	
Tel.	(8-662)	28119.	

Pjauna	 pavojingai	 augančius	
medžius,	geni	šakas,	tvarko	aplin-
ką,	mišką,	 pakrantes,	 šalina	me-
džius	iš	vandens	telkinių.
Tel.	(8-617)	00616.

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.

Automobiliams	virina	slenksčius,	
duslintuvus,	 dugnus.	 Senjorams	
nuolaida.	ruošia	dažymui.
Tel.	(8-699)	65148.

Iškalame raides. 
Liejame pamatus. 

Gaminame paminklus.
Tel. (8-648) 81663.

GEODEZINIAI 
MATAVIMAI.

HENRIKAS KONONOVAS
+37064501711

henrikas.kononovas@gmail.com

Prekiaujame rūkyta, 
sūdyta, marinuota 

bei šaldyta produkcija.
Mūsų žuvies ieškokite 

savo miesto 
parduotuvėse.

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.
uAB	"Vilpra"	salonas

j.	Biliūno	g.	18,	Anykščiai.
Tel.:	(8-610)	39151,	(8-381)	5-43-74.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

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

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

Vairavimo	mokyklai	Anykščiuose	
reikalingas	 vairavimo	 instrukto-
rius.	gali	būti	papildomas	darbas	
(t.	 y.	 antraeilės	 pareigos).	 Darbo	
užmokestis	nuo	800	iki	1000	eur.
Tel.	(8-698)	70127.	

Prekiaus eglutėmis
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių RP 
(Vilniaus g. 105A, Anykščiai, technikos kieme) 

š.m. gruodžio 14 - 23 darbo dienomis bei 
gruodžio 19 d. vyks prekyba eglutėmis.

Prekybos laikas: 
I-V  8-17 val.; 19 d. – 9 -15 val.; 23 d. –  8-16 val.

Atsiskaitymas tik banko kortele arba pavedimu.

Indų mokytojas pelnė 
Pasaulio mokytojo 
apdovanojimą ir 1 mln. 
JAV dolerių

Indijos mokytojas ketvirtadie-
nį pelnė 1 mln. JAV dolerių (823 
tūkst. eurų) apdovanojimą už savo 
darbą keičiant kaimo vietovėse gy-
venančių jaunų mergaičių gyveni-
mus.    

Ranjitsinhas Disale buvo pa-
skelbtas šių metų Pasaulio moky-
tojo apdovanojimo laimėtoju per 
virtualią ceremoniją, transliuotą iš 
Gamtos istorijos muziejaus Lon-
done. Jis nusprendė pusę pelnyto 
prizo pasidalyti su kolegomis fina-
listais.   

R. Disale aplenkė 12 tūkst. no-
minantų iš 140 pasaulio šalių.  

Jo sprendimas pasidalyti apdo-
vanojimu reiškia, kad po 55 tūkst. 

JAV dolerių (45,2 tūkst. eurų) gaus 
kiti devyni finalistai, tarp kurių yra 
Italijos, Nigerijos ir Pietų Korėjos 
atstovų.  

R. Disale yra jau šeštasis šio ap-
dovanojimo, kurį remia Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija (UNESCO), laurea-
tas.

Laimėtojas sakė, kad pasaulinė 
koronaviruso pandemija parodė 
švietimo svarbą bendruomenėms.  

„Šiuo sunkiu metu mokytojai 
daro viską, kad kiekvienam moki-
niui būtų užtikrinta jo prigimtinė 
teisė į gerą išsilavinimą“, – sakė R. 
Disale.   

Jis pridūrė, visi mokytojai yra 
„tikrieji permainų nešėjai, keičian-
tys savo mokinių gyvenimus“, to-
dėl jis nusprendė pasidalyti premi-
ja su kolegomis.  

R. Disale 2009 metais atvyko 

dirbti į nedidelio kaimelio šalia 
Solapuro Maharaštros valstijoje 
pradinę mokyklą. Jo dėka per kele-
rius metus apylinkėse gyvenančių 
autochtonų (adivasių) vaikų moky-
klos lankomumas išaugo nuo 2 iki 
100 procentų. 

UNESCO generalinio direkto-
riaus pavaduotoja švietimo klau-
simais Stefania Giannini sakė, kad 
tokie mokytojai kaip R. Disale 
kuria „taikesnes ir teisingesnes vi-
suomenes“. 

