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Maisto prekių pristatymas į namus  
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Prekes Anykščių  
mieste  pristatome  

NEMOKAMAI

Į pasaulį išskridę angelai 
dovanoja džiaugsmą Jonas JUNEVIČIUS

Anykščių Angelų muziejuje akį traukia menininko Valdo Pele-
grimo medyje įkūnytas angelas „Atėjęs iš aukso pievų“. Čia no-
rėtųsi pridurti - iš Pasmodų kaimo (Andrioniškio sen.)  pievų, nes 
būtent šio kaimo vienkiemyje įsikūręs jų autorius daugiau kaip 
dešimtmetį kuria angelus. Iš čia jie patenka ne tik į Anykščių ko-
plyčioje esančią galeriją „Kampas“, bet  keliauja ir į tolimiausias 
šalis. Jo angelai iškeliavo į Gruziją, Japoniją, Australiją, JAV, o į 
Kinijos Pengžou miestą, su kuriuo bičiuliaujasi Anykščiai, angelą 
nuvežė jis pats.

Angelų kūrėjas Valdas Pelegrimas trumpam prisėdo prie savo 
dirbtuvės. 

Dauguma Valdo Pelegrimo angelų neturi vardų. Vardus ange-
lams, pasak autoriaus, dažniausia duoda  juos įsi-
giję žmonės.

Anykščiai mero akimis: nedarbas auga, bet leidimų 
statyboms daugėja
Apžvelgdamas praeinančius metus interviu ,,Anykštos“ vyriau-

siajai redaktorei Gražinai ŠMIGElsKIENEI Anykščių rajono 
meras sigutis OBElEVIČIUs sakė, kad rajonui būta ir bloges-
nių metų: rajone padaryta darbų už milijonus eurų, ir jeigu žmo-
nės to nemato, vadinasi, savivaldybė nemoka pasigirti.

„ - Esu baisus skaičius - 13 13!
- O aš - 66 66 66 .
-Yra ko bijoti! Aš – 2020”. 
Memais dalijamasi socialiniuo-

se tinkluose apie besibaigiančius 
metus. Kokie Jums buvo šie 
2020 - ieji, ,,covido“ metai, po 
Kristaus? Gerai  ar ne, kad iš-
saugojome Anykščių ligoninę ir 
į ją sugrįžo vyr. gydytojas Dalis 
Vaiginas?

- Savivaldai buvo ir blogesnių 
metų. 2020 metai buvo karantino 

ir rinkimų metai, kurie atnešė savų 
sunkumų, iššūkių, įtampų, didė-
jantį nedarbą, žilus plaukus, tačiau 
mes labai negalėtume varyti Die-
vo į medį, nes turėdami iš anksto 
paruoštų projektų, administracijos 
vadovėms sumaniai pasinaudojus 
preliminariomis sutartimis, papil-
domai iš vyriausybės gavome dau-
giau kaip 2 milijonus eurų kelių 
asfaltavimui ir remontui, Svėdasų 
senelių namų remontui, muziejaus 
saugyklai. 

Už premiją išleis 
knygą ir atstatys 
paminklą 
mirusiems

2020-ieji 
„Anykštos“ 
puslapiuose

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius džiaugiasi, kad gy-
ventojų Anykščiuose taip drastiškai, kaip anksčiau, nemažėja, o 
atvyksta gyventi iniciatyvaus, pozityviai nusiteikusio jaunimo.

Rinkimai. Naujienų portale 
anyksta.lt vyksta balsavimas, kuris 
Anykščių rajono miestelis šventėms 
pasipuošė gražiausiai. Balsavimas 
vyks iki 2021 sausio 3 d. 24 val.

Biudžetas. Gruodžio 29 dieną  
vykusiame Anykščių rajono tary-
bos posėdyje savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Ligita Kulie-
šaitė informavo, kad dėl negauto 
gyventojų pajamų mokesčio rajono 
biudžetas yra nesurinkęs planuoto 1 
mln.600 tūkst. Eur. „Gera žinia ta, 
kad šiemet pavyko išsisukti su su-
mažėjusiu biudžetu bei negautom 
pajamom ir skolintis nereikėjo”, - 
džiaugėsi ji. 

susitikimai. Nuo gruodžio 5 
dienos su Anykščiuose, Kalėdų 
rezidencijoje, įsikūrusiu Kalėdų 
Seneliu virtualiai pabendravo maž-
daug 150 interesantų. Nors susitik-
ti su Kalėdų seneliu dėl karantino 
galima tik virtualiai, Anykščių L. 
ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos 
direktorius Romas Kutka sakė, kad 
Kalėdų Senelis visuomet būna Isto-
rijų dvarelyje, kuriame yra įsikūrusi 
Kalėdų rezidencija.

Griaus. Valstybinė teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcija prie 
Aplinkos ministerijos, atsakydama 
į „Anykštos“ paklausimą dėl be 
statybos leidimo  ant Kalitos kal-
no įrengtos nusileidimo padango-
mis – tubingo  trasos, nurodė, kad 
šį statinį iki 2021 metų birželio 17 
dienos privaloma demontuoti, o 
statybvietę sutvarkyti. Savavališką 
statinį pastatė ir kelis mėnesius eks-
ploatavo Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras, vadovauja-
mas laikinosios direktorės Kristinos 
Beinorytės. Ji prieš keletą dienų 
Anykščių rajono merui Sigučiui 
Obelevičiui pranešė, jog traukiasi iš 
užimamų pareigų. Plačiau - kituose 
„Anykštos“ numeriuose.

Mokesčiai. Paskutiniame 2020-
ųjų metų Anykščių rajono tarybos 
posėdyje mero pavaduotojas Dai-
nius Žiogelis perspėjo, kad kitais 
metais gali brangti mokesčiai už 
komunalinių atliekų tvarkymą. 
Utenos regiono atliekų tvarkymo 
centras nuo 2021 metų sausio 1 
dienos didina „vartų“ ir kitus mo-
kesčius.

Vakcinos nuo 
Covid 19 - kaip 
drambliui 
„bambonkė“
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spektras

Mielieji anykštėnai,
sveiki sulaukę šventų Kalėdų! Sveikindamas su praėjusiomis didžiosiomis metų šventėmis dėkoju 

visiems sąmoningiems piliečiams, šventes sutikusiems  namuose. Tačiau vėl laukia ilgasis savaitgalis, 
todėl dar kartą prašau Jūsų supratingumo. Naujuosius metus sutikime namuose, neverskime  policijos 
pareigūnų liepti grįžti automobilių keleiviams, atvykusiems iš kitų miestų.

Primenu, kad pritrūkus vaistų ar kitų prekių galima kreiptis į mūsų šauniuosius savanorius. Skambin-
kite Dominykui mob. 8 606 911 44 arba Šarūnui mob. 8 610 40 224.

Galiu pasidžiaugti, kad ir į Anykščius atvyko pirmosios vakcinos dozės. Jau paskiepyti pirmieji gy-
dytojai. Kartu noriu įspėti, kad vakcinos atsiradimas nėra pagrindas atsipalaiduoti, nes dar praeis daug 
laiko, kol įgausime kolektyvinį imunitetą.

Su artėjančiais Naujaisiais metais! Linkiu Naujuosius metus sutikti saugiai, visiems išlikti sveikiems 
ir su viltimi, kad kažkada karantinas baigsis ir gyvenimas grįš į įprastas vėžes.

Sigutis ObElEVIČIUS, 
Anykščių rajono savivaldybės meras

Naujųjų metų išvakarėse prie kalėdinės eglės 
muzika neskambės Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Naujųjų metų išvakarėse šalia Anykščių miesto kalėdinės eglės neskambės net muzika. Anykščių 

kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė teigia, kad tai jau būtų kvietimas žmonėms burtis ir 
pažeidinėti karantino taisykles.

„Ne, jei leisime garsiai muzi-
ką, mes kviesime žmones burtis, 
laukti fejerverkų. Mes to tikrai 
nedarysime“, - „Anykštai“ sakė 
D.Petrokaitė.

Gruodžio mėnesio pradžioje, Lie-
tuvoje besitęsiant karantinui, Anykš-
čiuose neatisakyta kalėdinės eglės 
įžiebimo ceremonijos - tuomet po 
miestą važinėjo vilkike įrengta mu-
zikos scena, skambėjo ir  muzika.

