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Savivaldybei - mokslininkų raginimas 
neapleisti Šeimyniškėlių piliakalnio

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į Anykščių rajono savivaldybę 
su prašymu spręsti Šeimyniškė-
lių piliakalnio priežiūros proble-
mas kreipėsi Lietuvos istorijos ir 
archeologijos instituto vyresnysis 
mokslo darbuotojas dr.Gintautas 
Zabiela ir Lietuvos istorijos ins-
tituto Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės skyriaus jaunesnysis 
mokslo darbuotojas dr.Tomas 
Baranauskas. 

Mokslininkai teigia, kad 
jiems susidarė įspūdis, jog sa-
vivaldybei, nepavykus pastatyti 
medinės pilies, ši vieta neberū-
pi. Šeimyniškėlių piliakalnio 
nepriežiūra Anykščių kraštui 
daro gėdą.

Gavusi mokslininkų raštą, 
Anykščių rajono savivaldybė 
šią savaitę sušaukė pasitarimą, 
o „Anykšta“ apsilankė ant pi-
liakalnio ir ten rado sulūžusius 
laiptus ir šiukšlyną.

Vienoje iš labiausiai Anykščiuose lankomų vietų - prie Šeimyniškėlių piliakalnio, ant kurio, mano-
ma, stovėjusi vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo pilis Voruta, mėtosi net dviračių padangos.

Gelbėjo vėjo blaškomus mėnulius Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Pastarosiomis dienomis 
Anykščių miesto centro me-
džiuose kabantiems  meninin-
kės Mortos Tursės sukurtiems 
mėnuliams pavojų ėmė kelti 
įsismarkavęs vėjas. 

Menininkė per savo feisbuko 
paskyrą kreipėsi pagalbos, kad 
kas nors jai padėtų išgelbėti 
šventinius papuošimus.

Menininkė Morta Tursė Anykščių miestą savo kūriniais puošia 
jau ketverius metus.

Mėnulių menininį apipavi-
dalinimą įkvėpė baltiškoji 
mitologija.

M.Tursė ieškojo išskirtinai  vy-
riškos jėgos.Vyrų pagalbos prirei-
kė pastoliams surinkti ir pastatyti. 
Vėjo blaškomus mėnulius M.Tursė 
žadėjo sutvirtinti savo  jėgomis.

Sergamumas 
koronavirusu 
stabiliai auga

Rašytojas turi 
kopti į 
literatūros 
kalną, esantį 
Anykščiuose

Savivaldybė 
pasirinko kryptį 
artimiausiems 
30-čiai metų

Anykščių PSPC 
gavo naują 
siuntą skiepų 
nuo gripo

Slidinėjimas. Lietuvos žiemos 
sporto centras kartu su Vilniaus, 
Anykščių ir kitais slidinėjimo 
centrais kreipėsi į šalies valdžios 
institucijas prašydami apsvarsty-
ti jų veiklos galimybę. Argumen-
tuojama, kad treniruotės lauke 
gerina imunitetą ir sveikatą, todėl 
tikrai galėtų būti leidžiamos net 
ir pandemijos metu.

Iškvietimas. Gruodžio 10 die-
ną, ketvirtadienį, ugniagesiai į 
Kavarsko seniūnijos Pumpučių 
kaimą buvo iškviesti neįprastam 
darbui. Rytą apie 7.30 val. ant 
važiuojamosios kelio dalies buvo 
pastebėtos šiukšlės. Surinkti jų 
buvo kviečiami ugniagesiai. 

Netektis. Gruodžio 8 dieną po 
ligos mirė Kroatijos Respubli-
kos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje Kre-
šimiras Kedmenecas.  Dar šių 
metų rugsėjo 19 d. Jo Ekscelen-
cija lankėsi Anykščiuose. Kalbų 
alėjoje, Vyskupo skvere, jis kar-
tu su Anykščių rajono savivaldy-
bės meru Sigučiu Obelevičiumi 
atidengė kroatišką pasveikinimą 
„Dobar dan“ ir Anykščių rajono 
savivaldybės viešojoje bibliote-
koje pristatė kroatų menininko 
Davor Rostuhar fotografijų par-
odą „Kroatija iš paukščio skry-
džio“. 

Teatras. Paskelbti Lietuvos na-
cionalinio kultūros centro organi-
zuojamo teatrų konkurso-šventės 
„Atspindžiai“ rezultatai. Šiemet 
buvo vertinami 66 spektakliai 
iš Lietuvos miestų ir miestelių. 
Anykščių kultūros centro teatro 
spektaklis - Euripido tragedija 
„Medėja“ (rež. Jonas Buziliaus-
kas) ekspertų įvertinta 91 balu 
ir bendroje įskaitoje  3-4 vieto-
mis  dalijasi su Joniškio teatru 
„Žiburys“(rež. V. Tuomaitė).

Nedarbas. Per lapkričio mėne-
sį Anykščių rajono bedarbių gre-
tas papildė dar 206 darbo netekę 
anykštėnai. Užimtumo tarnyba 
skelbia, kad gruodžio 1 dieną 
Anykščių rajone darbo neturėjo  
2 tūkst.625 asmenys. Nedarbas 
rajone nuo 18,9 proc. šoktelėjo 
iki 19,5 proc.
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spektras

temidės svarstyklės

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštai-
tiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo artimiesiems, kaimy-
nams, draugams. Tai puiki kalėdinė dovana.

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

Teirautis elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefonais 8 
381 594 58 arba 8 686 33036.

-AnYkŠTA

Padovanok prenumeratą - Tave 
atsimins visus metus!

Užstrigo konkursai
Beveik metai nepavyksta surengti Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos bei Anykščių Švietimo 

pagalbos tarnybos direktorių konkursų. Konkursų datos dar kartą nukeltos.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banienė 
„Anykštai“ sakė, jog Naciona-
linė švietimo agentūra nespėja 
atlikti pretendentų vertinimo, 
todėl konkursus vėl reikia ati-
dėti. J.Banienė dėstė, jog į Troš-
kūnų gimnazijos vadovo pozici-

ją pretenduoja vienas asmuo, į 
Švietimo pagalbos tarnybos di-
rektorius - trys. Tiesa, po Nacio-
nalinės švietimo agentūros verti-
nimų konkursų dalyvių skaičius 
gali sumažėti.

Abu konkursai buvo paskelbti 
dar prieš pavasario karantiną, o 
paskui dėl karantino sustabdyti. 

Vasarą konkursai paskelbti iš 
naujo, bet kelis kartus neįvyko.  
Dabar skelbiama nauja konkursų 
data - 2021 metų sausio 27-oji.

Anykščių Švietimo pagal-
bos tarnybai laikinai vadovau-
ja Daiva Žiogienė, o Troškūnų 
gimnazija kol kas turi nuolatinę 
vadovę Aušrą Sapkauskienę. Ta-

čiau A.Sapkauskienės kadencija 
baigsis sausio 1-ąją ir nuo Nau-
jųjų metų ji bus jau laikinoji di-
rektorė. 

Panašu, jog stringa ir STT 
veikla. Ši tarnyba jau kelios 
savaitės nepateikia  būsimojo 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos sky-
riaus vedėjo patikrinimo išvadų, 
todėl naujas valdininkas negali 
pradėti darbo.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Narkotikai. Gruodžio 7 dieną 
apie 09.40 val.Andrioniškio seniū-

nijos Purioniškio kaime, apžiūrint 
automobilį BMW, rasta smulkinta 
žalsvos spalvos, galimai augalinės 
kilmės narkotinė medžiaga, kuri 

priklauso vyrui (g. 1997 m.), gyve-
nančiam Kupiškio rajone. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

 Mirtis. Gruodžio 9 dieną  apie 

07.30 val. Kavarske rastas moters 
(g. 1936 m.) kūnas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Labai dažnai renkasi geografijos egzaminą
Anykščių rajono abiturientai dažnai renkasi geografijos egzaminą. Anykščių rajono savivaldybės 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė teigia, kad viena iš galimų priežas-
čių, lemiančių vienokį ar kitokį abiturientų pasirinkimą, yra mokytojo asmenybė. 

„Geografijos egzaminą Anykš-
čių rajono abiturientai renkasi tris 
kartus dažniau nei respublikos vi-
durkis. Mano įsitikinimu, tai lemia 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
geografijos mokytoja Ina Gailiū-
nienė. Ta mokytoja ne tik pamo-
kose geografijos moko, bet daug 
su vaikais bendrauja neformaliai 
– išvykos, turistiniai žygiai - net 
su nakvynėmis. Vaikai geografijos 
išmoksta ne vien iš vadovėlio, o tai 
labai svarbu ir patrauklu“, - paste-
bėjo N.Pranckevičienė.

Šiemet valstybinį geografijos 
egzaminą Anykščių rajone laikys 
57 abiturientai. 

Pasak Švietimo skyriaus vyriau-
siosios specialistės N. Pranckevi-
čienės, brandos egzaminų pasirin-
kimai Anykščių rajone labai nuo 
respublikos  abiturientų pasirinki-
mų nesiskiria.

„Kyla klausimų dėl lietuvių 
kalbos ir literatūros valstybinio 
brandos egzamino pasirinkimo. Jį 
procentine išraiška renkasi  mažiau 
abiturientų nei respublikos vidur-
kis, o juk Anykščių rajonas yra ab-
soliučiai lietuviškas rajonas. Dėl to 
reikia gilesnių tyrimų, tačiau darau 
prielaidą, kad moksleiviai jaučiasi 
nepakankamai stiprūs, kad išlaiky-
tų valstybinį, ir renkasi šiek tiek 
lengvesnį mokyklinį egzaminą“, - 
dėstė N.Pranckevičienė.

Valstybinį lietuvių kalbos ir lite-
ratūros egzaminą Anykščių rajone 
pavasarį laikys 129 abiturientai, 
o mokyklinį – 55. Šis egzaminas, 
norint gauti brandos atestatą, yra 
privalomas.

Tarp pasirenkamų valstybinių 
brandos egzaminų rajone popu-
liariausias yra matematikos egza-
minas – jį laikys 142 kandidatai. 

Antroje vietoje pagal populiarumą 
– anglų kalbos egzaminas. Jį laikys 
125 abiturientai. Valstybinį biolo-
gijos ir istorijos egzaminą atitinka-
mai laikys 78 ir 70 abiturientų.

Mažiausiai abiturientų rinkosi 
vokiečių kalbos valstybinį brandos 
egzaminą. Jį laikys vos vienas abi-
turientas, rusų kalbos – 3.

Tarp mokyklinių brandos egza-
minų be konkurencijos pirmauja 
technologijų egzaminas – jį pava-
sarį laikys 83 abiturientai.

Ateinantį pavasarį Anykščių ra-
jone mokyklas baigs 155 abiturien-
tai. Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos Anykščių filiale  moks-
lus baigs 26 abiturientai.

Planuojama, kad 2021 metų 
pagrindinės sesijos valstybiniai 
brandos egzaminai prasidės balan-
džio 7-9 dienomis užsienio kalbos 
valstybinio egzamino kalbėjimo 

dalimi.
Pagrindinės sesijos paskutinis 

valstybinis brandos egzaminas – 
fizikos – vyks birželio 21 dieną. 
Pakartotinė brandos egzaminų 
sesija vyks birželio 22 – liepos 8 
dienomis.

Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nijolė Prancke-
vičienė mano, kad nemažai 
abiturientų jaučiasi nepa-
kankamai gerai mokantys 
lietuvių kalbą ir literatūrą. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Klimatas. Europos Sąjungos ly-
deriams penktadienį sutarus dėl am-
bicingesnių kovos su klimato kaita 
tikslų artimiausiam dešimtmečiui, 
prezidentas Gitanas Nausėda sako, 
kad dabar laukia konkrečių planų 
ir priemonių parengimas.  Pasak 
jo, diskusijos užtruko, nes šalių 
pradinės ekonominės pozicijos yra 
skirtingos. Ir nors Lietuva „nėra 
išskirtinai blogoje padėtyje“, prieš 
svarstant išteklius tikslams pasiekti 
turi būti įvertintas ir šalių lyginama-
sis ekonominis pajėgumas, gerovė. 
Bendrijos vadovai po ilgų naktinių 
ginčų penktadienį sutarė iki  2030 
metų 55 procentais sumažinti taršą 
šiltnamio efektą sukeliančiomis du-
jomis. Prezidento teigimu, mažesnis 
tikslas būtų per mažai ambicingas. 

Seniūnė. Valdančiosios Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) frakcijos se-
niūne penktadienį išrinkta iki šiol 
pirmosios seniūno pavaduotojos 
pareigas ėjusi Radvilė Morkūnai-
tė-Mikulėnienė. Tai BNS patvirtino 
partijos lyderis, frakcijos seniūno 
pareigas palikęs Gabrielius Lands-
bergis. Jis naujajame centro dešinės 
Ministrų kabinete eis užsienio rei-
kalų ministro pareigas. Didžiausia 
valdančioji TS-LKD frakcija Seime 
turi 50 narių. 

Izoliacija. Graikija sutrumpins 
izoliavimosi laiką į šalį atvykstan-
tiems keliautojams ir per Kalėdas 
vėl atvers bažnyčias, penktadienį 
pranešė vyriausybės atstovas spau-
dai. Šalis švelnina dėl koronaviruso 
pandemijos taikomus suvaržymus, 
nors sergamumo rodiklis išlieka 
aukštas. Vyriausybės atstovas Ste-
lijas Pecas žurnalistams sakė, kad 
bažnyčioje bus leidžiama būti ne 
daugiau kaip devyniems žmonėms. 
Anot jo, per Kalėdas ir Trijų Karalių 
šventę katedrose bus leidžiama būti 
ne daugiau kaip 25 asmenims. Gerų 
žinių sulaukė ir smulkus verslas – 
nuo pirmadienio leista vėl atsidaryti 
grožio salonams ir knygynams. Dėl 
pandemijos įvestas karantinas neat-
šaukiamas ir galios iki sausio 7 die-
nos. Tačiau nuo gruodžio 18 dienos 
į šalį atvykstantiems keliautojams 
reikės izoliuotis nebe dešimt, o tik 
tris dienas, sakė S. Pecas. Dėl smar-
kiai vėluojančio siuntų pristatymo 
iki sausio 7-osios parduotuvėms 
leista internetu užsakytas prekes iš-
duoti prie prekių atsiėmimo termi-
nalų, pridūrė vyriausybė.

Nepažeidė. Konstitucinis Teis-
mas penktadienį paskelbė, kad Vy-
riausybė nepažeidė Konstitucijos, 
2016 metais atleisdama Joną Milių 
iš Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos direktoriaus pareigų. 
„Vyriausybė turėjo pagrindą abejoti 
VMVT direktoriaus J. Miliaus gebė-
jimu tinkamai atlikti savo pareigas“, 
– rašoma Konstitucinio Teismo pra-
nešime. Konstitucinis Teismas at-
kreipė dėmesį, kad sprendimą tuo-
metinė Vyriausybė priėmė įvertinusi 
teisėsaugos informaciją apie korup-
cijos rizikos valdymo trūkumus ir J. 
Miliaus ryšius su Seimo nariu Petru 
Gražuliu, sprendžiant bendrovės 
„Judex“ problemas. „Vyriausybės 
2016 metų rugsėjo 28 dienos nuta-
rimas yra ir teisėtas, ir pagrįstas“, – 
nurodė teismas. Teisėsauga J. Miliui 
2016 metų liepą pareiškė įtarimus 
piktnaudžiavimu tarnyba ir doku-
mentų klastojimu „Judex“ byloje, 
tačiau pernai nutraukė tyrimą J. Mi-
liaus atžvilgiu, nenustačiusi, kad jis 
būtų nusikaltęs. 

Netekome žymaus kraštiečio
Gruodžio 8 dieną po ligos mirė kraštietis mokslininkas, biblio-

grafas, pedagogas, kraštotyrininkas profesorius Osvaldas Jano-
nis. Žinomas anykštėnas mirė Kaune, jam buvo 72-eji metai.

O.Janonis gimė Svėdasų seniū-
nijos Netikiškių kaime. Jis dirbo 
dėstytoju Vilniaus universitete, 
buvo Lietuvos mokslų akademijos 
narys. 1993-2005 m. O.Janonis - 
Vilniaus universiteto Komuni-
kacijos fakulteto  docentas, nuo 
2005-ųjų - profesorius. 