„Tokie mokytojai kaip Ranjit-
sinhas pašalins nelygybę ir prisi-
dės prie ekonomikos augimo“, – 
pridūrė ji.

S. Eidrigevičiui 
nepadovanojus darbų 
Panevėžiui, savivaldybė 
neatmeta, kad juos pirks

Stasio Eidrigevičiaus menų cen-
tro (SEMC) statybų sutartį po me-
tus trukusių teisinių ir kitų ginčų 
pasirašiusi Panevėžio savivaldybė 
tikisi, jog su dailininku pavyks su-
tarti, kad šis laikytųsi pažado do-

vanoti centrui darbus.
Menininkas prieš kelerius metus 

įsipareigojo leisti naudoti savo var-
dą menų centrui ir žadėjo padova-
noti darbų kolekciją. Tačiau visuo-
menininkams aktyviai priešinantis 
„Garso“ kino teatro, vietoje kurio 
numatytas SEMC, griovimui, taip 
pat savivaldybei įsivėlus į teisinius 
ginčus su Statybų inspekcija, S. Ei-
drigevičius rugpjūtį viešai pareiškė 
ketinimų atsisakantis. 

Kaip BNS teigė savivaldybės 
administracijos direktorius Tomas 
Jukna, iš Panevėžio kilusio pasau-
linio garso menininko pareiškimas 
netrukdo daugiau nei 9 mln. eurų 
vertės projekto įgyvendinimui, su 
juo toliau bus kalbamasi dėl kolek-
cijos dovanojimo.

„Kliūčių įgyvendinti šiandien 
projektą nėra“, – tikino T. Jukna.

Nugriovus „Garso“ kino teatrą, 
naująjį kompleksą statys „Panevė-
žio statybos trestas“ (PST).

Vis dėlto savivaldybė tikisi su 
S. Eidrigevičiumi nesutarimus 
išspręsti iki užbaigiant statybas 
2022-ųjų pabaigoje, t.y. jog meni-

ninko pažadas perduoti kolekciją 
centrui bus įgyvendintas. Tačiau 
neatmetama ir galimybė bent dalį 
darbų pirkti.

„2022 metų pabaigoje ta kolekci-
ja turi būti perduota. Su Eidrigevi-
čiumi vyksta diskusija, darbas, kad 
vis dėlto neturėtų atsirasti eigoje 
kažkokie emociniai raštai, galbūt 
išprovokuoti tam tikrų šalių (...). 
Paveikslų klausimas yra sprendžia-
mas ir vis tiek surasime būdą, kaip 
išspręsti tą klausimą. Užduotis – 
turėti kolekciją, o kokiais būdais 
– spręsime, turime laiko. Galbūt 
vienas variantų – pirkti, kitas – pri-
imti kaip dovanas iš visokių šalių. 
Kolekcijos formavimui galimybių 
yra nemažai“, – sakė T. Jukna.

„Jei tai būtų klausimas trijų mi-
lijonų, o kita dalimi – kažkokios 
kolekcijos dalies įsigijimas, būtų 
vienas iš variantų.  Tačiau pirmi-
niuose pokalbiuose, derybose su 
maestro aptarta, kad tai bus dova-
nojama. Klausimas gvildenamas, 
tam yra dveji metai“, – pridūrė jis.

-Bns
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 803

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

parduoda

Vyr. redaktorė

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.

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,	dėl	dar-

bo	laiko	paskambinti.	
Tel.	(8-699)	60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai	 Lietuvoje	 -	 miškus	
(brandžius,	 jaunus,	malkinius,	 iš-
kirstus),	žemes,	sodybas.
Tel.	(8-651)	39039.

namą	mieste	 arba	 sodybą,	 že-
mės	 ar	miško	 sklypą	 vaizdingoje	
vietoje.	Žinantiems	atsilygins.
Tel.	(8-684)	44444.

1,5	-	2	kambarių	butą	Anykščiuose.
Tel.	(8-608)	23172.

Brangiai	mišką	su	žeme	arba	iš-
sikirtimui.	Įvairią	apvalią	medieną.	
Parduoda	malkas.
Tel.	(8-603)	98955.	

Automobiliai

Automobilius,	visureigius,	mikro-
autobusus,	 traktorius,	 sunkveži-
mius.	išrašo	utilizacijos	pažymas.
Tel.	(8-629)	10247.

utilizuoja	automobilius.	Superka	
važiuojančius	 ir	 nevažiuojančius	
automobilius.	 išsiveža	 patys.	
Atsiskaito	 vietoje.	 išrašo	 sunaiki-
nimo	pažymėjimus.	
Tel.	(8-609)	31414.