„Man labai patiko režisieriaus 
Juliaus Jakubėno idėja. Žinau, kiek 

buvo įdėta pastangų, kad būtų tas 
kitoks eglės įžiebimas. Buvo ir bai-
mės, kad nesirinktų žmonės. Ma-
nau, kad tai pavykęs dalykas, nors 
ir buvo transliacijos trikdžių, ta-
čiau nuo mūsų tai nepriklauso.Pati 
stebėjau eglės įžiebimą internetu. 
Tiek šviesos, muzika, žmonės pro 
langus galėjo pamojuoti“, - praėju-
sį renginį prisiminė D.Petrokaitė.

Anykščių kultūros centro direk-
torė D.Petrokaitė apie karantino 
laikotarpį kalbėjo: „Jeigu mes visi 

krisime ant kelių ir šauksime:
 „ Viskas, jau dedame šaukš-

tus“...Šiaip daugelio žmonių psi-
chologinė būsena yra susilpnėju-
si, svyruojanti  ant ribos.Vien dėl 
negatyvios informacijos iš žinias-
klaidos. Aišku, dalis žmonių gal-
voja, kad pandemija yra kažkoks 
„burbulas“ sukurtas. Gyvenimas 
tai tęsiasi. Kas visų tų karantino 
apribojimų laikėsi, tas laikėsi, o 
kas nesilaikė - tegul tai būna jų 
sąžinės reikalas“.

Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokai-
tė sakė, kad jei prie kalėdi-
nės eglės skambėtų muzika, 
žmonės pradėtų būriuotis.

temidės svarstyklės
Netektis. Gruodžio 22 dieną 

apie 13.00 val. Kavarsko seniū-
nijoje, namuose, rastas moters (g. 
1945 m.) kūnas. Pradėtas ikiteis-

minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Mirtis. Gruodžio 23 dieną  apie 
9.50 val. Svėdasų seniūnijos Bajorų 
kaime, namuose, rastas moters (g. 
1950 m.) kūnas be išorinių smurto 

požymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Užpuolimas. Gruodžio 29 dieną 
apie 14.15 val. moteriai (g. 1986 
m.) dirbant parduotuvėje Skiemo-
nyse, į parduotuvę užėjo vyriškis 

(g. 1985 m.), gyvenantis Skiemo-
nyse. Vyriškis (neblaivus) parduo-
tuvėje sugadino lentyną ir kasos 
apsauginį skydą, taip pat prieš par-
davėją naudojo fizinį smurtą. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Vadovai. Paskirti nauji Speci-
aliųjų tyrimų tarnybos valdybų 
Klaipėdoje ir Panevėžyje vadovai. 
Kaip trečiadienį pranešė STT, sau-
sį vadovavimą Klaipėdos valdybai 
perims Žydrūnas Krampalcas, nuo 
2016-ųjų iki šiol ėjęs Panevėžio 
valdybos Kriminalinės žvalgybos 
viršininko pareigas. Jis pakeis 
tarnybą baigiantį Arvydą Juršėną, 
vadovavusį uostamiesčio valdybai 
nuo 2013-ųjų. Tuo metu STT Pa-
nevėžio valdybai laikinai vadovaus 
Ramūnas Lukošius, ilgiau nei sep-
tynerius metus vadovavęs Vilniaus 
valdybos  (nuo šio lapkričio – Cen-
trinės tyrimų valdybos) Ikiteismi-
nių tyrimų skyriui. Šiose pareigose 
jį laikinai pakeis to paties skyriaus 
vyriausiasis specialistas Jurijus 
Skuderis. Kaip nurodo tarnyba, 
abu naujieji valdybų vadovai STT 
dirba apie du dešimtmečius, iš viso 
valstybės tarnyboje – beveik 30 
metų. Ž. Krampalcas beveik pen-
kerius metus vadovavo STT Pane-
vėžio valdybai, prieš tai dirbo šios 
valdybos Kriminalinės žvalgybos 
skyriaus viršininku, dar anksčiau 
– įvairiuose policijos kriminalinės 
žvalgybos padaliniuose. R. Luko-
šius Vilniaus valdybos Ikiteismi-
nių tyrimų skyriui vadovavo nuo 
2013-ųjų, prieš tai dirbo STT Šiau-
lių valdybos Ikiteisminio tyrimo 
skyriuje.

Vakcina. Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) sako neturinti 
informacijos, kada Lietuvą pa-
sieks trečioji COVID-19 vakcinos 
siunta, tuo metu šią savaitę gautą 
antrąją siuntą ketinama panaudoti 
pakartotiniam medikų skiepijimui. 
„Šiuo metu informacijos apie tai, 
kada Lietuvą pasieks trečioji vak-
cinų siunta, neturime“, – BNS tre-
čiadienį sakė SAM atstovas spau-
dai Vytautas Beniušis. Lietuva iki 
šiol yra gavusi dvi kompanijų „Bi-
oNTech“ ir „Pfizer“ pagamintos 
vakcinos siuntas, iš viso – 20 tūkst. 
475 dozes. Pirmoji siunta savaitga-
lį išdalinta penkioms pagrindinėms 
šalies ligoninėms – pradėtas medi-
kų vakcinavimas, o antrąją siuntą 
ketinama panaudoti pakartotiniam 
medikų skiepijimui. Dėl COVID-
19 vakcinos sudarytos sutartys su 
šešiais jų gamintojais, iš jų numa-
tyta įsigyti daugiau nei 7 mln. vak-
cinos dozių. 

susitarimas. Europos Sąjungos 
vadovai trečiadienį pasirašė susi-
tarimą su Jungtine Karalyste dėl 
prekybos po „Brexito“. Europos 
Komisijos pirmininkė Ursula von 
der Leyen ir Europos Vadovų Ta-
rybos pirmioninkas Charles’is Mi-
chelis per Briuselyje 9 val. 30 min. 
vietos laiku įvykusią ceremoniją 
žurnalistų akivaizdoje pasirašė 1 
246 puslapių Prekybos ir bendra-
darbiavimo susitarimą, kuris po 
mėnesius trukusių sunkių derybų 
pagaliau buvo pasiektas Kūčių die-
ną. Po to solidus, mėlyna oda įriš-
tas dokumentas JK Karališkųjų oro 
pajėgų lėktuvu buvo išskraidintas 
į Londoną, kad parašą padėtų ir 
britų ministras pirmininkas Bori-
sas Johnsonas, šalies parlamentui 
skubiai pradedant debatus prieš 
gruodžio 31-osios terminą. Ketvir-
tadienį 23 val. (penktadienį 1 val. 
Lietuvos laiku) Didžioji Britanija 
pasitrauks iš Europos bendrosios 
rinkos ir muitų sąjungos, pasibaigus 
sunkiems metams ir pereinamajam 
laikotarpiui po „Brexito“, kai vyko 
intensyvios ir sunkios derybos dėl 
būsimų prekybinių ryšių.

-bNS

Direktoriaus prie bėgių pririšto nelaikys... Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 29 dieną, antradienį, Anykščių rajono taryba susirinko 
į paskutinį 2020 metų posėdį. Nuotoliniame posėdyje, kuris užtruko 
daugiau nei dvi valandas, anykštėnų išrinktieji priėmė 40 sprendi-
mų. Didžioji jų dalis  buvo „techniniai“ ir priimti be ilgesnių kalbų. 
Ilgiau Tarybos nariai stabtelėjo prie siaurojo geležinkelio reikalų.

Anykščių rajono taryba svarstė 
sprendimą, kad VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ visuotinia-
me dalininkų susirinkime iš pareigų 
būtų atleistas įstaigos direktorius 
Mindaugas Jucevičius. Prašymą at-
leisti iš užimamų pareigų nuo 2020 
gruodžio 31 dienos jis pateikė pats.

Pareigas paliekantis VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius Mindau-
gas Jucevičius tikino, kad nie-
kas iš darbo išeiti jo nevertė.

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis kvietė M.Jucevičių 
pasakyti, kokios yra tikrosios prie-
žastys, lėmusios jo sprendimą išeiti 
iš darbo.

„Lyg ir Siaurajame geležinkelyje 
pradėjo reikalai eiti į gera dėl tvar-
kos, atsiskaitymų, o žmogus palieka 
savo postą“, - stebėjosi jis.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius M.Jucevičius 
Tarybos nariams priminė, kad gruo-
dį Susisiekimo ministerija įstaigai 
skyrė papildomus 112 tūkst. Eur. 
Šie pinigai, anot jo, padėjo padeng-
ti visas buvusias įstaigos skolas bei 
ilgalaikius įsipareigojimus. „Moty-
vas išeiti iš darbo...Toks ir motyvas. 
Kai įstaigai gerai, tada laikas ir išei-
ti. Dvejus metus tempėm tempėm, 
kažkiek ištempėm bendrom pastan-
gom, o toliau reikia žmogaus, kuris 
užtikrintų, kad įstaiga gautų tolesnį 
finansavimą“, - sakė M.Jucevičius.