Jo mokslinių interesų sritis – bi-
bliografijos mokslo metodologija, 
valstybinės ir tautinės bibliografi-
jos teorija, metodologija ir vadyba. 
O. Janonis paskelbė per 70 moks-
linių publikacijų bibliografijos 
mokslo metodologijos, bibliogra-
fijos teorijos, Lietuvos valstybinės 
ir lietuvių nacionalinės bibliogra-
fijos klausimais, apie 20 mokslo 

populiarinimo publikacijų, taip pat 
analitinių ir referatinių apžvalgų, 
sudarė ir redagavo bibliografinių 
rodyklių.

Pernai O.Janoniui buvo suteik-
tas Anykščių rajono Garbės pilie-
čio vardas, 2012 metais jam buvo 
skirta Teresės Mikeliūnaitės kul-
tūros premija.

„Osvaldas Janonis buvo nenu-
ilstantis darbuotojas, siekiantis 
tobulumo ir plėtodamas bibliogra-
fijos teorijas, ir rengdamas bibli-
ografijos priemones, ir ypač dar-
buodamasis Anykščių kraštotyros 
baruose. Tai liudija ir išleista jo 
darbų bibliografija, kurioje sure-
gistruota 161 publikacija, pasiro-

džiusi 1968-2007 metais, ir Anykš-
tėnų biografijų žinynas. Didžiąją jo 
aistrą kraštotyrai, kuriai jis atsidėjo, 
palikęs Vilniaus universitetą, maža 
dalimi atspindi Anykščių rajono 
savivaldybės Liudvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių Krašto dokumentų 
ir kraštotyros skyriaus svetainės 
Elektroninės knygos. Būtina pami-
nėti profesoriaus Janonio mokslinį 
darbą. Jis buvo pirmasis lietuvių 
bibliografijos teoretikas, pagrindus 
įgijęs Sankt Peterburgo bibliogra-
fijos mokslo mokykloje.

Daugelis buvusių studentų ti-
kriausiai atsimena jį, kaip griežtą ir 
daug reikalaujantį, tačiau objekty-
vų dėstytoją, siekianti ne sukirsti, 
o išmokyti studentus net egzamino 
metu. Kolegas stebino jo atkaklu-
mas ir kantrybė, o kartu ir neišsen-
kanti vaizduotė, siūlanti daugybę 
netikėtų kūrybinių sumanymų, tai 
pastebėjo ir kolegos Anykščiuose. 

Didelę jų dalį Osvaldas įgyven-
dino nepailstamai dirbdamas ligi 
paskutiniųjų dienų“, - apie profe-
sorių O.Janonį rašoma VU inter-
neto svetainėje. 

-AnYkŠTA

pro memoria
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savaitės citatos

Ar gražiai 
Anykščiai 
papuošti 
šventiniam 
laikotarpiui?

Gytis KAMINSKAS
- Eglučių parkas, mėnuliai - gra-

žu. Pati eglutė - kaip lemputėm 
apkarstytas kelininkų įspėjamasis 
kūgis. Jau kažkiek atsibodo vietoj 
natūralumo dažnam mieste matyt 
tokius bokštelius.

Valia MANEIKIENĖ:
- Ir eglutė, ir mažosios eglutės 

labai gražios. Tikrai šių metų mies-
to papuošimas pats gražiausias.

Aldona ŽVIRBLIENĖ:
- Visas Anykščių centras nuosta-

bus. O kalėdinė eglutė jau papuoš-
ta ir mūsų namuose.

Saulius RASALAS:
- Kaip Paryžiuje...

Arba dėl to, kad ketina 
emigruoti...

Nijolė PRACKEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė, apie abitu-
rientų pasirenkamus egzaminus:

„Geografijos egzaminą Anykš-
čių rajono abiturientai renkasi tris 
kartus dažniau nei respublikos vi-
durkis. Mano įsitikinimu, tai lemia 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
geografijos mokytoja Ina Gailiū-
nienė."

Na, dabar mieste nuolat 
pilnatis

Morta TURSĖ, menininkė, 
apie savo sukurtus ir Anykščiuo-
se pakabintus  mėnulius: 

„Viliuosi, kad to jūs nepateiksite 
kaip kažko neigiamo. Turiu kito-
kių patirčių, tai norėčiau, kad vis-
kas būtų matoma pozityviai.“

Ir liftą...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie Šei-
myniškėlių piliakalnio priežiūrą: 
„Ateina į savivaldybę Anykščių 
regioninio parko direkcijos di-
rektorius K.Šerepka ir sako: 

„Duokite mums pinigų ir mes 
tada piliakalnį tvarkysime, šienau-
sime, padarysime laiptus“. Tokių 
pinigų savivaldybei skirti iš tikrųjų 
nėra taip paprasta.“

Mokslininkai neįvertino, kad 
nebėra karo belaisvių 

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie Šeimy-
niškėlių piliakalnio šienavimą: 

„Kiek galėsime, tiek piliakalnis 
bus aptvarkytas ir apšienautas. Bet 
ne tiek, kiek mokslininkai nori - 
kad jis būtų šienaujamas tris kartus 
per metus.”

Dar daugiabučius lazeriais 
renovuokit...

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono vyriausioji architek-
tė, apie pilį ir piliakalnį: 

„Šiuolaikiniame pasaulyje yra 
aibė būdų, kuriais vadovaujantis 
galima išsaugoti pilį, nesužalojant 
piliakalnio Pilis galėtų būti ir su-
kurta šviesomis ar lazeriais.“

Tik aikštės automobiliams ant 
piliakalnio trūksta

Daiva GASIŪNIENĖ apie ke-
lią, vedantį ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio: 

„Kelias turėtų būti panaikintas, 
bet, pasirodo, kad, kai rengiamos 
ant piliakalnio šventės, šiuo keliu 
yra labai patogu privažiuoti. Gal 
reikėtų tą kelią padaryti iš korėtų 
trinkelių, per kurias auga žolė, ir tu 
nematai, kad čia kelias.“

Kitas etapas - kaimų 
deginimas?

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, apie šventes per ka-
rantiną: 

„Puota maro metu tikrąja to žo-
džio prasme.“

Sergamumas koronavirusu 
stabiliai auga Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, gruodžio 11-ąją, koronavirusu Anykščių rajone sirgo 183 asmenys. Prieš savaitę 
Anykščių rajone koronavirusu sirgo 152 žmonės. Daugėja susirgimų „Baltic sofa“ Anykščių filiale, 
Aknystos socialinės globos namuose, Anykščių rajono policijos komisariate. Pastarosiomis dienomis 
registruoti nauji susirgimai Jono Biliūno gimnazijoje. 56 šios mokyklos mokiniai ir 4 pedagogai yra 
izoliacijoje. 

Anykščių rajone sergamumas koronavirusu išlieka vienas mažiausių šalyje. Didžiosios Lietuvos 
ligoninės nebesugeba hospitalizuoti pacientų ir, pasak Anykščių rajono vicemero Dainiaus Žiogelio, 
dažnai drastiškai  bando jų atsikratyti.

Iš ligoninių išrašo sunkius 
ligonius

Vicemeras, Ekstremaliųjų situa-
cijų valdymo komisijos Operacijų 
vadovas D.Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, jog šią savaitę prasidėjo nau-
ja tendencija, kai sunkiai kitomis 
ligomis sergantys ir dar koronavi-
rusu užsikrėtę asmenys išrašomi 
iš didžiųjų šalies ligoninių. „Visus 
grūda į tėvynę. Iš ligoninių išrašo 
ir nevaikštančius žmones“, - aiški-
no rajono vicemeras.

Šią savaitę į Anykščių ligoninę 
iš respublikinės ligoninės buvo 
pervežtas asmuo, kuriam būtina 
hemodializė. Anykščių ligoninė-
je hemodializė nėra atliekama. 
D.Žiogelis „Anykštai“ kalbėjo, 
kad pats asmeniškai derėjosi su 
Ukmergės ligoninės vadovais, kol 
galų gale pavyko susitarti dėl paci-
ento perkėlimo.

Koronaviruso vakcinos 
pasieks Anykščius

Netrukus pirmieji skiepai nuo 
koronaviruso turėtų pasiekti 
Anykščius. D.Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, jog jau prieš Naujuosius 
metus ketinama pradėti skiepyti 
Anykščių medikus nuo koronavi-
ruso. Būtent medikai - gydytojai, 
slaugytojos, farmacininkai - taps 
pirmaisiais anykštėnais, kuriems 
bus suleista skiepų vakcinos.

„Korona“ izoliavo daugiau nei 
trečdalį Anykščių policininkų

11 Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnų serga koro-
navirusu, dar 9 yra izoliacijoje. Iš 
viso Anykščių policijos komisari-
ate yra 53 darbuotojai, tad iškrito 
iš rikiuotės daugiau nei trečdalis 
kolektyvo. Serga ir vienas iš komi-
sariato vadovų.

Anykščių rajono policijos ko-

misariato Reagavimo skyriaus vir-
šininkas Valdas Palionis „Anykš-
tai“ sakė, jog dauguma sergančių 
ir izoliuotų kolegų yra iš Veiklos 
skyriaus. Jo nuomone, virusą į ko-
misariatą atnešė kažkas iš pareigū-
nų, kuris greičiausiai užsikrėtė nuo 
savo šeimos nario.

„Visas funkcijas užtikriname. 
Tikrai neatsitiks taip, kad Anykš-
čiai liks be policijos. Jei pritrūk-
sime pareigūnų - padės Utenos 
apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas.

Pirminės sveikatos priežiūros 
centras atsigauna

Antrasis didžiulis Anykščių 
koronaviruso židinys - Pirminės 

sveikatos priežiūros centras. Ta-
čiau, pasak šios įstaigos vadovės 
Sonatos Steniulienės, - „jau akyse 
šviesiau“. 

Nedarbingumo pažymėjimus turi 
18 darbuotojų: tiek yra sergančių 
koronavirusu, izoliuotų bei sergan-
čių kitomis ligomis. Per patį piką 
nedirbo net 40 Anykščių PSPC 
darbuotojų. „Dabar kasdien dau-
giau sugrįžta į darbą nei suserga. 
Situacija tikrai gerėja“, - „Anykš-
tai“ sakė Anykščių PSPC direktorė 
S.Steniulienė.

Mokyklos liko tuščios

Izoliacijoje dėl galimų kontaktų 
su sergančiais koronavirusu yra 
net 56 Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos mokiniai ir 4 mokytojai. 
Koronavirusas diagnozuotas vie-
nam gimnazijos mokytojui ir trims 
mokiniams.

Visi pradinių klasių mokiniai iš-
leisti atostogų ir į mokyklas grįš tik 
po Naujųjų metų. Vyresnieji taip 
pat nebevaikšto į mokyklas - mo-
kymas vyksta nuotoliniu būdu.   

Kitose savivaldybėse - dar 
baisiau

 Lietuvoje penktadienį, gruo-
džio 11-ąją, koronavirusu sirgo 
47 tūkst. 810 žmonių. Sergamu-
mas 100 tūkst. gyventojų - 1078. 
Anykščių rajone sergamumas 100 
tūkst. gyventojų buvo 703.

Didžiausias sergamumas šalyje 
fiksuotas Kėdainių rajone - 100 
tūkst. gyv. - 1901 susirgimas (iš 
viso sirgo 1463 asmenys), Pane-
vėžio mieste - 1735 (2075) bei 
Alytaus mieste 1695 (1351).

Anykščių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vir-
šininkas Valdas Palionis sako, kad koronavirusas tarp policinin-
kų nebeturėtų plisti, nes pareigūnai tarpusavio kontaktų prak-
tiškai nebeturi. 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė teigia, kad šią savaitę daugiau darbuotojų pasveiko 
nei susirgo, taigi, koronavirusas nuo PSPC pamažu traukiasi. 
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rievės

Gražina ŠMiGelskienĖ

Vyriausybė vėl sugriežtino 
karantino reikalavimus, tebe-
kalbama apie ypatingosios  pa-
dėties įvedimą. Metas. Archajiš-
ką tradiciją išsaugoję lietuviai 
kūčioms visada sugrįžta pas 
mamą. Šienas, dvylika prėskų 
patiekalų ir ilgas vakarojimas 
turbūt yra būdingas dar tik len-
kams. europa kūčių nešvenčia.

jau prieš Velykas „chunvei-
binai – pionieriai“ šūkavo, kad 
geri vaikai tėvų nelanko. 

nepasisekė ir jiems, ir mums. 
jau metai, kaip durniuojam 

su ,,korona“ - pagal ,,kovidų“ 
skaičių esam jau antri euro-
poje. Tik neaišku kodėl – ar 
lietuviai šiam virusui itin neat-
sparūs, ar mūsų testai „gry-
bauja“. Prisiminkime seimo 

narės Rimantės Šalaševičiūtės 
testavimosi istoriją, kai po 
teigiamo testo du pakartotiniai 
testai buvo neigiami. Medici-
nos profesoriai kalba, kad  kas 
trečias greitasis testas gali būti 
neteisingas. Apskritai abejo-
jama greitųjų testų metodikos 
pagrįstumu.

kaip ten bebūtų, bet ,,ko-
rona“ jau vaikšto Anykščių 
gatvėmis. Mano pažįstami (visi, 
laimei, sirgo lengvu ,,kovidu“) 
pasakoja, kad po akistatos su 
virusu gydytojai, jų net neap-
žiūrėję, neįvertinę sveikatos 
būklės, uždarė biuletenius ir 
pasiuntė į darbą.  Tiesiog. Da-
bar šeimos gydytojui suteiktas 
leidimas vien iš pokalbio tele-
fonu, be jokių viruso tyrimų, di-
agnozuoti „kovidą“ ir pasiųsti 
pacientą, o drauge ir jo šeimos 
narius į izoliaciją. keli žmonės 
Anykščių rajone nuo ,,koronos“ 
numirė. Tiesą sakant, dauguma 
jų numirė greičiausiai ne visai 
nuo ,,koronos“, nes buvo seni, 
ligoti - vienas vyriškis gulėjo 
,,ant patalo“ po insulto. jau-
nesnioji ,,koronos“ auka, (,,prie 
ruso“ ji būtų seniausiai buvusi 
pensijoje), kaip sakoma, „vedė  
abejotino teisingumo gyvenimo 
būdą“. Tegul ilsisi ramybėje, 
pabaigusi žemiškus vargus. 

O štai mums dar reikia tuos 

vargus kažkaip pabaigti. Ge-
riausia būtų pabaigti kaip filme 
,,Titanikas". Prisimenate, kur  
leonardas DiCaprio, vandeniui 
veržiantis pro laivo bortus, 
savo mylimąją ramina: „Tu 
mirsi ne dabar, o būdama sena, 
savo lovoje, vaikų ir anūkų ap-
supta“... Aišku, čia ne citata, o 
romantiš-
kos filmo 
emocijos 
įkvėptas 
prisimi-
nimas. 
Tačiau 
skam-
bėjo maždaug taip ar kažkaip 
panašiai. 

laimingi buvome, kai pagal-
voji, XX amžiaus pabaigoje, 
jeigu galėjome raudoti dėl 
tragedijos, nutikusios prieš 
šimtą metų. 

Šiandien, prisiminus evange-
lijos žodžius, reikia verkti dėl 
savęs ir savo vaikų.

sovietmečio kartoms susitai-
kyti su realybe lengviau. Rezis-
tencija glūdi ląstelių atmintyje 
ir lengvai atpažįsta signalą. 
Dėl to tautiečiai,  per pirmąjį 
karantiną buvę drausmingi 
ir paklusnūs, dabar visiškai 
atsipalaidavę. nes žmonės 
nelabai tiki, kad nuo ,,koronos“ 
pasimirs. O žlugus verslui, iš 

nevilties lengvai galima ir pasi-
karti. Arba bent prasigerti.O tai 
yra blogiau.

Pavasarį, per TV žvelgiant į 
pristatytas grabų aikštes prie 
italijos ligoninių, abejonių, 
ar reikia laikytis karantino, 
niekam nekilo.. 

O koks pavojus gali kiti žmo-
nių gyvybėms, jeigu 
Premjeras, paleis-
damas Vyriausybę, 
paleidžia ir COViD 
–19 sukeltos situacijos 
valdymo komitetą? Te-
gul Šimonytė susidaro 
savo naują. Tada aš 

suprantu, kodėl prie prekybos 
centrų tiek automobilių. 