Gyvuliai

egidijus	 ir	Sandra	-	 įvairius	ver-
šelius.	 Sąžiningai	 sveria.	 Moka	
PVM.	greitai	pasiima.	
Tel.:	(8-689)	15792,	(8-651)	58506.		

Kita

uAB	TOLMAnA	metalo	laužą.	
Tel.	(8-617)	05596.

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel.	(8-608)	13977.

Ž.Ū. kooperatyvas perka ŠVIEŽIAPIENES KARVES
ir KArVeS ILGeSNIAM LAIKYMUI. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Brangiai perkame 
miškus 

visoje Lietuvoje!
Tel. (8-656) 65053.

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Iš Anglijos grįžusi 
šeima pirktų ne per 
brangų butą, namą, 

sodybą ar sodą. 
Tel. (8-671) 99251.

Nekilnojamasis turtas

15,26	 ha	 sklypą	 gečionyse.	
Priklauso	 ežeras,	 galimos	 staty-
bos.	
Tel.	(8-677)	13564.

Tvarkingą	 sodybą	 su	 žeme	
Kavarsko	seniūnijoje.	
Tel.	(8-646)	36702.

Sodybą	 Daujočių	 k.	 Svedasų	
sen.	Anykščių	rajone.	Kaina	8	900	
eur.	
Tel.	(8-678)	75239.

Vienkiemį	Anykščių	rajone.
Tel.	(8-675)	75510.

Mūrinį	namą	Troškūnuose.	
27	000	eur.	
Tel.	(8-678)	72157.

namą	Debeikiuose.	
Tel.	(8-608)	39583.

Pradėtą	 statyti	 naują	 namą	
naujonyse,	 8	 km	 nuo	 Anykščių.	
Yra	tvenkinys	ir	sena,	dar	gyvena-
ma	sodyba	 ir	1	ha	žemės.	Kaina	
19	500	eur.
Tel.	(8-609)	69487.

Skubiai	 ir	 nebrangiai	 sodo	skly-
pą	Žemuogių	g.	6000	eur.
Tel.	(8-667)	51686.

Kuras

Beržines	ir	kitų	lapuočių	malkas.	
Turi	 sausesnių.	 Veža	 kaladėmis,	
skaldytas	 iki	9	erdm.,	miškovežiu	
30	erdm.
Tel.	(8-604)	12810.

Beržo	 -	 ąžuolo	 pjuvenų	 brike-
tus	 nuo	 109	 eur.	 Sertifikuotas	
A1	klasės	granules	nuo	155	eur.	
Pristato.	
Tel.	(8-637)	22227.

Akcijos	 įvairių	 rūšių	 malkoms	 3	
m	rąsteliais.	Veža	15-30	erdm.	
Tel.	(8-684)	81890.

nebrangiai	 beržines,	 alksnines	
malkas	kaladėmis,	trimetres,	skal-
dytas.	
Tel.	(8-694)	13180.

Malkas	 kaladėmis	 ir	 rąsteliais.	
Atveža	(po	10	erd.).
Tel.	(8-608)	51317.

Pigiai	ąžuolines,	uosines	medie-
nos	 atraižas:	 supjautas,	 pakais,	
pjuvenas.	
Tel.	(8-609)	91007.

Atpigintos	 skaldytos	 malkos	 už	
neskaldytų	 kainą.	 Kaladėlėm	 ir	
rąstais.
Tel.	(8-600)	22488.

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.

Malkas.
Tel.	(8-675)	11296.

Kita

MTZ-82,	 savivartę	 prieka-
bą,	 4	 kub.	 m	 cisterną	 ant	 ratų,	
VOLKSWAgen	VenTO	(1,9	l,	TA	
iki	2022	m.).
Tel.	(8-603)	74080.

Paskerstas	 ir	 svilintas	 įvairaus	
svorio	 kiaules.	 Kaina	 sutartinė.	
Anykščių	rajonas.	
Tel.	(8-611)	43763.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką.	
jų	dalis,	dokumentus,	

literatūrą.	
Tel.	(8-673)	09354.

Malkas.
Tel.	(8-678)	42646.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

mėnulis
gruodžio 5 - 6 d. - pilnatis,
gruodžio 7 d. - delčia.

Mikalojus, Bilmantas, Norvydė.