Pareigas paliekantis M.Jucevičius 
sakė, kad kuo daugiau kažkas daro-
ma, tuo daugiau pinigų išleidžiama, 
todėl jis teigė pastebėjęs, kad geriau-
sia - nieko nedaryti. M.Jucevičius 
tikino, kad iš VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktoriaus 
pareigų traukiasi ne dėl kažkokių as-

meniškumų. „Aš nemoku eiti prašyti 
pinigų ir sakyti - „blogai, blogai“. 
Mano asmeninės savybės ne tokios“, 
- sakė jis.

Anykščių rajono tarybos nariui 
K.Tubiui knietėjo iš M.Jucevičiaus 
išgirsti, ar jis sulaukęs užuominų pa-
likti direktoriaus pareigas, tačiau iš 
jo išgirdo atsakymą, kad to nebuvę.

„Mes kaip tik jo prašėme pasilikti, 
bet negalime laikyti pririšę prie bė-
gio“, - replikavo Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.

„Darbietis“ Ričardas Sargūnas 
padarė išvadą, kad M.Jucevičiui pa-
bodo būti pinigų prašinėjančiu „mal-
dininku“, nes, anot jo,  „tai veikia 
žmogų“.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad kai tik są-
lygos leis išvažiuoti į Vilnių, VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
vėl bus bandoma ieškoti pinigų.

„Bus vizitas pas naująjį susisie-
kimo ministrą ir kalbėsime apie tai, 
kad Siaurukui būtų skirta 100 tūkst. 
Eur, tai buvo padaryta ir šiais metais. 
Nes realiai Siauruko išgyvenimui 
reikia pusės milijono eurų“, - kalbė-
jo meras.

Anykščių rajono taryba taip pat 
pritarė VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ 2021 - 2023 metų stra-
teginiam veiklos planui. Parengtame 
plane buvo numatyta, kad Susi-
siekimo ministerija Siaurukui kas-
met skirs po 300 tūkst. Eur, tačiau 
gruodžio 29-osios Anykščių rajono 
tarybos posėdyje ši suma sumažėjo 

iki 200 tūkst. Eur. Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius Žiogelis 
prisipažino, kad tokie skaičiai jam 
buvo staigmena.

M.Jucevičius sakė, kad plane įra-
šytą sumą jam teko taisyti įsiklausius 
į Susisiekimo ministerijos pastabas, 
jos galiojančius dokumentus, nes an-
traip būtų buvę klaidinami Siauruko 
dalininkai.

„Aš sakiau, kai balsavome dėl 
naujų dalininkų priėmimo, kad  taip 
ir bus. Liūdna pripažinti, tačiau taip 
ir įvyko“, - dėl Siauruko ateities rū-
pestį demonstravvo Anykščių rajono 
tarybos narys K.Tubis.

Kaip paaiškėjo posėdyje, Pane-
vėžio miesto ir Panevėžio rajono 
savivaldybės, šiemet tapusios Siau-
ruko dalininkėmis, įstaigai skyrė po 
5 tūkst. Eur, kitais metais žada skirti 
po 15 tūkst. Eur.

Meras S.Obelevičius sakė, kad jei 
naujaisiais dalininkais nebūtų buvu-
sios priimtos minėtos savivaldybės, 
Siaurukas nebūtų gavęs Susisiekimo 
ministerijos pinigų ir  būtų bankruta-
vęs. Jis žadėjo iš strateginio veiklos 
plano išbrauktus 100 tūkst. Eur  iš  
Susisiekimo ministerijos „atsikovo-
ti“.

Nuo ateinančių metų VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ direk-
toriaus funkcijos bus patikėtos  šios 
įstaigos Infrastruktūros skyriaus va-
dovui Linui Čerauskui.

Daugiau apie paskutinį šių metų 
Anykščių rajono tarybos posėdį - ki-
tuose „Anykštos“ numeriuose.
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Mirus Albertui Baniui, 
nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Bronę ir sūnų 
KUNIGą Ričardą.

Rimantas ir Egidijus 
Šukiai

užjaučia

Už premiją išleis knygą ir atstatys 
paminklą mirusiems Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 28 dieną, pirmadienį, menotyrininkei, dailės pedagogei 
dr. Jolantai Zabulytei nuotoliniame renginyje įteikta Anykščių ra-
jono savivaldybės įsteigta Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija.

Nuotolinę premijos įteikimo 
ceremoniją organizavo Pasaulio 
anykštėnų bendrija, ji buvo trans-
liuojama per „Zoom“ platformą. 
Prisijungti prie transliacijos galėjo 
ir tie, kurie norėjo pasveikinti lau-
reatę, prieš tai informavę bendriją 
elektroniniu paštu.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
veiklos koordinatorė Simona Šev-
čenkaitė renginio pradžioje pasida-
lijo mintimis, kaip Pasaulio anykš-
tėnų bendrijai kilo idėja teikti dr. 
J.Zabulytės kandidatūrą Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijai. 

„Vos tik pradėjusi dirbti Pasaulio 
anykštėnų bendrijoje, vis išgirsda-
vau apie Jolantą, jos darbus, apie 
tai, ką ji daro dėl Anykščių. Kai 
gavome kvietimą teikti paraiškas 
premijai, susikroviau  krūvą knygų 
apie Jolantą, jos parašytas knygas.
Galvojau - na viskas, dabar susipa-
žinsiu su jos darbais, išsiaiškinsiu, 
kodėl tiek daug apie ją kalbama. Ir 
tą pačią akimirką pro duris įžygiuo-
ja Jolanta. Pirmą kartą ją pama-
čiau, susižvalgėme su kolegomis 
ir nusprendėme, kad pats likimas 
šią premiją nori skirti Jolantai“, - 
žaismingais prisiminimais dalijosi 
Treresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos ceremoniją moderavusi 
S.Ševčenkaitė.

Premijos laureatę pristatė Anykš-
čių Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio - Žukausko memoriali-
nio muziejaus kuratorius Tautvy-
das Kontrimavičius.

„Prisimenu tą momentą prieš 
keliolika metų, kai Jolanta ėmė 
ieškotis vietos, kur galėtų nutūpti 
Anykščių krašte. Buvo labai smagu 
talkinti tuo metu,visai negalvojant 
apie tai, ką paskui Jolanta pakeis 
pas mus. Nežinau, kiek iš mūsų, 
dabar susirinkusiųjų čia, yra buvę 
pirmojoje Jolantos paskaitoje, kuri 
vyko rūsyje, dabartinėje Anykščių 
menų mokykloje. Jolanta tada pir-
mąsyk pristatė tas vertybes, kurias 
mes tarsi turėjome, bet apie jas  

nieko nežinojome. Tuo metu ji, re-
gis, dar nebuvo į Anykščius privi-
liota. Jolantos dėka mes pradėjome 
atpažinti vertybes. Dar prieš kelio-
lika metų, jei manęs kas būtų pa-
klausęs, kuo skiriasi koplytstulpis 
nuo stogastulpio, prisipažinsiu,  il-
gai būčiau gūžčiojęs. Jos dėka mes 
atpažįstame ir stogastulpį, ir ko-
plytstulpį, pagaliau mes atrandame 
Anykščių krašte tas vertybes, ku-
rias suvokiame, pradedame bran-
ginti“, - kalbėjo T.Kontrimavičius.

Muziejaus kuratorius dr. 
J.Zabulytę lygino su švie-
sios atminties T.Mikeliūnaite. 
T.Kontrimavičius atkreipė dėme-
sį net į tokią detalę, kad abi  šias 
moteris sieja vienas dalykas - jos 
nevairuoja automobilio, bet tai ne-
trukdo joms burti bendruomenę.