Žinau, kodėl žmonės imasi 
savicenzūros, viešai nesako, ką 
galvoja. Atviriems pokalbiams, 
kaip gūdžiu sovietmečiu, yra 
virtuvės.

„na ir kam tokius kaip tu 
persekioti? - juokiasi gerais 
norais grįstu pragaru iki šiol 
tebetikintis kolega. - ką tu to-
kio nepaprasto turi ar žinai?“

Aš tai  jau tikrai nieko netu-
riu. Visa, ką turiu, yra suskai-
čiuota ir perskaičiuota  mokes-
čių inspekcijoje. O ką žinau, 
parašyta ,,Anykštoje“. Tačiau 
esu iš tų žmonių, kurie jautriai 
reaguoja į bet kokį asmeninės 
laisvės suvaržymą. Dėl tos 

Rašytojas turi kopti į literatūros kalną, 
esantį Anykščiuose Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 10 dieną, ketvirtadienį, nuotolinio renginiu metu Antano Baranausko literatūrinė pre-
mija įteikta profesoriui, žymiam prozininkui,meno filosofui, literatūrologui,Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatui Vytautui Martinkui. 

Renginys iš Anykščių Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešosios 
bibliotekos buvo transliuojamas 
internetu per „Zoom“ programą. 
Premijos įteikimo ceremonijo-
je be paties laureato dalyvavo 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai, bibliotekos darbuotojai, 
A.Baranausko literatūrinės pre-

mijos skyrimo komisijos nariai, 
V.Martinkaus kandidatūrą premi-
jai gauti pasiūlę Lietuvos mokslų 
akademijos nariai.

„Garbaus Vytauto knyga iš pat 
pradžių įtraukė, vis labiau stebin-
dama. Dažnas sakinys,  frazė, epi-
zodas  - lyg juvelyro nutekinti, nu-
gludinti -  liudija apie literatūrinę 

meistriškumo viršūnę. O labiau-
siai džiugina, kad šis kruopščiai 
ir skausmingai, sąžiningai sudė-
liotas, istoriškai giliai išgyven-
tas tekstas, šiek tiek primenantis 
ir skandinaviškas sagas, Dan 
Brown'o „Da Vinčio kodą“, vis 
dėl to man labiausiai asocijavosi 
su mūsų visų išsiilgtu istoriniu lie-

tuviškuoju epu. Romano sakmes 
jungiantis žiedas su ypatingų ga-
lių turinčiu nepaprastos sudėties 
lietuvišku akmeniu man pasirodė 
kaip lietuvybės išbandymo laiko 
tėkmėje metafora, taip bent aš su-
pratau. Kokios tautos savybės, ko-
kie mūsų žemės syvai ir elementai 
gebėtų  virsti brangiais kristalais 
ir susilieti į vientisą lydinį, nebi-
jantį, neįveikiamą žiaurių šim-
tmečių smūgių, kas svarbiausia 
Lietuvos istorijoje ir lietuvio 
dvasioje? „Tavo bažnyčios rūsys“ 
šiuolaikinių literatūrinių intrigėlių 
ir blizgučių kontekste kelia egzis-
tencinį klausimą - ar Lietuva verta 
išlikimo? Šis iš pačių pašaknų, iš 
sąmonės ir pasąmonės gelmenų 
besiskverbiantis nerimas kartkar-
tėmis žybteli žarija, kurios privalu 
neužmiršti ir nuolat įpūsti“, - apie 
V.Martinkaus romaną „Tavo baž-
nyčios rūsys“, už kurį jam ir skir-
ta A.Baranausko literatūrinė pre-
mija, kalbėjo rašytojas Rimantas 
Vanagas.

Sveikindamas premijos laurea-
tą, Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius kalbėjo: „Labai 
gaila, kad šiandien tokia situaci-
ja ir negaliu laureatui gyvai pa-
spausti rankos. Taip jau sutapo, 
kad nebe pirmi metai garbingos 
A.Baranausko literatūrinės pre-
mijos laureatais tapo žmonės, 
kurie prieš tai buvo apdovano-
ti nacionaline kultūros ir meno 
premija. Tai, matyt, rodo ne tik 
komisijos kompetenciją, bet ir 
pačios A.Baranausko literatūri-
nės premijos „svorį“. Steigda-
mi tą premiją tikėjomės, kad ji 
bus viena iš prestižinių premijų 
Lietuvos rašytojams. Noriu ger-
biamam laureatui svarbiausia 
palinkėti sveikatos. O aš, kaip 

gamtininkas, noriu pridėti, kad 
rašytojas dar daug metų semtųsi 
kūrybinių minčių iš gamtos ir dar 
daug metų mus džiugintų naujais 
kūrybiniais sumanymais ir naujo-
mis knygomis.“

Lietuvos mokslų akademijos 
prezidentas, akademikas Jūras 
Banys džiaugėsi, kad Anykščių 
rajono savivaldybė teikia to-
kias premijas kaip literatūrinė 
A.Baranausko premija.

„Dar džiugiau man asmeniškai, 
kad akademikas V.Martinkus šią 
premiją gauna. Lietuvių kalbos 
žodis, literatūra mūsų valstybėje 
tikrai turi turėti nepaprastą pras-
mę ir yra nepaprastai svarbu, kad 
mes tai išlaikytume ir turėtume 
per amžių amžius“, - kalbėjo 
J.Banys.

A.Baranausko literatūrinės pre-
mijos laureatas V.Martinkus kal-
bėjo, kad vienintelis žodis, kuris 
tinka gavus premiją, yra „ačiū“.

„Tą žodį mes renkamės iš ke-
liolikos tūkstančių  lietuviškų 
žodžių. Ir jis mums yra pats tin-
kamiausias arba, kaip pasakytų 
Viktorija Daujotytė, „metafiziš-
kiausias“. Tai žodis, be kurio 
mūsų renginys negali prasidėti. 
Peržiūrėjau rašytojo R.Vanago 
knygą „Anykščių glėbyje“ dar 
kartą ir manęs ten nėra. Ir neturi 
ten manęs būti. Aš įsivaizduoju, 
kad, kaip prieš 30 metų, kai bu-
vau Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininku, kad rašytojai turi 
kopti į literatūros kalną, o tas kal-
nas ne kažkur kitur, o Anykščiuo-
se“, - kalbėjo V.Martinkus.

A.Baranausko literatūrinės 
premijos atributus savivaldybė 
premijos laureatui V.Martinkui 
pažadėjo pristatyti tiesiai į  na-
mus.

Akademikui Vytautui Martinkui Antano Baranausko literatūrinė premija įteikta už romaną „Tavo 
bažnyčios rūsys”.

-Bns nuotr.

priežasties manęs nežavi  stebė-
jimo kameros kavinėse, kurios, 
neva mano pačios saugumui, 
įrašinėja, kaip krapštinėjuosi 
tarpdantį. nedžiugina ir vaizdą 
įrašantys įrenginiai keliuose. 

O google Maps Timeline 
programėlė, kuri nežinia kaip 
prisikabino prie mano mobiliojo 
ir džiaugsmingai kas mėnesį 
pateikia ,,svarbiausių akimirkų 
suvestinę“ - tai yra vietas, kur 
lankiausi, mane tiesiog dirgi-
na. Mano darbui būtų kur kas 
naudingiau, jei google praneštų,  
kada į paiešką ,,vaizdai“ ve-
džiau nuorodą  ,,generolas Že-
ligovskis, rašytojas Bukovskis“. 
Bent žinočiau, kiek laiko praėjo 
nuo gyvenimo pagerėjimo. 

Gali būti, kad susiedama 
didėjantį informacijos apie 
gyventojus rinkimą, pandemiją, 
karantinus ir iš jų einančius su-
varžymus - dalykus, kurie tarsi 
ir  nieko bendra tarpusavyje ne-
turi – nesąmoningai  pasauliui 
pažinti griebiuosi  impresionisto 
Žoržo sera technikos. Daili-
ninkas, remdamasis tuo, kad 
žmogaus akis iš toliau neskiria 
smulkių spalvos taškelių, jais 
kūrė vientisą vaizdą. 

 esu tikra, kad stresinėse situ-
acijose verta pasikliauti būtent 
nuosavų ląstelių atmintimi ir 
pasąmone.

...Atviriems pokal-
biams, kaip gūdžiu so-
vietmečiu, yra virtuvės...
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Daro gėdą ir nuvilia turistus

Anykščių rajono savivaldybės 
vadovams adresuotą laišką dr. 
T.Baranauskas ir dr. G.Zabiela 
įteikė lapkričio pradžioje, nors 
prašymą pasirūpinti apleistu Šei-
myniškėlių piliakalniu ir jį prižiū-
rėti buvo surašę dar liepos mėnesio 
pabaigoje.

„1990-2006 m. mes tyrinėjo-
me Šeimyniškėlių piliakalnį prie 
Anykščių. Buvo ištirtas 3846 kv. 
m plotas, Šeimyniškėlių piliakalnis 
tapo geriausiai ištirtu Lietuvos pi-
liakalniu, nustatyta jo chronologija 
(XIII-XIV a.), patvirtinta galimybė 
jį sieti su Mindaugo pilimi Voruta. 
Jau iki tyrimų piliakalnis traukė 
visuomenės dėmesį, apie tai liudi-
ja ir 1988 m. spalio 16 d. Sąjūdžio 
organizuota piliakalnio tvarkymo 
talka, tapusi viena ryškiausių Są-
jūdžio akcijų Anykščiuose. Visuo-
menės dėmesys piliakalniui didėjo 
mums vykdant tyrimus: čia vykda-
vo įvairūs renginiai, Valstybės die-
nos minėjimai, du kartus lankėsi 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Valdas Adamkus.
1997 m. tuometinio Anykščių 

rajono mero Sauliaus Nefo inici-
atyva buvo iškelta medinės pilies 
statymo ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio idėja, sulaukusi palaikymo, 
išreikšto 1999 m. vasario 26 d. Lie-
tuvos Respublikos Kultūros minis-
terijoje pasirašytoje deklaracijoje 
ir 2004 m. liepos 23 d. Anykščių 
rajono tarybos bei Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos tarybos deklaracijo-
je (pastarąją pasirašė ir Respubli-
kos Prezidentas Valdas Adamkus). 
2006 m. buvo parengtas medinės 
pilies projektas, kurio realizacija 
vėl buvo svarstoma prieš kelerius 
metus. Piliakalnio papilyje 2004 
m. pastatytas medinis pilies bokš-
tas, vėliau papildytas dar vienu 
bokštu ir gynybine siena su galeri-
ja. Nors pagrindinės pilies statybos 
projektas liko nerealizuotas, Šei-
myniškėlių piliakalnis bei Anykš-
čių A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
administruojamas papilio medinės 
pilies kompleksas tapo ir iki šiol 
išlieka istorinės edukacijos centru 
ir turistų traukos vieta.

Tačiau mes su nerimu stebime 
suprastėjusią piliakalnio priežiū-
ros būklę. Mums vykdant piliakal-
nio tyrimo darbus, daug pastangų 
reikėjo įdėti įveikiant piliakalnio 
šlaituose ir artimiausioje aplinkoje 
vis ataugančius krūmus, alksnius. 
Piliakalnį tuo metu prižiūrėdavo 
etatinė darbuotoja, nupjaudavusi 
ant piliakalnio aikštelės, jo šlaitų 
ir prieigose augančią žolę. Buvo 
įrengti laiptai tarp piliakalnio ir 
abiejų jo papilių, leidžiantys lan-
kytojams apeiti ir apžiūrėti visą 
piliakalnio kompleksą, kuris yra 
vienas didžiausių ir įspūdingiausių 
Lietuvoje.

Šiuo metu žolė minėtose vietose 
nebėra pjaunama, išskyrus pačią 
aikštelę, kuri šiemet buvo nupjauta 
tik Valstybės dienos koncerto pro-
ga. Bet net ir šiuo atveju piliakal-
nio šlaituose ir aplinkoje liko augti 
vešli aukšta žolė, kuri neleidžia 
lankytojams apeiti piliakalnį, jį ap-
žiūrėti, pasivaikščioti senuoju į pilį 

vedusiu taku. 
Laiptai, kuriais buvo galima iš 

piliakalnio patekti į šiaurės va-
karinį papilį, sulūžo ir yra užda-
ryti, lankytojai nebegali apžiūrėti 
viso komplekso. Nešienaujama 
ir neprižiūrima piliakalnio aplin-
ka kelia grėsmę, kad piliakalnis, 
jo šiaurės vakarinis papilys ir jų 

apžvalgos zona vėl apaugs men-
kaverčiais medžiais ir krūmais ir 
visos ilgametės jų atidengimo bei 
parodymo visuomenei pastangos 
nueis niekais.

Susidaro įspūdis, kad šis objek-
tas, nesirealizavus pilies statybos 
projektui, yra tiesiog paliktas liki-
mo valiai. Tačiau tai yra žinomas 

Lietuvoje istorijos ir archeologi-
jos paminklas, iki šiol traukiantis 
turistus. Jo nepriežiūra daro gėdą 
Anykščių kraštui, menkina jo, 
kaip kurortinės vietovės, įvaizdį ir 
nuvilia su Lietuvos istorija norin-
čius susipažinti turistus.

Savivaldybei - mokslininkų raginimas 
neapleisti Šeimyniškėlių piliakalnio

Istorikai, mokslų daktarai Tomas Baranauskas ir Gintautas Zabiela teigia,  kad Šeimyniškėlių pi-
liakalnio nepriežiūra Anykščių kraštui daro gėdą. Mokslininkai tyrinėja senąją Lietuvos istoriją. 
Dr. Tomas Baranauskas yra paskelbęs straipsnių apie Lietuvos valstybės ištakas, Latavą ir Vorutos 
pilį, o vienas žymiausių dabarties archeologų dr. Gintautas Zabiela devyniolika sezonų tyrinėjo Šei-
myniškėlių piliakalnį ir yra parašęs daugybę mokslo darbų, straipsnių ir knygų apie piliakalnius, 
medines Lietuvos pilis.

Purvini, žvyru apnešti laiptai  (o būtent ant pilaikalnių laiptų 
žmonės paprastai mėgsta pasėdėti), aplinkui besimėtantys vien-
kartiniai puodeliai ir kaukės, cigarečių pakeliai pasitinka jau 
pirmojoje prestižinėje Šeimyniškėlių piliakalnio aikštelėje, nuo 
kurios atsiveria vieta, ant kurios XIII a. stovėjo medinė pilis.

Laiptai, kuriais buvo galima patekti į šiaurės vakarinį papilį sulūžę, mėtosi kažkokios medinių kons-
trukcijų dalys, papilys apgriuvęs,, neprižiūrimas. 
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Savivaldybė pasirinko kryptį 
artimiausiems 30-čiai metų
Lietuvos bendrojo plano rengėjams Anykščių rajono savivaldy-

bė pateikė visą šūsnį pastabų, į kurias buvo atižvelgta. Šiame pla-
ne numatyta, kad Anykščiai yra kurorto statuso siekiantis mies-
tas, į jį įtrauktos aplinkkelio statybos ir daugybė kitų pasiūlymų. 
Prie šių pasiūlymų surašymo daug darbo įdėjusi Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė sakė, kad patvirtinus naujai parengtą Lietuvos ben-
drąjį planą bus parengtos konkrečios priemonės, padėsiančios į 
Anykščius pritraukti finansavimą ir įgyvendinti daugybę naujų 
sumanymų.

Su Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūniene apie Anykščių vietą bendrajame pla-
ne kalbėjosi portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

- Kas yra tas Lietuvos bendra-
sis planas ir kodėl jis yra toks 
svarbus dokumentas?

- Lietuvos bendrasis planas - 
toks kelrodis dokumentas, kuris 
bendrame šalies kontekste rodo, 
kur pati Lietuva keliauja, yra tar-
si „audinys”, į kurį  „susiūti” visi 
regionai. Kuo labiau bendrojo pla-
no vizionieriai pataiko į valstybės 
vystymosi esmę, tuo labiau mes 
žengiame koja kojon su Europa.

Tai yra nepaprasto svarbumo 
dokumentas, nes savame regione 
negali „burbuliuoti” užsidaręs. 
Yra sąsajos paslaugų, susisiekimo 
sektoriuose, urbanizacijoje, kultū-
ros paveldo srityje. Tai visų sekto-
rių plėtros dokumentas, numatytas 
mažiausiai 20-čiai - 30-čiai metų.

- Koks Lietuvos bendrasis pla-
nas buvo iki šiol?