Eimintas, Geisvilė, Gratas, 
Gracija.

šiandien

gruodžio 6 d.

vardadieniai

oras

+3

+5

gruodžio 7 d.
Ambraziejus, Daugardas, Tautė, 
Jekaterina.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 

„PayPost“ kioskuose. 
Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 
skambinkite tel. (8-700) 55400.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Pagrindinis prenumeratos prizas 
benzopjūklas 

„Husqvarna 135“
Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 

(Šaltupio g. 19, Anykščiai). 
Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos įsteigti prizai – „Gardena“ 

sekatorius, sportinis krepšys, trys kepuraitės.
„Anykštos“ prenumeratoriai gaus 100 eurų vertės Juozo Baltušio kny-

gų „Vietoj dienoraščio“ trijų tomų rinkinį iš UAB „Sinchronizacija“ (A. 
Baranausko a. 4); penkis UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“ 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai) 20 eurų čekius; penkis 10 eurų „Arbatos ma-
gijos“ (kioskas A.Baranausko aikštėje) čekius; penkis 20 eurų parduo-
tuvės „Madinga spinta“ (J.Biliūno g. 1, Anykščiai) čekius; du 15 eurų 
vertės siūlų parduotuvės „9 Gijos“ (A.Baranausko a. 14, Anykščiai) čekius; 
du kvietimus dviem asmenims į Anykščių menų inkubatoriaus (J.Biliūno g. 
53) pramogą „Virtuali realybė” bei 10 kvietimų į baseiną „Bangenis“ dviem 
asmenims; tris 20 eurų parduotuvės „Dovana“ (J.Biliūno g. 4) čekius.

Skelbiama prenumerata 2021-iesiems metams!

„Anykšta“ - 
laiko patikrintas draugas!

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

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam nei 
pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje

Vyrukas kompanijoje giriasi:
- Savo protą aš paveldėjau iš 

tėvo…
Kažkas perklausia:
- Jūs turbūt turite labai daug 

brolių ir seserų, su kuriais teko 
dalytis?

***
- Каip jūs tapote milijonieriu-

mi?
- Aš su žmona atvažiavau į Ame-

riką su dviem centais kišenėje. Už 
juos mes nusipirkome obuolių ir 
pardavėme juos už 4 centus. Už 
tuos 4 centus mes dar nusipirko-
me obuolių ir pardavėme juos už 
8 centus. Po to mirė mano teta ir 
paliko man dviejų milijonų dole-
rių palikimą...

***
- Kapitone, ko jūs toks liūdnas?
- Laimėjau loterijoj pagrindinį 

prizą...
- Tai džiaugtis reikia!
- Ai, geriau būčiau 2 ar 3 vietą 

laimėjęs, pinigais..
- O tai koks jūsų prizas?
- Kruizas mūsų laivu...

***
Į autobusą įšoka maniakas su 

ginklu ir sako:
- Dabar visos moterys nusiren-

gia, aš jus išprievartausiu!
Jauna mergina prašo:
- Pažiūrėk, kiek senų moteriš-

kių, nors jų pagailėk!
Bobutė iš galo:
- Tylėk, durne, pasakė - visos, 

tai visos...

***
Grįžus iš svečių, žmona sako 

vyrui:
- Tu visą vakarą paistei niekus! 

Gerai dar, kad niekas nepastebėjo, 
kad esi blaivus!

***
Kalėjimo kameroje:
- Už ką pasodino?
- Dėl slogos.
- Kaip suprasti?
- Labai paprastai. Aš nusičiau-

dėjau ir... sargas prabudo.

Amiliutė teikia saviizoliacijos paslaugas 

nameliukas mano šiltas -
Lubos spaliais apipiltos.
Trys langeliai, dvi kamurkės,
Bet yra ištiest kur klumpes.

sofkė, šit, išskleidžiama -
ekologija gryna.
Štai komoda, stalas, spinta -
Viskas tavo – neužginta. 

,,Patogumai“ ten, už krūmo,
,,Dubelve“ – jei dėl aiškumo.
nuobodu? išeik sodelin
ir žiūrėk sau iki valiai

kaip Šventoji sukūriuoja,
kas takais jos spaciruoja.
izoliuokitės maloniai
Pas mane, mielieji žmonės.

Valgyt duosiu tris kartus
Be mėsos šis maistas bus.
Malonu, bet nebrangu -
Mokestį pirmyn imu.