„Ji mus išveda į tas erdves, ku-
riose yra vertybių, padeda jas su-
prasti, pažinti. Nepasakosiu apie 
tai, kaip Jolantos atradimai inspi-
ruoja naujus kūrybinius procesus, 
tačiau jos dėka mes imame turtėti. 
Pagaliau mes imame burtis ir veik-
ti. Per tą dešimtmetį, kai Jolanta 
aktyviai sukasi Anykščių krašte, 
ji spėjo padirbėti Pasaulio anykš-
tėnų bendrijoje, ją subūrusi krašto 
pažinimo veikloms. Ji spėjo pabūti 
Teresės Mikeliūnaitės kraštoty-
ros draugijos veiklose, jos pilna 
Anykščių Naujų vėjų bendruome-
nėje. Tarsi visos šios pavieniui, ats-
kirai veikiančios institucijos ima ir 
susitelkia tam, ko pati Jolanta labai 
norėjo. Ji norėtų, kad būtų pažįsta-
mas, vertinamas krašto paveldas, 
pirmiausia - sakraliniai paminklai, 
ji norėtų, kad mes tuo domėtumė-
mės, tai suprastume, kad galėtume 
pasidžiaugti tuo, ką turime. Noriu 
padėkoti Jolantai, kad jos dėka 
Anykščių kraštas praturtėjo. Pra-
turtėti galima ne tik įgyjant ką nors 
-  praturtėti galima pažįstant tai, ką 
turi, suvokiant, kad tai yra turtas. 
Šis  pažinimas per pastarąjį dešim-
tmetį ir atėjo kartu su Jolanta“, - 

Menotyrininkę dr.Jolantą Zabulytę Teresės Mikeliūnaitės kultū-
ros premijai pasiūlė Pasaulio anykštėnų bendrija.

(Nukelta į 14 psl.)

pabrėžė T.Kontrimavičius.
Muziejininkas pažadėjo, kad 

dr.J.Zabulytę kada nors pasieks 
muziejaus dovana - T.Mikeliūnaitės 
knyga „Anykščių į nieką nekeis-
čiau“.

„Linkiu, kad šita T.Mikeliūnaitės 
frazė būtų gyva“, - linkėjo jis.

Sveikinimo žodį tarė Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius, 
kuris ir įteikė laureatei apdovano-
jimą.

„Man Jolanta visada imponuo-
ja ne tik kaip mokslininkė, tyrė-
ja - visada feisbuke man į akis 
krenta jos gamtos pajautimas, na-
tūralus, kaip tikros gamtininkės ( 
feisbuke dr.J.Zabulytė publikuoja 
gamtos fotografijas, - red.pasta-
ba). Jolantos darbas, virtęs į hobį, 
duoda rezultatų, nes ir aš pats, tie-
są pasakius, Jolantos priverstas, 
apvažiavau Traupio seniūniją ir 
fotografavau kryžius. Jos darbai 
peržengė Anykščių rajono ribas ir 
turi išliekamąją vertę“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

Savivaldybės vadovas taip pat 
juokavo, kad šių metų  Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premija 
neturėtų kelti asociacijų su koro-
naviruso pandemija, nes „kryžiai 
taip pat užima tam tikrą vietą“, o 
dr.J.Zabulytė juos būtent ir tyrinė-
ja.

Menotyrininkė dr. J.Zabulytė 
prisiminė, kad, dar būdama maža, 
su tėvais iš Anykščių krašto persi-
kėlė gyventi į Kauno rajoną, Gar-
liavą. Į Anykščius ji sugrįžo 2008 
metais.

„Visada gyvenau su mintimi, 
kad noriu grįžti namo, į Anykščius. 
Gyvenu čia ir džiaugiuosi, nes čia 
man ir dangus šviesesnis, ir paukš-
čiai gražiau čiulba, ir medžiai ža-
lesni, jau nekalbant apie pačius 
žmones“, - sakė ji.

Menotyrininkė demonstravo 
skaidres, pasakojo apie savo nu-
veiktus darbus: kryždirbystės pa-
minklų fiksavimo ekspedicijas, su-
rengtas parodas, išleistas knygas, 
surengtas šventes.

Ar reikia 
susiaurinti 
centrinę 
Anykščių miesto 
gatvę ir dalį 
jos skirti 
pėstiesiems bei 
dviratininkams?

Ignas Ž.:

- Viskas gerai su ta gatve, palikit 
ramybėje. Nes bus taip pat, kaip 
užsiaurinus posūkį į Gegužės g. ir 
netikėtai sunkvežimiai nebetilpo po-
sūkyje į pramoninį rajoną...

O šaligatviai tikrai nėra per siauri.

Vaida sKRUODIENĖ:

- Aišku, kad nereikia. Sočiai vietos 
tiems pėstiesiems. Kad tik viską su-
siaurinti popieriuje, o realybėje - koks 
rezultatas bus, niekam neįdomu.

Virginija PAPlAUsKIENĖ:

- O pagrindinė gatvė tęsiasi iki 
senųjų kapinių ( ten jau nuo žie-
dinės sankryžos taip susiaurinta, 
kad su didesniu automobiliu gali ir 
neprasilenkti )... Jeigu dar ir centre 
susiaurins, tai avarinių situacijų bus 
daugiau... Negi pėstieji neišsitenka 
dabartiniuose šaligatviuose? Kas 
bus, kai vasarą atvažiuos turistai? 
Jau pastaraisiais metais kamščiai su-
sidaro (kai prie ,,Erdvės“ pristatyta 
automobilių arba kai žmonės skersai 
gatvę bėga prie kioskelių aikštėje)...

Juozas KVEDARAs:

- Gal ir gerai būtų. Daugiau gal 
dviračiais važinėt pradėtų.

Juolab kad tie bėgiai 
mažučiai...

sigutis OBElEVIČIUs, 
Anykščių rajono meras, apie VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktoriaus Mindaugo 
Jucevičiaus išėjimą iš darbo: 

„Mes kaip tik jo prašėme pasi-
likti, bet negalime laikyti pririšę 
prie bėgio“.

Jei ten paminklą daktarė ras - 
kelionė gali užtrukti...

Audronė PAJARsKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros sky-
riaus vedėja, apie T.Mikeliūnaitės 
premijos laureatę, menotyrinin-
kę dr.Jolantą Zabulytę: 

„Tai žmogus, su kuriuo drąsiai 
eini į kalnus“.

Kažin kaip kinai šį posakį 
transformavo?

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro direk-
torė, apie karantiną: 

„Jeigu mes visi krisime ant kelių 
ir šauksime: „Viskas, jau dedame 
šaukštus“... Šiaip daugelio žmonių 
psichologinė būsena yra susilpnė-
jusi, svyruojanti  ant ribos."

Kuo labiau žmogus 
neskirstytas, tuo natūraliau... 

sigutis OBElEVIČIUs, apie 
kadrų kaitą savivaldybės admi-
nistracijoje ir jai pavaldžiose 
įmonėse: 

„Aš neskirstau žmonių į Tubio, 
Petro ar  Jono. Kadrų kaita yra na-
tūralus dalykas“.

Eilė apie 2060-uosius?

Dalis VAIGINAs, Anykščių 
rajono ligoninės laikinasis direk-
torius, apie tai, ar skiepysis nuo 
Covid-19:  

„Man dar eilė neatėjo. Esu pa-
reiškęs norą. Yra sudarytas sąra-
šas“.

Vieni ilsisi todėl, kad kiti 
turėtų darbo

Jonas CICĖNAs, Anykščių 
rajono policijos komisariato vir-
šininkas, apie tai, kodėl pats eina 
patruliuoti: 

„Tai kolegų palaikymas, soli-
darumas. Kodėl vieni per šventes 
dirba, o kiti ilsisi?“

Bijote zombių?

Dainius ŽIOGElIs, Anykščių 
rajono vicemeras, apie tai, kodėl 
sutinkant Naujuosius metus ne-
bus užgesintas miesto eglės ap-
švietimas: 

„Eglės negesinsime, kad paskui 
nebūtų daugiau problemų“.
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rievės

Gražina ŠmIGElSkIENė

mes nežinome, kas mes esame, 
kur einame ir kuo norime tapti.

kelionės kryptį paprastai 
nulemia tikslas. Nebent būtum 
trečiasis brolis, kuriam iš tėvo 
palikimo atiteko katinas, kai kiti 
išsidalijo miškus bei elektros 
tinklus. Stovėtum tuomet kryžke-
lėje, rinkdamasis tarp rodyklių: 
„Į dešinę eisi – narkotikus 
legalizuosi, į kairę suksi - bebru 
pavirsi, tiesiai trauksi – pas 
konservatorius nukeliausi“. Ir 
galėsi apsipūtęs gerti iki pat 
,,maximos“ uždarymo, tiek, 
kol imsi nebesuprasti, kas tu – 
vyras, moteris, šikšnosparnis ar 
parasparnis.