- Bendrąjį planą turėjome er-
dviškai suformuotą, kai kiekvie-
na sritis - sveikata, žemės ūkis ir 
kt. - turėjo savo politiką, bet prieš 
dvejus metus buvo suprasta, kad 
svarbu atsakyti į klausimą - „Kuo 
norime būti, kur mes einame?” 

Architektei Daivai Gasiūnienei 2020 metai buvo svarbūs profesi-
nio pripažinimo srityje. Lietuvos architektų rūmų narių susirinki-
me 2020-2023 metų kadencijai Daiva buvo išrinkta architektūros 
eksperte Panevėžio ir Utenos apskritims (viena iš 9 narių, gavusi 
daugiausia balsų). Lietuvos architektų sąjungos XXII suvažiavime 
Daiva Gasiūnienė apdovanota specialiu garbės ženkleliu už nuo-
pelnus šalies architektūrai.

Prieš dvejus metus visos minis-
terijos sutarė, kad šio dokumento 
priemonių planai bus tiesiogiai 
surišti su visu finansiniu mecha-
nizmu, koks jis bebūtų, ar jis vie-
tinio, ar tarptautinio reikšmingu-
mo. Buvo surengta daug forumų 
ir kiekvienas iš „savo varpinės” 
teikė pasiūlymus.

- Kokius konkrečius pasiūly-
mus Lietuvos bendrojo plano 
rengėjams pateikė Anykščių ra-
jono savivaldybė?

- Galimybių Lietuvos spren-
dinyje plėtojamų partnerysčių, 
teikiant regioninio lygmens pas-
laugas tarp Utenos, Ukmergės, 
Anykščių ir Vilniaus, paprašėme 
Anykščius įtraukti į partnerysčių 
žiedą. Tuo tikslu būtų vystomos 
susisiekimo jungtys.

Nebuvo sprendinio dėl priori-
teto, kad Anykščiai siekia kuror-
to statuso. Mes buvome įrašyti 
kaip kurortinė teritorija. Beje, 
Anykščiai yra vieninteliai, kurie 
„be penkių minučių” yra įvykdę 
kriterijus, kurie reikalingi norint 
gauti kurorto statusą. To nėra pa-

spektras

daręs nė vienas šalies kurortas, 
nes jiems tas statusas yra suteiktas 
kaip duotybė.

Kraštovaizdžio formavimo ir 
ekologinės pusiausvyros formavi-
mo sprendiniuose prašėme išplės-
ti vizualinio ir techninio potencia-
lo arealą, į jį įtraukiant Anykščių 
šilelį.

Regionų sprendinyje paprašėme 
naujo arealo, kuris žymėtų partne-
rystę tarp Anykščių, Ukmergės ir 
Molėtų, siekiant turizmo paslaugų 
sezoniškumo mažinimo. Prašėme, 
kad šis arealas išsiplėstų šiaurės 
vakarų kryptimi - link Raguvėlės 
ir šiaurės rytų kryptimi - link Svė-
dasų.

Paaiškinome Raguvėlės dvaro 
komplekso svarbą Lietuvai, pa-
aiškinome Troškūnų Švč.Trejybės 
bažnyčios ir Bernardinų vienuo-
lyno ansamblio reikšmę šalies as-
pektu, išaiškinome Lietuvos lite-
ratūros klasiko, kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto gimtosios vietos 
įtaką.

Kompleksinės infrastruktūros 
ir teritorijų rezervavimo valsty-
bės poreikiams dalyje paprašėme 
įtraukti Anykščių miesto šiaurinio 
aplinkkelio buvimą, pridėjome 
2014 metų gruodį Anykščių rajo-
no tarybos sprendimu patvirtintą 
specialųjį planą.

Kultūros politikos ir rekreacijos 
sprendiniuose pakartojome, kad 
būtų Anykščiai įrašyti kaip kuror-
to statuso siekiantis miestas.

Prašėme padidinti ypač vertin-
go saugomo šalies estetinio poten-
cialo arealą, įtraukiant teritoriją 
nuo kelio Ukmergė-Utena šiaurės 
kryptimi iki Anykščių, tarp kelių 
Anykščiai-Radiškis ir Anykščiai-
Skiemonys.

Pabrėžėme kultūros paveldo ir 
gamtos paveldo reikšmingumą 
Anykščių rajone.

Regionų sektoriuje prašėme re-
gioninės partnerystės, įveiklinant 
kultūrinius ir gamtinius išteklius. 
Prašėme, kad vaizdingo miesto-
vaizdžio žymeniu būtų pažymėtas 
Anykščių senamiestis.

Prašėme atsižvelgti į vystomą 
dviračių takų infrastruktūrą ir aps-
kritai to pasigedome plane. Įver-
tinus geografinę padėtį šiaurės 
rytų zonoje ir Aukštaitijos regio-
no ypatybes, nurodėme pažymėti 
Anykščius kaip vystomą turizmo 
ir paslaugų centrą. 

- Ar į savivaldybės pasiūlymus 
plano rengėjai įsiklausė?

- Šitos pastabos išklausytos. 
Dar vyks didžiulis derinimo pro-
cesas. Tikimės ryškesnio Anykš-
čių žymens bendrajame plane ir 
po to priemonių plane dalyvau-
sime teikiant konkrečias priemo-
nes.

Mano galvoje, rašant pasiūly-
mus bendrojo plano rengėjams, 
buvo viena mintis, kad Anykščių 
krašto žmonėms būtų geriau čia 
gyventi, dirbti ir jaustis.

- Į bendrąjį planą įtrauktos 
aplinkkelio statybos. Ar jis ti-
krai mūsų miestui reikalingas?

- Pagal Anykščių miesto šiau-
rinio aplinkkelio planą, jis su-
planuotas per kartodromą, kirstų 
Ukmergės gatvę už Anykščių 
kvarco gamyklos , ties posūkiu į 
Lašinius suktų į Niūronis ir išlįstų 
ties Elmininkais. Planuojamo ke-
lio ilgis - 7 km, jam reikėtų 28 ha 
ploto.

Daug jėgų sudėta į planą, sun-
kiai derinta su Saugomų terito-
rijų tarnyba, nes turėtų atsirasti 
naujas tiltas per Šventosios upę.
Tas aplinkkelis jei pakryptų į kitą 
vietą, vėl viską reikėtų pradėti iš 
naujo.

Daug kas klausė mano nuomo-
nės, ar tikrai Anykščiams reikėtų 
aplinkkelio, kuris nutrauktų nuo 
miesto turistus. Taip, yra tokia de-
talė, negali jos slėpti, baisu, kad 
bus kaip Ukmergėje, kai žmonės 
važiuodami aplinkkeliu nebeuž-
suka į miestą, neaplanko vietos 
kavinių, parduotuvių... Jeigu vals-
tybei seksis gerai ekonomiškai, 
aplinkkelio tiesimui finansavimą 
tikrai gausime ir bus atkreiptas 
dėmesys, kad mums tikrai sunku 
Anykščiuose pravažiuoti J.Biliūno 
gatve. Galimai ateityje apskritai 
peržiūrėsime, kaip perprojektuoti 
pačią J.Biliūno gatvę, kad būtų 
galima vystyti dviračių takų tin-
klą, atiduoti gatvę labiau  pėsčiųjų 
poreikiams.

- Koks Anykščių rajono savi-
valdybės siekis per artimiausius 
20 – 30 metų?

 
Siekis vienas - kad Anykščiai 

visose srityse būtų kaip kultūrinio 
turizmo miestas ir tai atsispindė-
tų ne tik bendrajame plane, bet ir 
priemonių punktuose, kurie tie-
siogiai susieti su finansavimu iš 
šalies biudžeto ir Europos Sąjun-
gos fondų.

Anykščių aplinkkelio tiesimas priklauso nuo to, kokia finansinė 
situacija bus valstybėje.

Ledas. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas primena, 
kad šiuo metu vandens telkinius ap-
traukęs ledas vis dar yra netvirtas ir 
ant jo vaikščioti ar žvejoti yra drau-
džiama. Kaip penktadienį pranešė 
departamentas, ant pirmojo ledo jau 
pastėbėta žvejų, nors laikoma, kad 
saugiai žmogų išlaiko tik storesnis 
nei septynių centimetrų ledas. Tam, 
kad ledas išlaikytų grupę žmonių, 
jo storis turėtų būti ne mažesnis nei 
12 centimetrų. Gelbėtojai primena, 
kad tvirtas ledas visada turi mėlyną 
ar žalią atspalvį, o ant geltono ar 
balto atspalvio ledo lipti nereikėtų. 
„Trapus, plonas ledas būna tose vie-
tose, kur jame įšąla medžių šakos, 
lentos ir kiti daiktai, o taip pat arti 
krūmų, medžių, nendrių. Netvirtas 
ledas susidaro ir tose vietose, kur 
įteka upeliukai, vanduo iš gamyklų, 
yra šaltinių. Ypač atsargiems reikia 
būti ir prie kranto, nes čia ledas sil-
pnesnis ir jame gali būti įtrūkimų. 
Ledas labai pavojingas ir atodrėkių 
metu“, – rašoma pranešime. Įlūžus į 
ledą gelbėtojai pataria nepanikuoti, 
bandyti ropštis atgal į tą pusę iš ku-
rios ateita, o ne irtis į priekį. „Nesi-
kapanokite vandenyje ir visu kūno 
svoriu neužgulkite ledo krašto. Ant 
ledo užšliaužti reikia plačiai ištiesus 
rankas, kad padidėtų atramos plotas. 
Pasistenkite kaip galima daugiau 
krūtine užgulti ledą, paskui atsar-
giai ant jo iškelti vieną koją, po to 
kitą. Užšliaužus ant ledo, negalima 
tuojau pat stotis. Reikia nusiridenti 
nuo eketės kuo toliau į tą pusę iš kur 
atėjote, nes ten ledas tvirtesnis“, – 
instrukcijas pateikia gelbėtojai. 

Elektra. Europos Sąjungos ša-
lių lyderiai penktadienį paragino 
Europos Komisiją ieškoti būdų už-
kardyti komercinį elektros importą 
iš nesaugių atominių elektrinių. Ši 
nuostata į Europos Vadovų Tary-
bos išvadas įtraukta Lietuvos ini-
ciatyva, siekiant platesnio sutarimo 
dėl Baltarusijos Astravo atominės 
elektrinės  blokavimo. „Europos 
Vadovų Taryba pabrėžia, kad svar-
bu užtikrinti branduolinį saugumą 
Baltarusijos atominėje elektrinėje 
Astrave ir kviečia Komisiją ištirti 
galimus būdus užkardyti komerci-
nį elektros importą iš trečiųjų ša-
lių nesaugių branduolinių objektų, 
neatitinkančių Europos Sąjungos 
saugumo reikalavimų“, – rašoma 
išvadose. Lietuvai viršūnių susiti-
kime atstovavęs prezidentas Gita-
nas Nausėda šias išvadas pavadino 
principine politine nuostata neleisti 
komercinės elektros energijos iš 
Astravo į į bendrą rinką.

Draustiniai. Aplinkos minis-
terija penktadienį pranešė dar de-
vynis šalies draustinius priskyrusi 
didžiausiam pasaulyje Europos 
saugomų teritorijų tinklui „Natura 
2000“. Tai Ažušilės kraštovaizdžio 
draustinis Ignalinos rajone ir Lie-
kės draustinis, esantis Kauno ir Ša-
kių rajonuose, Dalginės botaninis 
draustinis Marijampolės savival-
dybėje ir Naujojo Lentvario draus-
tinis, besidriekiantis Trakų rajone 
ir Vilniaus mieste, Pipiriškių geo-
morfologinis draustinis Elektrėnų 
savivaldybėje bei Vilkaičių draus-
tinis Plungės ir Telšių rajonuose. 
Į „Natura 2000“ taip pat pateko 
Užubalių telmologinis draustinis 
Biržų rajone, Vainuto miškų bios-
feros poligonas, esantis Klaipėdos, 
Šilalės ir Šilutės rajonuose, Var-
čios pedologinis draustinis Alytaus 
rajone.

-Bns
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dici ja (kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. 
12:30 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 2.
12:55 Pasaulio dokumen-
t ika. 
13:50 Mis Marpl  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istori 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 Nematoma  N-14.
23:35 Laisvės kaina N-7. 
(kart.).
01:20 Pasaulio dokumen-
t ika. 

06 :20  S t ivenas  Visa ta .

07 :05  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
07 :30  Og is  i r  ta rakona i .
07 :50  Padūkė l ių  lenk ty -
nės .
08 :20  Tomo i r  Džer io 
pasakos .
08 :45  Pūkuota  šn ipė .
10 :30  Septyn ios  minu tės 
po  v idurnakč io  N-7 . 
12 :40  Kara l ius  Drakonas 
N-7 . 
14 :50  Ind iana  Džounsas 
i r  pasku t in is  Kryž iaus 
žyg is  N-7 . 
17 :20  Te le lo to . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Dakaras  2021. 
19 :25  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Kaukės . 
22 :00  Pašė lęs  Maksas  
N14. 
00 :20  Namin ių  gyvūnė l ių 
kap inės  N14. 

06 :00  Sve ika tos  med is .
07 :00  Vėž l iuka i  n indzės  
N-7 .
07 :30  Supermerga i tės .
08 :00  Ga l ingas is  6  
(kar t . )  N-7 .
08 :30  Sva jon ių  ūk is .
09 :00  Sve ika ta . l t .
09 :30  La  Ma is tas .
10 :00  Pasau l i s  paga l 
moter is .
11 :00  Sva jon ių  soda i .
12 :00  Ža l io j i  by la .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Ža l io j i  by la .
12 :30  Operac i ja 
„R iešu ta i “  2   N-7 .
14 :15  Armagedonas  
N-7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  Armagedonas  

N-7 .
17 :25  Improv izac i jų  šou 
„Bravo ! “  N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  Parod i jų  šou 
„K lo (u )na i “  N-7 .
22 :00  Džonas  Vikas  3 
N-14 .
22 :15  Jėga i r  Keno lo to .
22 :18  Džonas  Vikas  3 
N-14 .
00 :45  Svet imas   S .

06:00 Prič iupom! (k).
06:30 STIHL Savickas 
Classic (k). 
07:30 Snaiper is (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Gal iūnų pasaul io 
taurė 2020. 
10:05 Kvai l ia i  šėlsta  N-7. 
10:35 Gyvenimas. 
Pirmiej i  ž ingsniai .
11:40 Velniški  St ivo 
Ost ino išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
vir tuvės košmarai .
13:50 Pragaro vir tuvė  
N-7. 
14:50 Nepaaiškinami įvy-
kiai  su Vi l jamu Šatner iu  
N-7. 
15:50 Nusikal t imų tyrėjai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. CBet - 
Lietkabel is. 
19:30 Akloj i  zona  N-7. 
20:30 Snaiper is  N-7. 
21:30 Dakaras 2021. 
22:00 Legendų biuras  
N14. 
23:15 Okupuot i   N14. 
00:20 Bornas  (k) N-7. 

06:20 Akloj i  (k) .
07:50 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas MotiejusN-7. 
11:00 Džeimio Ol iver io 
daržovių pat iekalai .
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė  
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Šimtametis,  kur is 
iš l ipo pro langą i r  dingo 
N-7. 
23:20 Super 8  N14. 
01:35 Vi lkų žemė  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart . ) .
07:30 Laisvė i r  kūryba 
(kart . ) .
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
09:55 Pirmą kartą (kart . ) .
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Li teratūros pėdse-
kys..
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vi ln iaus Šv. Juozapo baž-
nyčios. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 

14:10 Klausimėl is. 
14:30 Diena, kai  mano 
tėt is v ir to krūmu (kart . ) .
16:00 XVII  vaikų i r  jau-
nimo muzikos fest ival is 
„Mes – Pasaul is“ . 
17:15 Laisvė i r  kūryba 
(kart . ) .
17:30 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Pirmą kartą (kart . ) .
19:30 Žiemoj imas su 
opera. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Žiemoj imas su 
opera. 
23:10 Fest ival is „Naujasis 
Balt i jos šokis“.  (kart . ) .
00:05 NematomaN-14. 
(kart . ) .
01:35 Savaitė. 