Atsiveria, sakyčiau, perspekty-
vos! Tik turėk vaizduotės. 

Sėdėk saugiai namie, gerk ir 
rūkyk žolę. Palauk, gal ir šautu-

vą tuoj nusipirksi. O ką? kodėl 
neleidus prekiauti ,,maximai“ 
saugumo sumetimais šovinius, 
pritaikius draudimą pardavinėti 
sekmadieniais nuo 15 valandos. 
Juk Amerikoje yra valstijų, o 
pasaulyje - valstybių, kuriose 
bet kas gali nusipirkti ginklą.

kažin ar tai būtų ką nors 
labai jau stebinanti valstybės 
programa 2021 –iesiems. 

Tokių neribotų galimybių, 
tokios laisvės seniai nebuvo. 
Valdžioje turime vairavusią 
girtą ministrę, kita ministrė 
nesugebėjo išlaikyti advokato 
egzamino, bet sugebės vadovauti  
teisėsaugai. Turim Seimo narį, 
kuris apsimeta, kad turi aukštojo 
mokslo diplomą. Apie profesi-
onaliais gėjais prisistatančius 
valdžios ...žmones, būsiu ko-
rektiška, nerašysiu. kiekvienas 
geras dvaras privalo turėti gerą 
juokdarį. Juokas nuima įtampą. 
O ir Petro ašaros dėl meilių jau 
gerokia pabodę.

Neima juokas? Nieko tokio. 
Netrukus laisvai galėsime įsigyti 
narkotikų ir pralinksmėsime.  
kažin - bus jų mokyklų bufe-
tuose? lengvųjų, žinoma. kaip 
pradžiai.

Gali ir nebūti... bet gali ir 
būti. Įstatymo projekte, kurį už-
registravo laisvės frakcijos narė 
morgana Danielė, buvusią bau-
džiamąją atsakomybę už mažų 

kiekių narkotikų  turėjimą be 
tikslo platinti keičia įspėjimas 
arba bauda nuo 20 iki 100 eurų. 
,,Arba galimybė pasikonsultuoti 
su gydytoju ir, jeigu yra liga, 
įpareigoti gydytis“ , - tai citata 
iš m. Danielės interviu ,,Delfi“. 
Toliau  ,,ilgai laukto“ įstatymo 
autorė atsiskleidžia visu ciniš-
kumu: ,,m. Danielė pabrėžė, kad 
dėl esamo reguliavimo pri-
klausomybės ligomis sergantys 
žmonės sukasi įkalinimo ir ligos 
rate bei yra 
ne gydomi, 
bet kalina-
mi. ,,Toks 
ydingas 
ratas gali 
suktis 20 -30  
metų. O už 
visus tuos 
teismus ir įkalinimus, ir laiky-
mus kalinimo įstaigose, ir negy-
dymą moka mokesčių mokėto-
jai“ , - aiškino laisvės frakcijos 
atstovė“. Citatos pabaiga. 

Už tai, kad kriminalinis nusi-
kaltimas būtų laikomas adminis-
traciniu (pirmojoje – priėmimo 
stadijoje – balsavo ir anykštėnas 
Seimo narys Sergejus Jovaiša. 

Čia Jūs rimtai, Sergejau? Juk 
turite vaikų. Norėtumėt, kad 
atžalos priklausomybės nuo 
narkotikų rate, pasak morganos, 
,,suktųsi 20 -30 metų”? Suktųsi, 
suktųsi ir neišsisuktų be psi-

chiatrų ir reabilitacijos centrų 
pagalbos. Spoksotų padėrusiom 
akim ieškodami, kam ,,už dozę” 
prastumti senelio maikę su užra-
šu ,,Žalgiris”… Gink Dieve, čia 
ne linkėjimas. 

Tegul joks tėvas ir jokia 
motina niekada nelieja ašarų dėl 
apzombėjusių vaikų stiklinėm 
akim. Juk žinoma, kad narkotinės 
medžiagos veikia psichiką. Net ir 
pačios lengviausios, o priklauso-
mybė nuo narkotikų yra kur kas 

baisesnė nei nuo 
alkoholio. kar-
tojant mantrelę 
- ,,aš anoniminis 
alkoholikas” - 
nuo narkotikų 
nepasveikstama. 
kam? Dėl kokių 
tikslų šitą džiną 

reikia išleisti iš butelio? bėdų 
valstybėje dar maža?

Visas pasaulis už narkotikus? 
Ne. Ne visas. Prancūzijoje, Dani-
joje, Švedijoje, Suomijoje, Airijo-
je, Japonijoje bei daugelyje kitų 
šalių narkotikai yra nelegalūs. 

bet dabartinė baudžiamo-
ji atsakomybė už narkotikų 
laikymą yra tikrai ,,per daug, 
kai Jurbarko prievartautojas 
laisvėje...“, ,,už vieną sukti-
nę jauniems žmonėms visam 
gyvenimui tamsios dėmės“, – tai 
argumentai, kuriais narkotikų 
legalizavimą  dažniausiai gina 

laisvės partijos eklektoratas. 
Rimtai? Pažįstate nors vieną, 

kuris, pagautas rūkant kanapę, 
sėdo į cypę? Tada ta cypė, ma-
tyt, bus studentų „barakas“. 

bet labiausiai kvaila nesą-
monių chore yra narkomano ir 
Jurbarko prievartautojo analo-
gija. Prie ko čia tas sadistas? 
bet neapsinarkašinęs, matyt, 
laisvės ir nesuprasi. Tęsiant 
,,ilgai laukto“įstatymo projekto 
teikėjos minties logiką, reikėtų 
iš kalėjimų  paleisti ir visus 
nesveikos psichikos žmones. Nes 
kainuoja juk mokesčių mokėto-
jams visokių varnelių laikymas. 
be to, moralės požiūriu, užjausti 
durnių iš prigimimo yra kur kas 
kilniau negu užjausti durnių iš 
pasirinkimo.

kaip simboliška - pirmąją 
kalėdų dieną per TV rodyta 
,,bohemiškoji rapsodija“ apie  
Fredį merkurį atskleidė, kaip 
nekaltai - nuo moteriškų rūbelių, 
dviprasmiškų gestų, pastangų 
padaryti superįspūdį, prasidėjo 
naujų potyrių paieška. Ir kuo 
pasibaigė šio savo kartos Fausto 
eksperimentas muzikoje ,,pra-
kalti dangų“. Taip metaforiškai 
filme kalba apie save merkuris 
prieš didijį koncertą, kuriame 
buvo renkamos aukos Afrikai.  

man regis, visi eksperimentai 
prakalti dangų baigiasi tokiu 
pat rezultatu. 

...moralės požiūriu, už-
jausti durnių iš prigimimo 
yra kur kas kilniau negu 
užjausti durnių iš pasirin-
kimo...

Vakcinos nuo Covid 19 - kaip drambliui 
„bambonkė“ Vidmantas ŠmIGElSkAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Gruodžio 29-ąją, antradienį, Anykščių rajone registruoti 3, gruo-
džio 30- ąją - 2 mirę žmonės, kurie sirgo koronavirusu. Gruodžio 
30-ąją rajone koronavirusu sirgo 314 asmenų. 342 žmonės jau per-
sirgo šia liga, 17 mirė. Prieš savaitę sergančiųjų buvo per 360. 

Nuo Covid -19 gruodžio 27- ąją, praėjusį sekmadienį, pradėti 
skiepyti anykštėnai. Tiesa, kol kas paskiepyta vos 10 asmenų, tai 
yra mažiau, nei žmonių rajone mirė nuo koronaviruso.  

sergamumas mažėja

Didžiausiu koronaviruso židiniu 
išlieka Aknystos socialinės globos 
namai. Su šiuo židiniu siejami 128 
atvejai. Anykščių rajono ligoninės 
Palaikomojo gydymo ir slaugos 
skyriaus Troškūnų filialo židinyje - 
17 ligos atvejų. Iš jų 9 pacientai, kiti 
asmenys - medikai arba jų šeimos 
nariai. 

Aknystose ir Troškūnuose mirė 
po du gyventojus, kuriems buvo 
diagnozuotas susirgimas Covid- 
19. Prieš savaitę sergančiųjų buvo 
per 360, taigi, sergamumas koro-
navirusu Anykščių rajone mažėja.