05:55 Jukono vyrai  
(kart . )  N-7.
06:55 Atšiaur ioj i  Al iaska 
N-7.
09:00 Gyvūnų mani ja.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Praeit ies žvalgas  
N-7.
10:30 Pavoj ingiausios 
Pietų Afr ikos gyvatės 
(kart . )  N-7.
11:30 Vieniši  tėvai   N-7.
12:55 Šunys: nepaprastų 
gyvūnų šeima  N-7.
14:00 Iš l ik imas  N-7.
15:00 Pragaro kel ias  
N-7.
16:00 Jukono vyrai   N-7.
17:00 Sandėl ių karai  
N-7.

18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas 
su El len  N-7.
20:00 Kobra 11  N-7.
21:00 Žinios”. 2020. 348 s.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Potvynis  N-14.
00:05 X Faktorius.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai . 
08.00 Vantos lapas  N-7.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Pagal iau savait-
gal is.  
09.30 Mokslo r i tmu.  
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.30 Grei t is. 
11.00 Lietuvos ženklai 
pr ie Laptevų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas  N-7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Net ikėtas teis ingu-
mas  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 Beatos virtuvė (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 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. 
00:05 Alpių detektyvai   N-7. 
00:50 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 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
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 Arktis. Įkalinti ledy-
nuose  N14. 
00:35 Narkotikų prekeiviai  
N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  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.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 .Karalius Artūras  
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 .Karalius Artūras  
N-7.
00:35 Kaulai  N-14.
01:35 CSI kriminalistai 
N-14.

06:00 Strėlė  (k) N-7.  
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:20 Žiurkių medžiotojas 
(k) N-7.  
09:25 Pėdsakas  (k) N-7.  
10:20 Rozenheimo policija  
(k) N-7. .
11:25 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu  (k)  
N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:25 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Žiurkių medžiotojas  
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 Prieš įstatymą   N14..
23:05 Akloji zona (k) N-7. 
01:00 Legendų biuras (k)
N14.  

07:00 Tėvas Motiejus  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  .
10:20 Akloji.
12:40 Mentalistas  N-7.  
13:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:40 Maljorkos bylos (k) 
N-7.  

15:40 Naujokai (k) N-7.  
16:40 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
17:40 Mano vienintelė  N-7.  
19:10 Karūna Kalėdoms   
N-7. 
21:00 Mergišiaus praeities 
vaiduokliai   N14.  
23:05 Paskolinta meilė..
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus  
(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, 
kaimyne?(kart.).
12:40 Krikščionio žodis  
(kart.).
12:55 Laisvė ir kūryba  
(kart.).
13:10 Kultūros diena  
(kart.).
14:05 Kelias į namus  
(kart.).
14:30 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ (kart.).
15:45 Pirmą kartą  (kart.).
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 Raštininkas Bartlbis. 
Jaunimo teatro spektaklis. 
.
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. Naujas 
bendrikas (kart.) N-7.
09:00 Autopilotas (kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:25 Pasmerkti -7.
13:25 Blogas policininkas 
N-7.
14:25 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 Loganas  N-14.
23:55 Įsikūnijęs blogis  S.
01:35 šou  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.
01.30 „Dvaro rūmai  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 krimina-
l inė polici ja 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 pamo-
kos. 
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-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2 
N-14. 
23:45 Alpių detektyvai  
N-7 (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 Sąjungininkai N14. 
00:50 Narkotikų prekeiviai  
N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja 

geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pagrobtas gyveni-
mas N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Pagrobtas gyveni-
mas N-14.
00:15 Kaulai  N-14.
01:20 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
06:55 Mano vir tuvė ge-
r iausia  (k).
08:20 Žiurkių medžiotojas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo pol ic i-
ja (k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI.  Majamis  N-7. 
13:25 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Žiurkių medžiotojas  
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo pol ic i-
ja  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7. 
20:30 Prič iupom! 
21:00 Aukštesnis lygis 
N14. 
22:45 Prieš įstatymą (k) 
N14. 
00:55 Fort i tudas  N14.

06:50 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 Klasikiniai kepiniai.  
14:50 Karūna Kalėdoms 
(k)N-7.  
16:40 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
17:40 Mano vienintelė  
N-7.  
19:10 Kalėdų melodija N-7.  
21:00 Aš gyvas  N14.  
22:35 Paskolinta meilė.
00:35 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019  
(kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
Dokumentinė apybraiža 
(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-
l iai su Nomeda Kazlaus  
(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 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Ekologiška  (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Vitorijos „Baskonia“. 
22:00 Dingę be žinios 1 
N-14. 
23:20 Istorijos detektyvai. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Uošvių nepasir inksi  
N-7.
07:25 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:25 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:20 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:25 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 Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai  N-7.
23:30 Gelbėtojai N-7.
01:30 Gero vakaro šou 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. 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.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:35 Tarnaut i  i r  g int i 
N-7. 
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 Nacional inė ekspe-
dici ja (kart . ) .
13:00 (Ne)emigrantai . 
Social inė dokumentika. 
(kart . ) .
14:00 Žinios. Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
15:00 Žinios. Orai .
15:15 Laba diena, 
Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Bet i  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Klauski te daktaro. 
19:30 Pasaul io puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Gimę tą pačią die-
ną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Rožės vardas N-14. 
23:55 Alpių detektyvai 
N-7 (kart . ) .
00:45 Klausimėl is. l t .
01:00 LRT radi jo ž inios.

06:15 Svaragini   N-7.  

08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris  N-7.  
10:00 Kalniet is  N-7.  
11:00 Tūkstant is i r  v iena 
nakt is  N-7.  
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai – 
mano l ik imas  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 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti  reikalai  3 
N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai . 
22:30 Šaulys   N14.  
00:50 Narkot ikų prekei-
viai   N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 I lgo plauko istor i ja.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart . ) 
N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeist i  paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lial ia  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lial ia  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
14:30 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai .
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 
ger iau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai .
22:00 Žudikas  N-14.
22:25 Vikinglot to.
22:30 Žudikas  N-14.
23:15 Jėga i r  Kenoloto.
23:18 Žudikas. N-14.
00:25 Kaulai   N-14.
01:30 CSI kr iminal istai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7.  
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:20 Žiurkių medžiotojas 
(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 ge-
riausia.
14:55 Žiurkių medžiotojas  
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 Saldus kerštas  N14.  
22:55 Aukštesnis lygis (k)  
N14.  
00:40 Fortitudas  N14. 

06:55 Tėvas Motiejus  
N-7.  
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloj i .
12:20 Mentalistas  N-7.  
13:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:10 Klasikiniai kepiniai.  
14:40 Kalėdų melodija (k) 
N-7. 
16:25 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
17:25 Mano vienintelė  
N-7.  
18:55 Kaip t ik laiku 
Kalėdoms N-7.  
21:00 Aš gyvas  N14.  
22:35 Paskolinta meilė.
00:35 Našlaitės  N-7.  

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos 
pi l ies džiazo fest ival is  
(kart . ) .
07:05 Mi ja i r  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 Klausimėl is. l t .
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Menora  (kart . ) .
12:40 Atspindžiai   (kart . ) .
13:10 Pasaul io Lietuva  
(kart . ) .
14:00 Čia – kinas  (kart . ) .
14:30 Vi ln iečiai .  Roza 
Biel iauskienė (kart . ) .

14:55 Aš žinau tą smoką  
(kart . ) .
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mi ja i r  aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kost iumuot iej i  N-7. 
18:50 Pirmą kartą (kart . ) .
18:55 Europos taurė. 
Panevėžio „Lietkabel is“  – 
Andoros „Morabanc“. 
21:00 7 Kauno dienos  
(kart . ) .
21:30 Johnas i r  Yoko. 
23:00 Veranda (kart . ) .
23:30 Kel ias į  namus 
(kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Uošvių nepasirinksi  
N-7..
07:30 Kobra 11  (kart . ) 
N-7.
08:30 Univeras  N-7.
09:00 Vienam gale kablys  
(kart . ) .
09:30 Atsargiai !  Merginos  
(kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs i r  tur i  vaikų  
(kart . )  N-7.
12:30 Pasmerkt i   N-7.
13:30 Havajai  5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kr iminal istai  
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai !  Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų  
N-7

20:00 Nuogi i r  įbaugint i  
N-7.
21:00 Persis Džeksonas  
N-7.
23:10 Gelbėtojai   N-7.
01:10 Gero vakaro šou  
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 Laikyki tės ten.  
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas  N-7.
09.00 Pagal iau savait-
gal is.  
09.30 Mūsų gyvūnai.  
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja  N-7.
11.00 Real i  mist ika  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 Real i  mist ika  N-7.
16.00 Reporter is.  
16.20 Sportas. Orai .
16.30 Alfa taškas.  
17.00 #NeSpaudai.  
18.00 Reporter is.  
18.20 Sportas. Orai .
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporter is.  
20.20 Sportas. Orai .
20.30 Real i  mist ika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporter is.  
22.50 Sportas. Orai .
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Real i  mist ika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
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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 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:30 Auksin is  protas. 
22:55 Snieguolė i r  me -
džioto jas.
01:00 Žemės drebėj imas. 
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 Mano namai  – 
mano l ik imas  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 Pasakiškai  tur t ing i   
N-7.  
23:25 Rokis  4   N-7. 
01:15 Vampyra i  užkniso 
juodai   N14. 

06:25 Bakuganas   N-7.
06:55 I lgo p lauko is to -
r i ja .
07:25 Kempin iukas 
Plač iakeln is   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.
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 Ledo ša l is .
21:25 Keršyto ja i   N-14. .
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Keršyto ja i   N-14.

01:15 Blogos mamos 
N-14.

06:00 Strė lė  (k)  N-7. 
06:55 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia (k) .
08:20 Ž iurk ių  medžioto -
jas  (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 Teis ingumo ieško -
to jas N14.
23:40 Pavoja i  ge lmėse 2. 
(k)  N14. 
01:30 For t i tudas  N14. 

06:55 Tėvas Mot ie jus  
N-7.  
08:10 Dvi  š i rdys  N-7.  .
10:10 Aklo j i .
12:25 Menta l is tas  N-7.  
13:25 Nusivy lus ios namų 
šeimin inkės  N-7.  
14:25 Klas ik in ia i  kepi -
nia i .  
14:50 Kalėdos i r  pabėgu -
s i  nuotaka (k)  N-7.  

16:40 Bjaurus is  anč iukas 
Niu jorke  N-7.  
17:40 Mano v ien inte lė  
N-7.  
19:10 Kalėdų sutar t is   
N-7.  
21:00 Purpur inės upės  
N14.  
23:05 Paryž iaus pas lap -
tys   N14.  
00:55 Našla i tės  N-7.

 PLIUS . 
06 :00 L ie tuvos 
Respubl ikos  h imnas.
06:02 XXVI  K la ipėdos 
p i l ies  dž iazo fes t iva l is  
(kar t . ) .
06 :45 K laus imėl is  
(kar t . ) .
07 :00 Mi ja  i r  aš   (kar t . ) .
07 :25 Sard inė kosmose  
(kar t . ) .
07 :35 B i tė  Maja  (kar t . ) .
07 :50 LRT pamokėlės .
08:45 Eko log iška (kar t . ) .
09 :15 Labas ry tas , 
L ie tuva (kar t . ) .
11 :45 K laus imėl is . l t .
12 :00 DW nauj ienos rusų 
ka lba (kar t . ) .
12 :15 Rusų gatvė (kar t . ) .
12 :40 Stop juosta  (kar t . ) .
13 :10 Stambiu  p lanu 
(kar t . ) .
14 :00 Pas iva ikšč io j imai 
(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  kūryba 
(kar t . ) .
15 :50 Sard inė kosmose.
16:00 B i tė  Maja .
16:15 Mi ja  i r  aš .

16:40 Mūsų gyvūna i .  .
17 :10 Dvynukės .
18:05 Kost iumuot ie j i  . 
N-7 .  .
18 :50 K laus imėl is . l t 
(kar t . ) .
19 :05 Stop juosta . 
(kar t . ) .
19 :35 Ku l tūros  d iena.  .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas .  Ora i .
21:30 Tėva i  v ien i  namuo -
se.  N-7 . .
23:00 Grupės „Pe lena i “ 
jub i l ie j in is  koncer tas .
00:30 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:45 Dabar  pasau ly je . 

06:05 Uošv ių  nepas i r ink -
s i   N-7 .
07:30 Kobra 11  (kar t . ) 
N-7 .
08:30 Univeras   (kar t . ) 
N-7 .
09:00 Sta tybų g idas  
(kar t . ) .
09 :30 Atsarg ia i ! 
Merg inos  (kar t . )  N-7 .
10:30 S impsonai   N-7 .
11:30 Vedęs i r  tu r i  va ikų  
(kar t . )  N-7 .
12:20 Pasmerk t i   N-7 .
13:30 Hava ja i  5 .0 .  N-7 .
14:30 Mikė  N-7 .
15:00 Kobra 11  N-7 .
16:00 E inš te inas  N-7 .
17:00 Univeras   N-7 .
18:00 Atsarg 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-14.
00:55 Transpor ter is  
N-14 (kar t . ) .

05.29 Programa.
05.30 Nauja d iena.  
06.30 Al fa  taškas.  
07.00 Oponenta i .  
08.00 Net ikėtas te is ingu -
mas  N-7.
09.00:Gre i t is .  
09.30 Vantos lapas  N-7.
10.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
11.00 Real i  mis t ika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek ž in ių .  
12.30 Al fa  taškas.  
13.00 Nauja d iena.  
14.00 Dvaro rūmai    N-7.
15.00 Real i  mis t ika  N-7.
16.00 Repor ter is .  
16.20 Spor tas.  Ora i .
16.30 Mūsų gyvūnai .  
17.00 Laikyk i tės ten.  
17.40 Mokslo r i tmu.  
18.00 Repor ter is .  
18.20 Spor tas.  Ora i .
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
19.30 Nauja d iena.  
20.00 Repor ter is .  
20.20 Spor tas.  Ora i .
20.30 Real i  mis t ika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai   N-7.
22.30 Repor ter is .  
22.50 Spor tas.  Ora i .
23.00 Bušido r ingas  
N-7.
23.30 Laikyk i tės ten.  
00.10 Mokslo r i tmu.  
00.30 Real i  mis t ika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai   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 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(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 Eurolyga per LRT. .
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Stambulo „Fenerbachče“. 
21:45 Dviračio žinios. 
22:15 Istorijos detektyvai 
(kart.).
23:00 Kai nusėda dulkės 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 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 Mano namai – mano 
likimas  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 Tai či meistras N14. 
00:40 Narkotikų prekeiviai  
N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  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.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
14:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
14:30 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.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  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Rembo  N-14.
00:10 Kaulai  N-14.
01:10 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
06:55 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:20 Žiurkių medžiotojas 
(k) N-7.
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Žiurkių medžiotojas  
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo polici ja  
N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
20:30 Pričiupom!
21:00 Pavojai gelmėse 2 
. N14.  
22:50 Saldus kerštas (k) 
N14.  
00:45 Forti tudas  N14. 

06:55 Tėvas Motiejus  N-7.  
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloji.
12:15 Mentalistas  N-7.  
13:10 Nusivylusios namų 

šeimininkės  N-7.  
14:05 Klasikiniai kepiniai. 
14:35 Kaip tik laiku 
Kalėdoms (k) N-7.  
16:40 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
17:40 Mano vienintelė  
N-7.  
19:10 Kalėdos ir pabėgusi 
nuotaka   N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė  N14. 
23:10 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos 
pil ies džiazo festivalis 
(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 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 Nepaprastas žmonių 
ir gyvūnų ryšys. (kart.).
15:25 Mes nugalėjom 
(kart.).
15:50 Sardinė kosmose.

16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Laisvė ir kūryba. 
17:25 Karaliaus 
Mindaugo krepšinio tau-
rė. Ketvirtf inalis. Alytaus 
„Dzūkija“/Šiaulių „Šiauliai“ 
poros laimėtojas – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
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 . Liepsnojantis Tel 
Avivas N-14.
23:05 Čia – kinas (kart.).
23:30 Euromaxx (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 Praeities 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 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas  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  N-14.
23:00 Gelbėtojai N-7.
01:00 Gero vakaro šou  
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 Deutsche Welle pri-
stato:  
09.30 Kaimo akademija.  
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 Oponentai.  
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 Oponentai.  
00.30 Reali mistika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.