Tiesa, kiek įtakos šiam faktui tu-
rėjo kalėdinis laikotarpis bei mobi-
liojo koronaviruso patikros punkto 
darbo laikas - kol kas nėra aišku. 
Pasak Anykščių rajono vicemero, 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovo Dai-
niaus Žiogelio, patikros punktas 
nėra perkrautas, yra buvę dienų, 
kai ryte užsiregistravę tą pačią die-
ną galėjo pasitikrinti sveikatą.

Gavo tik simbolinį 
vakcinos kiekį

Sekmadienį, gruodžio 27-ąją, 
Anykščių rajono ligoninė gavo pir-
mąsias vakcinas nuo Covid-19. 17 
val. 12 min. fikuotas istorinis įvy-
kis - pirmojo anykštėno vakcina-

cija. Tiesa, kol kas vakcinų kiekis 
labai jau simbolinis - ligoninė gavo 
10 vakcinos dozių. Iki trečiadienio 
naujos siuntos nebuvo sulaukta.

Vakcinuota 10 tuo metu ligoninėje 
dirbusių darbuotojų - pirmiausia dir-
bančių su Covid-19 sergančiais ligo-
niais. Taip pat vakcinuoti Priėmimo 
ir Reanimacijos skyrių darbuotojai.

Anykščių rajono ligoninės lai-
kinasis direktorius Dalis Vaiginas, 
„Anykštos“ paklaustas, ar medikai 
noriai vakcinuojasi, sakė, jog „yra 
nuomonių įvairovė“.  Taigi, panašu, 
kad medikai dėl vakcinų nesigru-
mia. „Man dar eilė neatėjo. Esu pa-
reiškęs norą. Yra sudarytas sąrašas“, 
- apie savo asmeninį apsisprendimą 
vakcinuotis ar ne „Anykštai“ sakė 
D.Vaiginas. Jis aiškino, kad medi-
kų sąrašas, kurio laikantis bus vak-
cinuojamas ligoninės darbuotojų 
kolektyvas, yra sudarytas remiantis 
darbo pobūdžiu bei konkrečių dar-
buotojų amžiumi.

Kada Anykščių ligoninė gaus 
antrąją vakcinų siuntą, duome-
nų neturėjo ir rajono vicemeras 
D.Žiogelis. O pasak D.Vaigino, 10 
gautų vakcinų greičiau jau buvo 
reklaminė akcija nei reali pagalba 
Anykščių rajono ligoninei.

Anykščiai eglės negesins. 
Komisaro šis faktas nedžiugina

Daugeliui Lietuvos savivaldy-

bių, vengiant žmonių susibūrimų 
Naujųjų metų naktį, nusprendus 
gesinti miesto egles, Anykščiai 
ruošiasi švęsti.

„Jeigu bus nurodymas - vykdy-
sime, jeigu tik rekomendacija - ti-
kėsimės žmonių sąmoningumo. 
Prašysime policijos pavaikščioti. 
Eglės negesinsime, kad paskui ne-
būtų daugiau problemų“, - „Anykš-
tai“ sakė Anykščių rajono viceme-
ras Dainius Žiogelis.

Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininkas 
Jonas Cicėnas „Anykštai“ kalbėjo, 

jog toks rajono valdžios sprendimas 
toli gražu nedžiugina. Pasak komi-
saro, adekvačiai mąstantys žmonės 
turėtų suprasti, jog siaučiant epide-
mijai ne laikas švęsti.

Į Anykščius neįleido 43 ekipažų

Kalėdiniu laikotarpiu pagrindi-
nius penkis įvažiavimus į Anykš-
čių miestą saugojo policijos ekipa-
žai. Anykštėnams talkininkavo ir 
Utenos pareigūnai. 

Į budėjimą buvo išėjęs ir pats 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininkas J.Cicėnas. Jis 
„Anykštai“ sakė, kad visi Anykščių 
rajono policijos komisariato parei-
gūnai, kurie sirgo Covid-19,  grįžo 
į  darbą, o jis ant kelio budėjęs ne 

todėl, kad nebeliko kam dirbti juo-
do darbo. „Tai kolegų palaikymas, 
solidarumas. Kodėl vieni per šven-
tes dirba, o kiti ilsisi? Visaginiečiai 
buvo įpratę mane matyti postuose, 
visą savo tarnybos laiką tokios tak-
tikos laikausi“, - „Anykštai“ sakė 
aukštas policijos pareigūnas. Jis 
kalbėjo, kad  nusileidimas į žemes-
nę grandį padeda geriau jausti pa-
valdinių darbo specifiką, suprasti, 
ko trūksta pareigūnams.

Kalėdiniu laikotarpiu į Anykš-
čius nebuvo įleisti 43 automobilių 
ekipažai. Administracinės teisės 
pažeidimo protokolų surašyta ne-
buvo. Bent iki tol asmenys, kurie 
neturi dokumentų, pagrindžiančių, 
jog jų vykimas į konkretų miestą 
yra teisėtas, nėra baudžiami, jei 
klusniai apsisuka.  

Naujametiniu laikotarpiu įvažia-
vimus į Anykščių miestą vėl sau-
gos 5 policijos ekipažai.  

Gerbiamieji anykštėnai,
pastarąjį pusmetį gyvename nežinioje. Nežinioje, kada gi pavyks pažaboti COVID-19 

plitimą visoje Lietuvoje ir, žinoma, Anykščiuose. 
Akivaizdu, šie pandemijos metai – išbandymų metai. Augantys susirgimų skaičiai 

neduoda ramybės visiems. Supraskime - tik visi kartu laikydamiesi nustatytų riboji-
mų, saugodami save ir artimuosius galime pažaboti šį plintantį virusą.

 

Kviečiu sutinkant artėjančius Naujuosius 
saugiai ir atsakingai pasilikti namuose. 

Užtikrinu - miesto centre nevyks jokie renginiai, nebus fejerverkų, nebus šventinio 
šurmulio. Atkreipiu dėmesį, kad mieste naujametę naktį budės policijos pareigūnai, 
kurie užtikrins tvarką, stebės, ar nėra karantino reikalavimų nesilaikančių asmenų. 
Visi norime, kad griežčiausi ribojimai kiek įmanoma greičiau pasibaigtų: jie niekam 
nėra malonūs, tačiau būtini. Susiimkime, kad Anykščiai ir visa Lietuva greičiau išsi-
vaduotų iš karantino gniaužtų, kad sugrįžtų gyvenimas į įprastas vėžes.

Anykščių rajono savivaldybės meras 
Sigutis ObElEVIČIUS
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Į pasaulį išskridę angelai dovanoja džiaugsmą

Prieš kelis dešimtmečius važiuo-
damas keliuku per Pasmodų  kaimą 
šiek tiek išsigandau pamatęs pro 
vienišos sodybos skliauto langelį 
kyšančias kojas. Nuvažiavau tik įsi-
tikinęs, kad jos nejuda ir pagalba jų 
savininkui nereikalinga. Jau gerokai 
vėliau, susipažinęs su V. Pelegrimu, 
sužinojau, kad ten kyšojo butafo-
rinio piršlio, likusio sodyboje  po 
triukšmingai nušvęstų, tuomet dar 
Pasmodų kaimo naujakurių, gerų 
Rūtos ir Valdo Pelegrimų draugų, 
vestuvių. „Jie išvažiavo, o piršlys 

liko, tad užkėlėm ant aukšto ir iški-
šom per langelį“,  - šypsojosi sody-
bos šeimininkas. 

Šiai meniškos prigimties žmonių 
porai ir Pasmodų kaimas, ir jame įsi-
gyta nuošali sodyba  buvo egzotika, 
erdve kūrybai viliojusi Valdą, tačiau 
žmoną su vaikais  jam tekę gerokai 
įkalbinėti kurtis kaime visam lai-
kui. Dabar sodyba  dar egzotiškes-
nė, liudijanti apie meniškuosius jos 
šeimininkus, visa paskendusi augių 
medžių ir sodo glėbyje, pasitinkanti 
išmoningais vartais, kuriuos ne kie-
kvienam pavyksta atverti. O mane 
juose pasitiko vilko dydžio sargybi-

nis, kurio apeiti neišdrįsęs telefonu 
pasikviečiau šeimininką. „Nepiktas, 
tik atrodo grėsmingai“, -  nuramino 
Valdas ir pakvietė į trobą. 