2020 m. gruodžio 12 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 12 19

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Daik tų is tor i jos. 
(kar t . ) .
06:55 Išpažin imai . 
07:25 Stebukl ingas Engel 
la ikrodis .
09:00 Labas ry tas, 
L ie tuva.
11:00 Beatos v i r tuvė 
(kar t . ) .
12:00 Nepaprastos ere l ių 
ga l ios.
12:55.  Nevaržomas gyve -
nimas.
13:45 Laisvė i r  kūryba. 
14:00 Frenki  Dre ik  pa -
s laptys N-7. 
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Sveik in imų kon -
cer tas. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kel ia i .  Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edi ta . 
19:30 St i l ius . 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Gyvenimas pagal 
j į   N-14. 
00:50 Snieguolė i r  me -
džioto jas  (kar t . ) .

06:25 St ivenas Visata.
07:10 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:40 Ogis  i r  tarakonai .
08:00 Padūkėl ių  lenkty -
nės.
08:30 Tomo i r  Džer io  pa -
sakos.

09:00 Šaunusis  Skūbis-
Dū.
09:30 Saugokis  meškinų.
10:00 Sėkmės tandemas.  
10:30 Tomas i r  Džer is .  
11:40 Jau baigėm?  
13:30 Anastas i ja .  Kel ionė 
į  a te i t į    N-7.  
15:15 Išprotė jęs profeso -
r ius 2:  K lampų šeimynėlė  
N-7. 
17:25 XXI  amžiaus la ida. 
17:55 Gyvūnų pasaul is . 
N-7. 
19:20 Dakaras 2021. 
Spor to la ida
19:25 Spor tas. .Ora i .
19:30 Mažoj i  pėda.
21:20 Paskut in is  tėvų 
išbandymas  N-7. 
23:25 Jūsų nešvankybe 
S. 
01:25 Pasakiškai  tur t ing i 
(k)  N-7. 

06:30 Kempin iukas 
Plač iakeln is   (kar t . )  N-7.
07:00 Vėžl iuka i  n indzės 
.  N-7.
07:30 Supermergai tės.
08:00 Kempin iukas 
Plač iakeln is   (kar t . )  N-7.
08:30 Vi r tuvės is tor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darže l is .
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Vi lkų ka lna i   N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vi lkų ka lna i   N-7.
12:30 Normas,  lokys iš 
Š iaurės.  N-7.
14:15 Džonsonų atosto -
gos  N-7.

16:10 Vienas namuose 
3  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose 
3  N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.Ora i .
19:30 galvOK.
19:35 Euro jackpot .
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų kara i   N-14.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Gaujų kara i   N-14.
22:40 Ty l i  nakt is  N-14.
00:50 Rembo.  N-14 
(kar t . ) .

06:00 Kvai l ia i  šė ls ta (k) .
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina.
10:05 Lietuvos Hipokratas. 
10:35 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai.
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
13:50 Pragaro virtuvė  N-7.  
14:50 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Viljamu Šatneriu  
N-7.  
15:50 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7.  
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Pieno žvaigždės 
- Dzūkija.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Bornas. Palikimas 
N-7. 
00:15 Stebėtojai N14. 

06:20 Aklo j i  (k) .
07:50 Anthonis 
Bourdainas  N-7. 
08:45 Daktaras Ozas 
N-7. 
09:40 Tėvas Mot ie jus  
N-7.  
11:00 Klas ik in ia i  kepi -
nia i . 
12:00 Džinas. 
Nepažinto j i  I ta l i ja .
13:00 Aklo j i    (k) .
14:45 Klas ik in ia i  kepi -
nia i .
15:45 Ši rde le mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė  
N-7. 
18:50 Aklo j i . .
19:50 Būrė ja  (k) .
21:00 Kapi tonė Mar lo  
N14.  
22:55 Vi lkų žemė  N14. .
00:50 Paryž iaus pas lap -
tys  (k)  N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:20 Laisvė ir kūryba  
(kart.).
07:30 Vilniečiai. Jurgis 
Plesčiauskas. 
08:00 Nepaprastas žmo-
nių ir gyvūnų ryšys.
08:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
09:00 Į sveikatą! .
09:30 Ekologiška. .
10:00 Čia – kinas. (kart.).
10:30 Pasivaikščioj imai. .
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? .
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 

12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų 
dainos. 
16:00 Kelias į namus. 
16:30 Tėčio reikalai. 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus. 
18:25 Pirmą kartą (kart.).
18:30 Eimuntas 
Nekrošius: nutolinti  hori-
zontą. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvikova. N-14. 
22:30 Naktės. 
23:35 Laisvė ir kūryba  
(kart.).
23:45 Vilniečiai. Jurgis 
Plesčiauskas  (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.

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 Šunys .  (kar t . ) 
N-7.
11:30 Vieniš i  tėva i  N-7.
13:00 Šunys  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 Žmogus – skruzdė  
N-7.
00:20 Loganas .  N-14.

06.59 Programa.
07.00 Skonio re ika las.  
07.20 Vyrų šešėly je .
F i lomena Gr incev ič iū tė. 
08.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi .  
09.00 Bušido r ingas  
N-7.
09.30 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu .  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Kel iauto jo  d ieno -
rašt is .  
11.00 Gyvenimas.  
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas  N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
16.00 Ž in ios.  Ora i .
16.30 L ie tuvos miesta i .  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Ž in ios.  Ora i .
18.30 Vyrų šešė -
l y je .  JADVYGA 
DOBROVOLSKAITĖ - 
TIKNIENĖ.  
19.00 L ie tuvos kūrė ja i .  
20.00 Ž in ios.  Ora i .
20.30 #NeSpaudai .  
21.30 Oponenta i .  
22.30 Ž in ios.  Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten.  
00.00 Net ikėtas te is ingu -
mas  N-7.

Graži „maikė“!
Parlamentaras Tomas Tomi-

linas Seimo posėdyje pasirodė 
vilkėdamas marškinėlius, ant 
kurių Lietuvos Prezidento Ka-
zio Griniaus atvaizdas ir užra-
šas Greenius.

T.Tomilinas - Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos atstovas. 
Žalieji angliškai – „greens“. Tad 
politikas prezidento pavardę pa-
naudojo partijos reklamai. 

Tiesa, lyginant dabartinę Sei-
mo situaciją su istoriniu kon-
tekstu, K.Griniaus atvaizdas ant 
T.Tomilino krūtinės gali reikšti 
ir nevilties šauksmą: „Mes tokie 
pat kaip K.Grinius ir mus nuver-
tė, nuo valdžios nuvarė“.

Mat Prezidentas K.Grinius pre-
zidentavo vos pusmetį - iki 1926 
metų gruodžio perversmo. Atėjo 
Antano Smetonos komanda, pa-
sakė Prezidentui - „soriukas" ir 
užėmė valdžią...

Bet kuriuo atveju - T.Tomilino 
„maikė“ yra graži. 

Beje, pirmasis Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje išrinkto 
T.Tomilino marškinėliais susi-
domėjo ir „Facebook“-e juos (ir 
visą T.Tomiliną) paskelbė šou-
menas, verslininkas ir politikas 
Aušrys Kriščiūnas-Tynta. Tiesa, 
A.Kriščiūno komentaras apie 
T.Tomiliną nėra labai gražus. 
„Tomilinas iš Seimo tribūnos 
kala į klyną helovyno vakarė-
liams. Taip suprantu Kazio Gri-

niaus atvaizdą naudoja hipster-
valstietiškais tikslais.  Naisių 
hipiara - originalu. Tpfu bl@, 
jau galvojau nuo šitų prietrankų 
pailsėsim, tai ne jomajo, vėl šmė-
žuoja“, - „Facebook“-e parašė 
A.Kriščiūnas.  
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Gelbėjo vėjo blaškomus mėnulius

(Atkelta iš 1 psl.)

„Per didelis vėjo srautas paro-
dė, ką dar reikia tobulinti. Keltu-
vu negaliu pasinaudoti dėl mieste 
pastatytų eglučių, todėl skambinau 
visiems draugams, pažįstamiems. 
Pavyko rasti du vyriškius, tai tie-
siog dirbsime“, - „Anykštai“ sakė 
šventinių papuošimų kūrėja.

Anot M.Tursės, kurdama mėnu-
lius ji stengėsi padaryti jų karkasą 
kuo sunkesnį, tačiau tai nepasitei-
sino.

„Čia yra darbinio kūrybinio pro-

ceso dalis. Ji neatsiejama. Man ki-
taip ir nėra buvę gyvenime“, - aiš-
kino menininkė.

Darbininkus pastoliams sumon-
tuoti M.Tursė sakė samdysianti  už 
savo asmenines lėšas.

Sulaukusi „Anykštos“ skambu-
čio, M.Tursė domėjosi, ar apie vėjo 
blaškomus mėnulius bus rašoma ir 
spaudoje.

„Viliuosi, kad to jūs nepateiksite 
kaip kažko neigiamo. Turiu kitokių 
patirčių, tai norėčiau, kad viskas 
būtų matoma pozityviai“, - kalbėjo 
menininkė.

13 šviečiančių mėnulių meni-
ninkė M.Tursė sukūrė Anykščių 
rajono savivaldybės užsakymu. 
Jie puošia miesto centro medžius 
ir kalėdinės eglės viršūnę. Anykš-
čių rajono savivaldybė su kūrėja 
M.Turse sudarė 12 tūkst. Eur sutar-
tį. Mėnulių idėja gimė ne tik me-
nininkės mintyse, bet ir Anykščių 
rajono savivaldybės kabinetuose. 
Miestą puošti būtent mėnuliais nu-
tarta dėl to, kad 2020-ieji metai yra 
išskirtiniai – per šiuos metus pate-
kės 13 pilnačių.

Šviečiantys mėnuliai pagaminti 
iš PVC putų plokščių - monolitinio 
polikarbonato, jų gamybai panau-
dota taip pat balta, šviesai laidi plė-
velė bei LED moduliai. Mėnuliai 
dekoruoti ornamentais.

Anykščių miesto kalėdinės eglės 
viršūnę puošia taip pat kūrėjos 
M.Tursės pagamintas mėnulis.

Tai jau nebe pirmas kartas, kai 
Anykščių rajono savivaldybė 
naudojasi menininkės M.Tursės 
paslaugomis. Jos sukurti „sodai“ 
miesto centro medžius puošė ke-
letą metų ir susilaukė daugybės 
teigiamų atsiliepimų. Prieš šias 
Kalėdas „sodai“  nuplauti ir per-
kelti į Anykščių miesto parką. 
Šiemet pavasarį, prieš Kovo 11-o-
sios šventę, už „sodų“ nuplovimą 
komunalininkams buvo sumokėta 
1 tūkst.500 Eur.  Meninės kompo-
zicijos nuo apnašų buvo valomos 
specialiais vandens siurbliais. To-
kios procedūros „sodams” atlieka-
mos mažiausiai kartą per metus.

Menininkė M.Tursė save pristato 
objektų dizainere ir erdvių kūrėja.

„Esu stikliorė ir nuo 2000 –ųjų 
metų savyje nešiojausi idėją rišti 
sodus iš stiklinių vamzdelių, nes 
būtent tais metais jų netikėtai įsi-

gijau, idėja gimė iškart, tačiau pa-
sislėpė po kitais darbais ir sumany-
mais, kol persikėliau į Anykščius ir, 
reziduodama Anykščių menų inku-
batoriuje (AMI), surišau pirmąjį sti-
klo sodą ir jį, kabantį mažojoje AMI 
salėje, pamatė Audronė Pajarskienė 
(savivaldybės specialistė, - redakci-
jos pastaba). Sulaukiau užklausos, 
ar turiu idėjų, kaip papuošti mies-
tą, taigi greitai sugeneravau idėją, 
atlikau skaičiavimus ir pateikiau 
pasiūlymą. Na o tradicinių sodų in-
terpretavimas gimė natūraliai – tai 
vienas iš  kelių mūsų tautos sakra-
liųjų objektų, kurie mane traukė 
nuo vaikystės“, - apie tai, kaip gimė 
garsieji „sodai”, „Anykštai” pasa-
kojo kūrėja M.Tursė.

Moteris prisipažino, kad papuošti 
Anykščių miestą savo kūriniais bu-
vusi jos slapta svajonė.

„Mano svajonė ir buvo, kad švie-
čiantys sodai kabėtų visus metus, 
džiugintų miestelėnus, viliotų juos 
pasivaikščioti, lėtai pabūti savo 
mieste. Labai džiaugiuosi, kad 
mano svajonė sutapo su Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros 
skyriaus sprendimu ir dar svarbiau - 
regis, džiugina didelę dalį anykštė-
nų... Galbūt po truputį sodai preten-
duoja tapti tam tikra miesto veido 
dalimi ir tai man yra aukščiausias 
įvertinimas“, - sakė M.Tursė.

M.Tursės sukurtų didelių nen-
drinių „sodų“ galima pamatyti 
Pagulbio sodyboje. Taip pat me-
nininkė kuria stiklinius „sodus“ 
interjerams.

Smarkus gruodžio vėjas kė-
sinosi miesto centro medžius 
puošiančius mėnulius nu-
draskyti.

Anykščių PSPC gavo naują siuntą 
skiepų nuo gripo

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) gavo naują skiepų nuo gripo siuntą. Visi vyresni nei 
65-erių metų amžiaus bei sergantys lėtinėmis ligomis anykštėnai gali pasiskiepyti nemokamai, o rizikos grupei 
nepriklausantys asmenys skiepijami už simbolinę 11 eurų 17 centų kainą.

Norintys pasiskiepyti turėtų 
kreiptis į savo šeimos gydy-
toją, o daugiau informacijos 
galima sužinoti paskambinus 
telefonu 53745.

Anykščių PSPC vyriausioji 
slaugytoja Gitana Kvedarienė, 
atsakinga už skiepus, „Anykš-
tai“ sakė, jog šį kartą gauta 500 
vakcinų. Anykštėnai nuo gripo 
skiepyti pradėti jau ankstyvą 
rudenį. Iš viso jau paskiepyta 
2000 asmenų. 

Anksčiau PSPC gautos vak-
cinos pasibaigė prieš 2-3 sa-
vaites, tad dabar vėl anykštė-
nams atsirado galimybė gintis 
nuo gripo. 

G.Kvedarienė kalbėjo, kad 
Lietuvoje prasidėjus koronavi-
ruso epidemijai susidomėjimas 

vakcinomis nuo gripo paste-
bimai sumažėjo. „Gripas juk 
niekur nepasitraukė, „korona“ 
šios ligos nenukonkuravo, ne-
sunaikino. Kaip sirgo žmonės 
gripu, taip ir tebeserga. Pasi-
keitė tik tai, kad dabar visi ak-
centai ant „koronos“ dedami“, 
- dėstė už skiepus atsakinga 
vyriausioji Anykščių PSPC  
slaugytoja. Ji tikino, kad 
anykštėnai neturėtų perdėtai 
bijoti lankytis PSPC dėl grės-
mės  užsikrėsti koronavirusu. 
Gydymo įstaigos patalpos yra 
periodiškai dezinfekuojamos, 
reguliuojamas pacientų srau-
tas, išskirstytos erdvės, laiko-
masi visų įmanomų apsaugos 
priemonių. O paprasta logika 
sako, jog sveikatos priežiūros 

įstaigoje drausmė ir prevenci-
nės priemonės yra griežtesnės, 
kokybiškesnės  nei kokiame 
nors prekybos centre.

Skiepai nuo gripo šimtu pro-
centų negarantuoja, kad tikrai 
šia liga nesusirgsime, tačiau, 
pasak G.Kvedarienės, net ir 
tie asmenys, kurie visgi po 
skiepo neišvengia gripo, serga 
lengvesne forma. „Todėl ypa-
tingas dėmesys ir skiriamas ri-
zikos grupės asmenims, todėl 
jie nemokamai ir skiepijami“, 
- aiškino vyriausioji PSPC 
slaugytoja. 

Medikės nuomone, nuo gri-
po skiepų žmones šiek tiek 
stabdo vakcinos nuo koronavi-
ruso laukimas. Tačiau ji dėstė, 
kad skiepų nuo koronaviruso 

anykštėnams dar gali tekti il-
gokai palaukti - vargu ar iki 
Naujųjų metų gali prasidėti 

masinis skiepijimas nuo koro-
naviruso.

-AnYkŠTA   

Kūrėją  Mortą Tursę išgarsino Anykščių miesto viešosiose erdvė-
se iškabinti jos pagaminti „sodai”.

Prieš šių metų šventes menininkės Mortos Tursės sukurti švie-
čiantys „sodai“ perkelti į Anykščių miesto parką.
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Prašome jus atkreipti dėmesį į 
Šeimyniškėlių komplekso būklę 
ir skirti dėmesio bei lėšų jo pasto-
viam tvarkymui ir priežiūrai.

Taip pat atkreipiame dėmesį, 
kad, išsprendus mūsų paminėtas 

aštriausias Šeimyniškėlių arche-
ologinio komplekso tvarkymo 
problemas, reikėtų pasirūpinti ir 
pietrytinio papilio bei ten įrengtos 
medinės pilies tvarkymo proble-
momis. Nėra normalu, kad ant jo 
vis dar tebėra privačių kolektyvi-
nių sodų sklypų, kurių vieno savi-
ninkas pastaruoju metu net pakeitė 
papilio reljefą supiltinių žemių 
sluoksniu. Tokių atvejų, neišpirkus 
šių sklypų, neišvengsime ir ateity-
je. Net muziejinėje papilio dalyje, 
kur įrengta medinė pilis, tebėra 
neišpirktas sklypas, kuris ateityje 
gali sukelti problemų muziejaus 
veiklai, o šiuo metu beprasmiškai 
naudojamos lėšos jo nuomai, užuot 
skyrus jas muziejinės veiklos plė-
trai“, - rašoma dviejų mokslo dak-
tarų  - T.Baranausko ir G.Zabielos 
- rašte savivaldybei.

Po gauto rašto – pasitarimas 
savivaldybėje

Šią savaitę Anykščių rajono 
savivaldybėje sušauktame pasi-
tarime dėl Šeimyniškėlių pilia-
kalnio priežiūros bei sutvarkymo 
perspektyvų dalyvavo Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai, sa-
vivaldybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė, Anykščių Antano Ba-

Savivaldybei - mokslininkų raginimas 
neapleisti Šeimyniškėlių piliakalnio

ranausko ir AntanoVienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas bei 
Anykščių regioninio parko direk-
cijos direktorius Kęstutis Šerep-
ka.

Piliakalnio priežiūrai prašys 
valstybės pinigų

Po susitikimo „Anykštos“ pa-
kalbintas Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius, paklaustas, 
kokias jis matantis Šeimyniškėlių 
piliakalnio priežiūros ir sutvarky-
mo perspektyvas, kalbėjo: „Saugo-
mų teritorijų tarnyba Anykščių ra-
jone yra daug investavusi į visokią 
infrastruktūrą: pristatę prieplaukų, 
pavėsinių, ekologinių takų. Šios 
infrastruktūros priežiūrai ji neski-
ria nė cento. Ateina į savivaldybę 
Anykščių regioninio parko direk-
cijos direktorius K.Šerepka ir sako: 
„Duokite mums pinigų ir mes tada 
piliakalnį tvarkysime, šienausime, 
padarysime laiptus“. Tokių pinigų 
savivaldybei skirti iš tikrųjų nėra 
taip paprasta. Mes galvojame per 
Lietuvos savivaldybių asociaci-
ją kreiptis į Aplinkos ministeriją, 
kad Saugomų teritorijų tarnybai, 
Anykščių regioninio parko di-
rekcijai būtų skiriami pinigai tos 
infrastruktūros priežiūrai. Antras 

dalykas - Anykščių regionis parkas 
buvo paruošęs tokį projektą  kar-
tu su Latvija, kur maždaug už 200 
tūkst. Eur būtų sutvarkytas Šeimy-
niškėlių piliakalnis. Kadangi tas 
projektas „nepraėjo“, dabar vyksta 
derybos su Saugomų teritorijų tar-
nyba. Jei atsiras sutaupytų lėšų iš 
kitų projektų, tai tada už jas galėtų 
būti įgyvendinamas projektas, ku-
ris iš esmės jau yra paruoštas.“

Pasiteiravus, jei visgi iš vals-
tybės nepavyktų gauti prašomų 
pinigų, kaip tada toliau elgtųsi 
Anykščių rajono savivaldybė, me-
ras S.Obelevičius sakė, kad būtų 
ieškoma išeičių.

„Mes anksčiau nedidelę sumą 
Šeimyniškėlių piliakalnio šiena-
vimui skirdavome. Tai tą ir svars-
tytume“, - kalbėjo savivaldybės 
vadovas.

Tiesa, mero S.Obelevičiaus  įsi-
tikinimu, Šeimyniškėlių piliakal-
nio sutvarkymui reikalingos kur 
kas didesnės investicijos nei jas 
galėtų skirti savivaldybė.

„Laiptai visiškai supuvę. Čia 
reikia rimtesnių pinigų. Vien pa-
šienauti jau nebeužtenka“, - tikino 
jis.

Sutvarkys įvažiavimo kelią ir 
aikštelę

Po to, kai buvo nuspręsta ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio nebe-
statyti medinės pilies, anot mero 
S.Obelevičiaus,  piliakalnį vis 
vien reikia prižiūrėti.

„Jis yra valstybės saugomas 
objektas. Juo labiau, kad yra 
priepilis, kuris traukia nemažai 
lankytojų, tai ta vieta turi būti 
sutvarkyta. Ir, aišku, kitas klausi-
mas - dėl keliuko ir aikštelės šalia 
papilio. Jie yra neasfaltuoti, tokie 
gan liūdnos būklės. Va ten  tai 
mes ieškosime pinigų sutvarky-
ti. Nežinau, ar tam rasime pinigų 
2021 metų rajono biudžete, bet 
tai sutvarkysime“,- žadėjo meras 
S.Obelevičius.

Anykščių rajono meras prisipa-
žino dar nežinantis, kas bus daro-
ma su pagalbiniu keliu, kuris link 
Šeimyniškėlių piliakalnio buvo nu-
tiestas medinės pilies statyboms.

„Mes dar svarstome, ar jį 
palikti, ar panaikinti“, - sakė 
S.Obelevičius.

Muziejaus direktorius An-
tanas Verbickas mano, kad 
laišką mokslininkai parašė 
palyginę Šeimyniškėlių pi-
liakalnio priežiūrą su kitais 
Lietuvos piliakalniais.

Dulka į medinę pilį turėjęs vesti kelias, kurio nutiesimas rajono biudžetui kainavo beveik 15 tūks-
tančių eurų. Draudžiamasis ženklas iki šiol čia leidžia tik statybinį transportą.

2016 metais rugsėjo 27 dieną, mero Kęstučio Tubio valdymo laikais, vykusios ceremonijos metu 
buvo ne tik pasirašyta medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybų pradžią skelbianti dekla-
racija, bet įkasta ir simbolinė pilies sija. 

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio pilis neatsirado - teko apsiriboti 
maketu. 

(Nukelta į 13 psl.)
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Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis stebėjosi, kad 
dr. T.Baranauskas ir dr.G.Zabiela 
Anykščių rajone „nori matyti Ker-
navės lygio piliakalnius”.

„Kiek galėsime, tiek piliakalnis 
bus aptvarkytas ir apšienautas. Bet 
ne tiek, kiek mokslininkai nori - 
kad jis būtų šienaujamas tris kartus 
per metus”, - sakė D.Žiogelis.

Ar šienavo 13 – 14 amžiuje – 
nėra žinių

Pasitarime dėl Šeimyniškėlių 
piliakalnio sutvarkymo ir priežiū-
ros dalyvavęs Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio 
– Žukausko memorialinio muzie-
jaus direktorius A.Verbickas sakė, 
kad muziejus šalia piliakalnio turi 
„savo zonelę”, ir dėstė, kas aktualu 
muziejininkams.

„Mums aktualus papilio teritori-
joje, kuri susijusi su lankytojų pri-
ėmimu, sanitarinis reikalas. Svars-
tome, kaip pagerinti tuos dalykus”, 
- sakė A.Verbickas.

Reaguodamas į Anykščių ra-
jono savivaldybei adresuotą dr. 
G.Zabielos ir dr. T.Baranausko 
raštą, kuriame susirūpinta Šei-
myniškėlių piliakalnio priežiūra, 
muziejaus direktorius A.Verbickas 
dėstė: „Kolegos mokslininkai, 
dr. G.Zabiela daugiau keliauja po 
Lietuvą, lanko piliakalnius, daro 
tyrimus, jie gali matyti ir lygin-
ti, todėl natūralu, kad reaguoja. 
Šiemet piliakalnio aikštelė buvo 
nupjauta tik prieš liepos 6-ąją. Ti-
kiuosi, kad kitais metais bendrom 
jėgom tos erdvės vėl daugiau bus 
šienaujamos, kad žmonės galėtų 
daugiau vaikščioti po piliakalnio 
teritoriją. Suprasdami, kad nebus 
dabar ant piliakalnio kažkokių sta-
tybų, mokslininkai norėjo atkreip-
ti dėmesį ir savo mintis pasiūlyti, 
kaip dabarties sąlygomis tą objektą 
tvarkyti”.

Muziejaus  direktorius A. Ver-
bickas taip pat kalbėjo, kad šalia 
papilio esantis kelias ir automobi-
lių stovėjimo aikštelė „yra proble-
matiška”.

„Kai sausa, labai dulka. Tą aikš-
telę mėgsta jaunimas, daro viražus 
ir  dangą drasko. O kai palyja, van-

Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius Kęstutis 
Šerepka sakė, kad su savival-
dybe niekaip nepavyko išsiaiš-
kinti, kam priklauso sukežę 
piliakalnio mediniai laiptai.

duo stovi. Šitas dalykas irgi svar-
bus”, - kalbėjo A.Verbickas.

Beje, grįždamas prie Šeimyniš-
kėlių piliakalnio šienavimo, mu-
ziejaus direktorius A.Verbcikas 
suabejojo, kaip tais laikais, kai ant  
piliakalnio  stovėjo menama pilis, 
buvo tvarkoma jos aplinka.

„Mes nežinome, ar jie ten šie-
naudavo, ar nešienaudavo. Mes tik 
žinome vieną dalyką, kad tokią pilį 
įrengti yra kelių šimtų žmonių dar-
bas”, - sakė A.Verbickas.

Piliakalnį reikia „nuskusti”

„Anykšta” teiravosi Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėjos 
Daivos Gasiūnienės, kaip Šeimy-
niškėlių piliakalnis turėtų šiandien 
atrodyti, vertinant architektų po-
žiūriu.

„Šiuolaikiniame pasaulyje yra 
aibė būdų, kuriais vadovaujantis 
galima išsaugoti pilį, nesužalojant 
piliakalnio. Pilis galėtų būti ir  su-
kurta šviesomis ar lazeriais. Įvai-
riausi modeliai galimi, kad žmo-
nės galėtų įsivaizduoti, kas buvo 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio. Tik 
ne sakau tai, galimai tokiai, kokia 
buvo, rąstinės pilies statybai. Gali-
ma skelbti tarptautinius idėjų kon-
kursus, čia daug darbo, piliakalnis 
- rimtas objektas, bet tai daryti ver-
ta. O šiandien didžiausia problema 
- Šeimyniškėlių piliakalnį nušie-
nauti”, - konstatavo D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė pa-
brėžė, kad Šeimyniškėlių piliakal-
nis tiesiog turėtų būti „nuskustas”.

„Tada jis atrodytų vizualiai gra-
žiai ir tvarkingai. Dabar  proble-
mėle pasidarė  jo eilinė priežiūra”, 
- kalbėjo ji.

Laikinąjį kelią siūlo 
panaikinti

Pasiteiravus nuomonės apie dr. 
T.Baranausko ir dr. G.Zabielos 
Anykščių rajono savivaldybei 
adresuotame rašte keliamus klau-
simus dėl sklypų, kurie ribojasi 
su Šeimyniškėlių piliakalniu, nuo-
savybės reikalų,, Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė sakė, kad dabar tam 
spręsti – netinkamas laikas.

„Jei tai būtų daroma prieš visas 
pandemijas, tai galbūt, toliaregiš-
kai žiūrint, galima ir pradėti tas 
procedūras. Bet čia viskas ne taip 
paprasta. Dokumentų tvarkymas 
truktų mažiausiai trejus metus. 
Žvelgiant į dabartinę ekonominę 
situaciją, nuo tokių dalykų aš as-
meniškai susilaikyčiau”, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė taip 
pat sakė, kad, jos manymu, reikė-
tų panaikinti laikinąjį kelią, kuris 
buvo nutiestas, paskelbus medinės 
pilies statybų pradžią. Priminsime, 
kad vien šio kelio nutiesimas kai-
navo beveik 15 tūkst. Eur.

„Mano požiūris nuo kitų žmo-
nių skiriasi, aš tą vizualinę reikš-
mę sureikšminu. Man tai yra labai 
svarbu. Į sąmonės užkaborius ir 
paprastam žmogui ateina nuojauta, 
kad kažkas akį gadina. Kelias tu-
rėtų būti panaikintas, bet, pasirodo, 
kad, kai rengiamos ant piliakalnio 
šventės, šiuo keliu yra labai pato-
gu privažiuoti. Gal reikėtų tą kelią 
padaryti iš korėtų trinkelių, per ku-
rias auga žolė ir tu nematai, kad čia 
kelias”, - svarstė D.Gasiūnienė.

Pašnekovė taip pat sutiko su ke-
liama mintimi dėl papilio kelio ir 
automobilių aikštelės sutvarkymo.

„Asfalto ten nematyčiau, bet 
kažkoks grindinys ten turi būti”, - 
sakė D.Gasiūnienė.

Už piliakalnių tvarkymą gavo 
nominaciją 

Teiravomės nuomonės apie Šei-
myniškėlių piliakalnio sutvarky-
mą bei priežiūrą Anykščių rajono 
tarybos nario Kęstučio Tubio. Jis 
sakė, kad apie savivaldybėje vyku-
sį pasitarimą dėl Šeimyniškėlių pi-
liakalnio priežiūros ir sutvarkymo 
nieko negirdėjęs.

„Kai važiuoju pro Šeimyniš-
kėlių piliakalnį, tai į jį pasižiūriu, 
o rūpintis juo turi savivaldybė ir 
Anykščių regioninio parko direk-
cija. Tarp kitko, ten yra miesto 
teritorija, ten turi būti prižiūrėta”, 
- sakė K.Tubis.

Eksmeras prisiminė, kad jo va-
dovavimo laikais Šeimyniškėlių 
piliakalnis buvo šienaujamas ir 
prižiūrimas.

„Mes skirdavome lėšas Anykš-
čių regioninio parko direkcijai, 
o jie piliakalnį prižiūrėdavo. Kai 
kam pinigų savivaldybė nepri-
trūksta, o kai kam pritrūksta”, - 
dėstė K.Tubis.

Anykščių rajono tarybos na-
riui K.Tubiui užsiminus apie 
laikinąjį kelią, kuris link Šeimy-
niškėlių piliakalnio buvo nuties-
tas jo sumanytos medinės pilies 
statyboms, pašnekovas sakė, kad 
dėl šio kelio likimo turi spręs-
ti savivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyrius ir kultūros 
paveldo specialistai.

Nušalintasis Anykščių rajono 
meras K.Tubis prisiminė, kad jam 
dirbant meru Anykščių rajone buvo 
sutvarkyta labai daug piliakalnių, o 
savivaldybė už tai netgi gavo no-
minaciją.

„Buvo konferencija Šilalės ra-
jone ir mes gavome nominaciją už 
piliakalnių priežiūrą. Jie sužymėti, 
apskaityti”, - nuopelnus sau prisiė-
mė K.Tubis.

Savivaldybei - mokslininkų raginimas 
neapleisti Šeimyniškėlių piliakalnio

Žolę nupjauti pakanka vieną 
kartą 

„Anykštos” žiniomis, pasitari-
me dėl Šeimyniškėlių piliakalnio 
priežiūros ir sutvarkymo visų akys 
krypo į Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorių K.Šerepką. 
Iki šiol Šeimyniškėlių piliakalnį  
prižiūrėdavo ši įstaiga. Tai kas gi 
nutiko, kad vieną dieną viskas lyg 
ir apsivertė aukštyn kojomis?

Anykščių  regioninio parko di-
rekcijos direktorius K.Šerepka 
„Anykštai” pasakojo, kad Šeimy-
niškėlių piliakalnį direkcija pri-
žiūri jau daugiau nei 20 metų.