„Gyvenau Kaune, dalis draugų 
buvo įsigiję sodybas kaime arba 
jas paveldėję, tad ir mums su Rūta 
parūpo... Tik apie Druskininkus, iš 
kur kilusi žmona, visos jau buvo iš-
pirktos. Pažįstu Kęstutį Juodelį, nes 
mūsų žmonos kartu mokėsi institu-
te, tad paklausiau, gal apie Anykš-
čius kas nors parduoda sodybą. Po 
kiek laiko jis kviečia: „Atvažiuok, 
net šešios yra“. Patiko man šita 
bakūžė K. Juodelio kaimynystėje 
ir taip mes tapome anykštėnais,“ - 
prisiminė V. Pelegrimas, pastebė-
jęs, kad su  K. Juodeliu kartais kavą 
gerdami puodeliais susimojuoja. 

Paklaustas, kas paskatino tapti 
medžio drožėju, o dabar, manyčiau, 
angelų skulptoriumi, meno pasau-
lyje kartais pavadinamu angelų 
magistru, V. Pelegrimas atsakė, kad 
pats gyvenimas. „Gimiau ir augau 
Vilniuje, jaunystėje lankiau  plauki-
mą, buvo minčių net treneriu tapti, 
tačiau pasvarstęs supratau, kad tai 
ne man. Jaunas sukūriau šeimą. 
Kaune, galima sakyti, gyvenimą 
pradėjom nuo nulio. Stalo nėra, lo-
vos nėra ir pinigų nėra, o ,,blato“, 
reikalingo gauti paskyrą jiems įsi-
gyti, neturėjau. Tada pagalvojau, 
kad galiu baldus ir pats susimeis-
trauti, - prisiminė angelų kūrėjas. - 
Pirmoji medinė lėkštė, ko gero, dėl 
nepriteklių buvo ištekinta. Mano 
dirbinius pamatę draugai, pažįstami 
tokių įsigeidė. Dirbti su medžiu pa-
tiko ir sekėsi. Štai tada ir prasidėjo 
masinė medinių lėkščių, riešutinių, 
druskinių, pjaustymo lentelių, įvai-
rių dėžučių  gamyba, kelionės į Ka-
ziuko muges“.

R. ir V. Pelegrimai pritapo 
Anykščiuose, susirado bendramin-
čių. Valdas tapo Tautodailininkų 
sąjungos nariu, Rūta dėsto dailės is-
toriją Anykščių menų mokykloje ir, 

pasak Valdo, yra jo mūza, jo darbų 
kritikė ir geriausia patarėja. „Jei kas 
nepavyksta, ji gelbsti savo moteriš-
ku mąstymu,  racionalumu ir intui-
cija“, - sakė menininkas.

„Kada gimė pirmasis angelas?“ 
– paklausiau V. Pelegrimo. „Berods 
2006 – aisiais: pas mane viešėjo 
draugas, dirbantis su medžiu. Tu-
rėjau tokią pliauską. Vienaip pažiū-
rim, kitaip, ir abu nusprendžiam, 
kad gali išeiti iš jos angelas. Tai, 

ko gero, buvo mūsų abiejų projek-
tas, kurio pasekmė - gimė gražus, 
klasikinis angelas, iškeliavęs ir 
apsigyvenęs pas gerus žmones Vil-
niuje, Pilies gatvėje.  Nuo jo 2006 
– aisiais ir prasidėjo angelų era, - 
šypsojosi  jų kūrėjas, pastebėjęs, 
kad tuo metu angelų iš medžio nie-
kas nekūrė. – O vienu iš impulsų 
kurti angelus tapo ir duris atvėręs 
Anykščių angelų  muziejus“.

Šis angelas, „Atėjęs iš aukso 
pievų“, gyvena Anykščių an-
gelų muziejuje.

Angelų kūrėjas Valdas Pelegrimas. 

Angelus kurti Valdas Pele-
grimas pradėjo prieš ketu-
riolika metų.

Mielieji Anykščių krašto žmonės,
Sveiki sulaukę gražiausių metų švenčių – šventų Kalėdų ir jau visai netrukus prasidėsiančių Nau-

jųjų metų. Nuoširdžiai linkiu ir viliuosi, kad 2021-ieji mums visiems bus ramesni ir sveikesni, į už-
marštį pasitrauks išbandymai ir nelaimės, o įveikti iššūkiai taps puikia pamoka tęsti pradėtus darbus.  
Sveikinti Jus per šiemetines šventes – ypatingas jausmas. Šiemet, kaip niekad anksčiau, prasminga 
linkėti sveikatos, ramybės šeimose ir širdyse. Besibaigiantys metai negailėjo iššūkių ir sunkumų, 
tačiau ir tokiu metu turime galimybę pasidžiaugti nuveiktais prasmingais, teigiamų pokyčių Lietuvai 
atnešusiais darbais. 

Svarbu paminėti, jog patvirtintame ateinančių metų biudžete numatyta viskas, ką buvusi valdžia 
planavo socialinėje srityje. Teigiamai vertinu ir karantino pagalbos projektą. Ypatingai džiaugiuosi, 
kad dar pernai mano pateiktas vaiko pinigų didinimo pasiūlymas pasirodė esąs toliaregiškas ir dar 
2019 metais buvo patvirtintas įstatymu. Šiuo klausimu naujoji Vyriausybė nedarė jokių pakeitimų, 
tad nuo sausio 1-osios vaiko pinigai didės iki 70/110 eurų, priklausomai nuo šeimos padėties ir 
atžalų skaičiaus. Žinau, kad tokie pokyčiai itin svarbūs šiuo neramiu metu, kai ne visos šeimos yra 
užtikrintos dėl finansinės ateities, daugybė verslų patiria nuostolių dėl karantino suvaržymų. Svarbių 
pokyčių bus ir daugiau: reikšmingai didės minimali alga, pensijos augs beveik dešimtadaliu, atsiras 
nemokamas antrokų maitinimas, didės visos socialinės išmokos, augs biudžetininkų atlyginimai. Pir-
mą kartą Lietuvos istorijoje bus indeksuojamos visos valstybinės pensijos. Sodros biudžete numatyti 
pinigai ir mano siūlymu priimtam išankstinių pensijų pakėlimui.

Naujosios Vyriausybės parengtame karantino pagalbos pakete numatytos labai panašios priemonės į tas, kurias taikė S. Skvernelio Vyriausybė. Numatyta, kad dar-
buotojams bus 100 proc. kompensuojamos išlaidos už prastovas (iki 1.3 MMA), tęsiama parama veiklos apribojimus patiriančiam smulkiajam verslui. Mudviejų su 
kolega Linu Kukuraičiu iniciatyva pakeisti valdančiųjų projektai ir leista karantino metu pasinaudoti nedarbingumo išmokomis visiems tėvams,  kurie neveda vaikų 
į darželius. Mūsų siūlymu išplėstas darbo paieškos išmokos gavėjų ratas. Šis pokytis aktualus žmonėms, praradusiems darbą prieš pandemiją ir jau išnaudojusiems 
savo 9 mėn. nedarbo draudimo išmoką. 

Prieš pat prasidedant karantinui mano inicijuotas Susisiekimo ministro vizitas į Anykščius davė puikų rezultatą – galiausiai rajonas gavo papildomą finansavimą 
Siaurukui. Džiaugiuosi galėdamas prisidėti  prie rajono strateginių tikslų įgyvendinimo kelių priežiūros, socialinių paslaugų plėtros ir kitose srityse. Karantino apribo-
jimai kol kas neleidžia aktyviai susitikinėti su rajono gyventojais, bet Jūs esate aktyvūs bendraudami internetu, telefonu, tad jaučiu, jog Anykščių krašte turime bendrų 
tikslų ir daugelį problemų vertiname panašiai. Aš ir mano komanda laukiame Jūsų laiškų, skambučių. Kviečiu kreiptis dėl kylančių problemų, dalytis džiaugsmais ir 
viltis, išsakyti savo nuomonę Anykščiams svarbiais klausimais. 

Būkime kartu 2021-aisiais, išlikime sveiki, kantrūs išbandymams ir bendruomeniški.
Pagarbiai

Tomas TOMIlINAs

Seimo narys Tomas Tomilinas ir buvęs Socialinės apsaugos ir 
darbo ministras, Seimo narys Linas Kukuraitis.
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Kita vertus, su merais tarpusa-
vyje pajuokaujame, kad užsidarius 
renginiams tai buvo metai, kai ne-
reikėjo kiekvieną savaitgalį lėkti 
iš vieno renginio į kitą, kai kone 
kiekvienas savaitgalis buvo laisvas 
pabūti su šeima, dirbti sode. Man 
po ilgesnio tarpo atsirado laiko 
parašyti ir atiduoti leidyklai naują 
knygą...