„Ir šiemet visa piliakalnio teri-
torija nušienauta. Šiemet  pagal 
Užimtumo programą gavome du 
žmones. Ten yra beveik 6 ha plo-
tas. Kadangi ten šlaitai, griovos, 
akmenys, technikos panaudojimas 
yra labai minimalus, daugiausia 
žolė pjaunama trimeriais. Žolė 
pjaunama vieną kartą ir to visiškai 
pakanka, nes pjovimo uždavinys 
yra neleisti augti krūmams. No-
rint šienauti dažniau, reikia turėti 
didesnes pajėgas ir daugiau lėšų”, 
- sakė K.Šerepka.

Nepavyksta išsiaiškinti laiptų 
šeimininko

Pasiteiravus, kas turėtų remon-
tuoti į Šeimyniškėlių piliakal-
nį vedančius sulūžusius laiptus, 
K.Šerepka sakė, kad šie objektai 
direkcijai nepriklauso.

„Laiptai buvo įrengti, kai maž-
daug  2005-2009  metais buvo 
vykdomas piliakalnio tvarkymo 
projektas už Kultūros departa-
mento lėšas. Kam priklauso laip-
tai, išsiaiškinti nepavyko. Mums 
priklauso tik tiltas ir stendas, o 
laiptai - ne mūsų objektas. Niekas 
neprisiima nuosavybėn laiptų”, - 
kalbėjo K.Šerepka.

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius K.Šerepka 
sakė, kad Šeimyniškėlių pilia-
kalnio tikrasis šeimininkas yra 
Anykščių rajono savivaldybė.

„Savivaldybė tai visai piliakal-
nio teritorijai yra paėmusi panau-
dą”,- sakė K.Šerepka.

Pasiteiravus, kodėl tuomet dau-
giausia kritikos strėlių dėl Šeimy-

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius prisipa-
žino, kad surasti pinigų pi-
liakalnio priežiūrai rajono 
biudžete darosi sudėtinga.

niškėlių piliakalnio krito į Anykš-
čių regioninio parko direkcijos 
pusę, K.Šerepka svarstė: „Visada 
ieškoma kažkokių iešmininkų. 
Mes piliakalnį tvarkėme dėl to, 
kad mums savivaldybė pagal Už-
imtumo programą davė tuos du 
žmones. Jei mes tų darbuotojų pa-
gal programą negautume, tai mes 
šienauti Šeimyniškėlių piliakalnio 
neturėtume galimybių”.

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius K.Šerepka, 
sulaukęs klausimo, kodėl tuomet 
direkcija rūpinasi Šeimyniškė-
lių piliakalniu, jei, kaip sakė, šis 
objektas yra Anykščių rajono savi-
valdybės nuosavybė, aiškino, kad 
su Anykščių rajono savivaldybe 
yra toks susitarimas: Jie mums pi-
nigus duoda, tai mes ir darome”.

Tikisi gauti 200 tūkst. Eur

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius K.Šerepka 
taip pat priminė, kad direkcija yra 
parengusi paminklotvarkinį pro-
jektą Šeimyniškėlių piliakalnio 
pritaikymui lankytojams.

„Savo lėšomis už 4-5 tūkst. 
Eur parengėme projektą, tikė-
jomės gauti finansavimą, tačiau 
nepavyko. Rankų nenuleidžiame, 
esame projektą pateikę Saugomų 
teritorijų tarnybai. Buvo pažadėta, 
kad jei bus lėšų sutaupyta, mums 
šį projektą finansuos”, - sakė 
K.Šerepka.

Beje, Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius K.Šerepka 
tikino, kad dr. T.Baranausko ir 
dr. G.Zabielos Anykščių rajono 
savivaldybei adresuoto rašto dėl 
Šeimyniškėlių piliakalnio sutvar-
kymo akyse nematęs, bet įtarė, 
kodėl jis atsirado.

„Aš skambinau dr.G.Zabielai ir 
sakiau: „Gal jūs šiemet nebuvote 
ant Šeimyniškėlio piliakalnio”. 
Dėl šienavimo jokių problemų 
nėra, o kitiems dalykams neturime 
lėšų. Bet mes viską sutvarkysime, 
kai projektui gausime finansavi-
mą”, - žadėjo K.Šerepka.

Pagal parengtą projektą Anykš-
čių regioninio parko direkcija Šei-
myniškėlių piliakalnio pritaiky-
mui lankytojams tikisi gauti 200 
tūkst. Eur finansavimą.

Gal ir būtų Kęstučio Tubio laikais iškilusi medinė a la XIII 
a. pilis, bet konstruktoriai paskaičiavo, kad įgręžti 66 dviejų 
metrų ilgio metaliniai poliai suprojektuoto statinio neatlaikys. 
Statytojams teko polius išsitraukti, o skyles užtaisyti. Naujosios 
pilies vietą ir privažiavimą žymi žvyro ratas. Žole jis neužžėlė 
per kelis metus.
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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

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!!!

NEKILNOJAMOJO TURTO 
AGENTŪRA ,,21 Amžius“ – MES 
ŽINOME, KAIP SĖKMINGAI PAR-
DUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ! PERKAME, TARPININ-
KAUJAME PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠ-
KĄ . Esame sertifikuoti NT brokeriai 
– garantuojame sklandų pardavimo 
procesą. NEMOKAMAI - vertinimas, 
konsultacijos telefonu. Galime paruošti 
visus dokumentus notarui. 

Tel. (8-643) 23889.

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. 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

Anykščių rajono savivaldybė informuoja, kad paskelbti konkursai 
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos ir Anykščių 

švietimo pagalbos tarnybos direktorių pareigoms eiti

Atranka Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti vyks – 2021 m. 
sausio 27 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Atranka Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti vyks – 2021 m. sausio 27 d. 
14 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2021 m. sausio 
14 d. (įskaitytinai), (vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos kopiją galima 
pateikti iki atrankos pradžios).

Visa informacija skelbiama interneto svetainėje  http://www.anyksciai.lt.

Buitinės technikos 
remontas

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

Paslaugos

Kaminų	 valymas,	 įdėklų	gamy-
ba,	 montavimas.	 Pristatomi	 ka-
minai.
Tel.	(8-656)	24531.	

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

Ieškomi darbuotojai vištų skerdykloje, 
fermų plovimams, vištų surinkimui. 
Darbo	vieta	-	ŠVeDijA,	įmonė	apmoka	visas	kelionės,	
pragyvenimo	išlaidas,	suteikia	nemokamą	maitinimą.	

Atlyginimas	nuo	7	eurų	atskaičius	mokesčius.	jokių	papildomų	išlaidų.

Skambinti	tel.	+370	682	28755.

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

Pjauna	 pavojingai	 augančius	
medžius,	 šakas.	 Karpo	 gyvatvo-
res,	tvarko	aplinką.
Tel.	(8-644)	41260.

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

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.

reikalinga	slaugytoja	arba	slau-
gytojos	 padėjėja	 slaugyti	 senyvo	
amžiaus	 žmogų	 kelias	 valandas	
per	dieną.
Tel.	(8-694)	12001.

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

uAB	 „Vikonas”	 Kurklių	 kiaulių	
fermoje	reikalingas	(-a)	kiaulių	šė-
rėjas	 (-a).	Darbo	užmokestis	nuo	
650	eur.	
Tel.	(8-686)	21802.

Vatikane Piemenėlių mišios 
šiemet bus aukojamos anks-
čiau

Popiežius Pranciškus tradi-
ciškai per Kūčias aukojamas 
mišias aukos dviem valandomis 
anksčiau nei paprastai, atsižvelg-
damas į Italijoje galiojančią ko-
mendanto valandą, ketvirtadienį 
paskelbė Vatikanas.

Vadinamosios Bernelių (Pie-
menėlių) mišios, kurios Šv. Petro 
bazilikoje gruodžio 24 dieną pa-
prastai vyksta nuo 21 val. 30 min. 
vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) 
laiku, šiemet prasidės 19 val. 30 
min. (20 val. 30 minučių). 

Kadangi paprastai mišios už-
trunka pusantros valandos, tikin-
tieji turės pakankamai laiko su-
grįžti namo iki 22 val., kai visoje 
šalyje prasideda komendanto va-
landa.

Paprastai į šias mišias susiren-
ka didelės minios žmonių, tačiau 
Vatikanas pranešė, kad dalyvių 
skaičius popiežiaus aukojamose 
mišiose gruodį ir sausio pradžio-
je bus labai ribojamas dėl reika-

lavimų laikytis saugaus atstumo.
83 metų pontifikas, retai pasi-

rodantis su apsaugine kauke vie-
šumoje, lapkritį buvo priverstas 
atšaukti savo visuotines audien-
cijas, išaugus naujų užsikrėtimų 
koronavirusu skaičiui. 

Italija buvo viena pirmųjų Eu-
ropos valstybių, anksčiau šiais 
metais patyrusių koronaviruso 
protrūkį. Iki šiol joje patvirtinta 
daugiau kaip 1,7 mln. užsikrė-
timo koronavirusu atvejų, dau-
giau kaip 62 tūkst. užsikrėtusiųjų 
mirė.

Dar vienas paslaptingas 
metalinis obeliskas iškilo 
Lenkijoje

Dar vienas paslaptingas meta-
linis obeliskas, panašus į rastus 
Jungtinėse Valstijose ir Europos 
šalyse, atsirado upės pakrantėje 
Lenkijos sostinėje Varšuvoje.

Remiantis pranešimais vietos 
žiniasklaidoje, mįslingą stulpą 
Vyslos pakrantėje ryte rado ten 
sportavę bėgikai.

Varžtais suveržtas metalinis 

blausaus sidabro spalvos maž-
daug 3 metrų aukščio objektas 
buvo įtvirtintas smėlyje prie vie-
no didelio tilto.

„Paslaptinga ir neįprasta insta-
liacija atsirado paplūdimyje upės 
dešiniajame krante“, – skelbiama 
Varšuvos Vyslos rajono paskyroje 
socialiniame tinkle „Facebook“.

„Jeigu aktyviai leidžiate laiką 
prie Vyslos upės, jis neliks ne-
pastebėtas“, – priduriama prane-
šime.

Tačiau kai kuriems Varšuvos 
gyventojams šis stulpas įspūdžio 
nepadarė.

„Tikėjausi kažko metafiziška, 
bet iš tiesų jis nėra toks įspūdin-
gas“, – sakė ketvirtadienį objektą 

apžiūrėjusi moteris, nenorėjusi 
skelbti savo pavardės naujienų 
agentūrai AFP.

Iki ketvirtadienio niekas nebu-
vo prisiėmęs atsakomybės už šią 
instaliaciją.

Panašiai atrodantys obeliskai 
anksčiau buvo rasti Jungtinėse 
Valstijose, Rumunijoje, Britani-
joje ir Nyderlanduose.

Pirmasis trumpam buvo iškilęs 
praėjusį mėnesį Jutoje. Po kelių 
dienų dar tu buvo rasti Kaliforni-
joje ir Rumunijoje.

Praėjusį sekmadienį dar vienas 
poliruoto metalo stulpas atsirado 
Britanijai priklausančioje Vaito 
saloje.  Tą pačią dieną Nyder-
landuose žygeiviai surado dar 

vieną.
Mįslingo objekto atsiradimas 

Jutoje lapkričio pabaigoje davė 
peno NSO stebėtojų, sąmoks-
lo teorijų skleidėjų ir mokslinės 
fantastikos klasika tapusios re-
žisieriaus Stanley Cubricko kino 
juostos „2001 metų kosminė odi-
sėja“, kur taip pat vaizduojama, 
kaip randami ateivių palikti mo-
nolitai, gerbėjų vaizduotei.

Nuopelnus už Jutoje atsiradu-
sią instaliaciją prisiėmė anoni-
minė meno grupė, tačiau niekas 
neprisiėmė atsakomybės už Ru-
munijoje, Vaito saloje ir Nyder-
landuose rastus obeliskus.

-Bns
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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.

Nekilnojamsis 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.

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

Automobiliai

Bet	 kokios	 būklės	 TOYOTA,	
MerCeDeS,	MiTSuBiSHi,	AuDi	
markės	 automobilį	 iki	 2002	 m.	
Siūlyti	ir	kitus	variantus.
Tel.	(8-626)	01716.

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

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

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.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką.	
jų	dalis,	dokumentus,	

literatūrą.	
Tel.	(8-673)	09354.

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.,	 Svėdasų	
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

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

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

Malkas.
Tel.	(8-678)	42646.

Malkas.
Tel.	(8-675)	11296.

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

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

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

Baltarusiškus	 durpių	 briketus.	
Medžio	 pjuvenų	 briketus	 (berži-
niai).	Pristato	į	namus.
Tel.:	(8-655)	48555,	
(8-45)	51-03-46.

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

Durpių	 briketus,	 pjuvenų	 brike-
tus,	 anglis	 didmaišiuose.	 Sveria	
kliento	kieme.	Pristato.	
Tel.	(8-683)	08828.

Kita

Paskerstas	 ir	 svilintas	 įvairaus	
svorio	 kiaules.	 Kaina	 sutartinė.	
Anykščių	rajonas.	
Tel.	(8-611)	43763.
		
Amonio	salietrą,	azofoską,	sulfa-

tą.	Pristato.	išrašo	sąskaitas.	
Tel.	(8-605)	49513.

Visoje	Lietuvoje	-	mišką	su	žeme	
ar	išsikirtimui.	

gali	būti	su	bendrasavininkiais,	
malkinis.	

2000-10000 Eur/ha.
Padeda	sutvarkyti	dokumentus.	

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

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijuTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

mėnulis
gruodžio 12 - 14 d. - delčia,

Liucija, Odilija, Kastautas, 
Eiviltė, Otilija, Kastytis.

Joana, Žaneta, Gilmintas, 
Vaingedė, Dagmara, Žana.

šiandien

gruodžio 13 d.

vardadieniai

oras

-3

-1

gruodžio 14 d.
Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, 
Kintvilė.

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

Pertaukos metu Kaziukas susimu-
šė su Arnu. Mokytoja juos išskyrė 
ir už bausmę liepė 50 kartų ant lapo 
užrašyti savo pavardes. Kaziukas ir 
sako:

- Mokytoja, tai labai nesąžininga. 
50 kartų nesąžininga...

- Kodėl?
- Todėl, kad jo pavardė trumpa - 

Arnas Urba, o mano - Kazimieras 
Valentukevičius!

***
Vyras klausia žmonos:
- Ką darytum, jeigu laimėčiau lo-

terijoje?
Žmona:
- Pasiimčiau pusę laimėjimo ir 

palikčiau tave.
Vyras:
- Puiku! Aš laimėjau 12 eurų, štai 

imk 6 eurus ir nešdinkis lauk!

***
Ėmė bobutė ir numirė. Nebūtų 

ėmusi - nebūtų ir numirusi.

***
Skambutis. Pakelia ragelį tėvas:
- Taip?
- Laba diena, norėjau paklausti, ar 

jūsų dukrą galima?
- Kad jos nėra namie…
- Ne, jūs nesupratot, ji pas mane, 

bet ar ją galima?

***
- Ar Austrijos sostinė Viena?
- Tai ne. Dvi.

***
Grįžta ožka į namus vilkui į pa-

rankę įsikabinusi ir sako savo septy-
niems ožkiukams:

- Vaikučiai, leiskite pristatyti, tai 
jūsų naujasis tėvelis!

***
Vienos studentės paklausė:
- Koks skirtumas tarp studento, 

profesoriaus ir autobuso?
- Tarp studento ir profesoriaus jo-

kio, o po autobusu aš dar negulėjau

***
Vegetariška sriuba bus maistinges-

nė, jei į ją įdėsite truputį kiaulienos.

Amiliutė sapnuoja, kad reikia gelbėti vėjo 
plaikstomus Anykščių aikštės mėnulius

Ant eglučių - liūli liūli -
supas trylika mėnulių. 
Anokia čia paslaptis  -
juos pagimdė pilnatis. 

Vartosi baltučiai, spindi,
Didesni kone per sprindį.
krivuliuoja, mirguliuoja -
Pasisupt po jais vilioja.

naktimis, kai miestas miega,
ūbauja prie jų pelėda.
Ar mėnuliams nebaugu
kadaruot už debesų?

ką daryti su žiauriais
Ryto saulės spinduliais?
liūli liūli, liūli liūli -
Petrai, nuraškyk mėnulį.

Braukia kaktą Amiliutė -
Blykšta sapno atvirutė.
siaubas - kaip užsisapnuota -
,,labas rytas“ pramiegota.