Manau, kad ir buvęs sveikatos 
apsaugos ministras, ir ministerija 
pamatė ir suprato, kad, jeigu būtų 
sunaikintos rajoninės ligoninės, 
per pandemiją Santaros ir kitas tre-
tinio lygio sveikatos įstaigas būtų 
ištikusi katastrofa... Dėl Dalio Vai-
gino - galiu tik padėkoti jam, kad 
ryžosi eiti į laikinas pareigas, nes 
jo pažintys, patirtis padėjo ir pade-
da valdyti sunkiai valdomą situaci-
ją pandemijos metu ir, neabejoju, 
išvengti dar didesnio užsikrėtusių-
jų ir mirčių skaičiaus.

- Internetas apėmė visas mūsų 
viešojo ir privataus gyvenimo 
sritis. Dirbame nuotoliniu būdu, 
su vaikais bendraujame per 
„zoom“ -ą, sutikę žmogų trau-
kiamės nuo jo kaip viduramžiais 
nuo raupsuotojo. Kaip Jūs jau-
čiatės taip gyvendamas? Kaip 
fizinė atskirtis veikia žmonių, 
kolektyvo, šeimos santykius? 

- Žmogus, kaip aš juokauju, yra 
bendruomeninis padaras. Žmogui 
reikia žmogaus, reikia socialinių 
kontaktų, todėl nuotolinis darbas 
man nepatinka, blaško ir vargina, 
nors mano nervų sistema stipri, o 
oda stora.

- Trečiąją kadenciją vadovau-
jate Anykščių rajonui, dar dvi 
kadencijas dirbote  mero pa-
vaduotoju. Esate buvęs turbūt 
visuose Anykščių kaimuose, pa-
žįstate daugumą anykštėnų. Ar 
pasikeitė per penkiolika pasta-
rųjų metų anykštėnai? 

- Anykštėnai labai pasikeitė. 
Mes juokaujam, kad prieš 15 -20 
metų susitikimuose su gyvento-
jais vos ne pagrindinė problema 
buvo palaidi šunys, dalis žmonių 
ilgėjosi kolūkių ir sakė, kad „prie 
ruso buvo geriau“, o dabar žmonių 
požiūris keičiasi, vis aukščiau ke-
liama kartelė rajono valdžiai. Kita 
vertus, Anykščiuose atsiranda vis 
daugiau kūrybingo, iniciatyvaus 
jaunimo, kurie nusiteikę pozity-
viai, kuriems Anykščiuose tiesiog 
gera gyventi, kurie keičiasi patys ir 
keičia aplinką..

 - Beje, kaip manote, kokios 
Jūsų būdo savybės lėmė tokį  
Jūsų, kaip Anykščių rajono va-
dovo, ilgaamžiškumą?

- Manau, kad čia galėtų geriau 
atsakyti rinkėjai, bet galbūt dėl to, 
kad nesu konfliktiškas žmogus, 
linkęs tariantis ieškoti geriausių 
variantų, vengiantis spontaniškų 
sprendimų, atviras naujoms idė-
joms, žiūrintis į priekį.

- Žmonės kalba, kad nušalin-
tojo mero Kęstučio Tubio paliki-
mas – įbauginta, praradusi inici-
atyvą, skųsti vienas kitą įpratinta 
savivaldybės administracija. Ar 
tai tiesa?

- Aš taip nedramatizuočiau. Ko-

lektyvas nemažas, jame yra visokių 
žmonių, ne visi yra vienodai gabūs 
ir darbštūs, o rajono vadovybė ke-
lia pačius aukščiausius tikslus ir tai 
kai kam kelia įtampą. Pagaliau ir 
darbas karantino sąlygomis kelia 
papildomų sunkumų ir iššūkių.

- Ar yra Jūsų komandoje žmo-
gus, kuriuo pasitikite tiek pat, 
kiek ir savim?

- Patikimiausi žmonės man yra 
Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė, 
Ona Repečkienė. Tačiau aš pasi-
tikiu visa komanda, sprendimus 
priimame tardamiesi, pasverdami, 
neslėpdami vieni nuo kitų kažko-
kių detalių.

- Jūsų pirmtako K. Tubio lai-
kais atleista daugybė valstybės 
tarnautojų. Prie dabartinės val-
džios vėl vyksta kadrų kaita:  K. 
Tubio žmonės palieka darbus, o 
į pareigas grįžta valdančiajai ko-
alicijai artimi asmenys. Kuo pa-
aiškintumėte tokią rotaciją?

- Aš neskirstau žmonių į Tubio, 
Petro ar  Jono. Kadrų kaita yra na-
tūralus dalykas. Vieni išeina į pen-
siją, kiti - vaikų auginti, treti randa 
geriau apmokamą darbą, nes savi-
valdoje atlyginimai mažoki. Paga-
liau administracijos vadovai ieško 
optimaliai veikiančio administraci-
jos struktūros varianto. Beje, šioje 
kadencijoje nė vienas atleistas žmo-
gus nebuvo nuskriaustas - gavo iš-
eitines, o iš skyriaus vadovų į kitas 
pareigas perkeliamam specialistui 
paliekama ta pati alga.

- Netrukus kadencija persiris 
į antrąją pusę, partijos pradės 
ruoštis savivaldos rinkimams ir 
bendražygiai taps konkurentais. 
Kaip manote, kada subyrės val-
dančioji dauguma?

- Valdančioji dauguma nesuby-
rės, tai galėtų atsitikti nebent po ne-
prognozuojamų rinkimų. Tačiau ti-
krai daroma daug darbų, žmonės tai 
mato, tad nemanau, kad po rinkimų 
kažkas kardinaliai pasikeistų.

- O perteklinė dauguma rajo-
no Taryboje turi minusų? Juk 
rajono vadovai dabar gali sau 
leisti ne tik nesiskaityti su opozi-
cija, bet ir ignoruoti valdančiajai 
koalicijai priklausančių partijų 
nuomonę.

- Mes nesinaudojame didele 
dauguma ir nebandome užgniaužti 
opozicijos, nepamenu, kad būtu-
me „buldozeriu“ stūmę kažkokius 
sprendimus. Didelė dauguma tam 
tikrų sunkumų kelia merui, nes rei-
kia daugiau derinimų su skirtingo-
mis politinėmis jėgomis. Kita ver-
tus, tai yra gerai, nes apsaugo nuo 
neteisingų sprendimų ir galbūt nuo 
STT dėmesio.

- Kokius svarbiausius nuei-
nančių metų darbus norėtumėte 
paminėti? Be nukabinto užrašo 
,,Biboilteka“ ir prigesinto Anykš-
čių kultūros centro apšvietimo, 
žinoma...

- Darbų rutinoje, o gal ir mums 
neišmokus girtis bei tinkamai ko-
munikuoti, iš kasmet padaromų 
darbų už milijonus eurų, kurie 
ženkliai gerina anykštėnų gyve-
nimo kokybę, žmonėms įstringa 
tokie menkniekiai kaip gaidys ar 
„biboilteka“. O juk  2020 metais 

pradėjo veikti Okuličiūtės (Istori-
jų) dvarelis, po ilgų odisėjų pasi-
rašyta Tilto g. projekto sutartis, ten 
verda darbai, pradėta Žvejų gatvės 
rekonstrukcija, muziejaus fondų 
saugyklos rekonstrukcija, sėkmin-
gai laimėta nemažas skaičius sau-
lės elektrinių projektų, kuriuos 
įgyvendinus savivaldybė ir jos 
įstaigos galės ženkliai sutaupyti 
lėšų už elektrą. Levaniškyje įrengti 
nugeležinimo įrenginiai, pabaigtas 
Keblonių ir sodų vandentiekio bei 
kanalizacijos projektas ir jau sau-
sio mėnesį, manau, gyventojai ga-
lės prisijungti prie vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklų. Į pabaigą eina  
A. Vienuolio progimnazijos re-
monto darbai, A. Baranausko mo-
kykla džiaugiasi nauju moderniu 
stadionu. Tačiau, ko gero, 2020-ie-
ji metai buvo patys produktyviausi 
per visą Anykščių istoriją tvarkant 
rajono kelius ir gatves. Kartu su 
pažvyravimu, priežiūra, keliams 
buvo skirta arti 5, o  pridėjus vals-
tybinės kelių direkcijos lėšas – per 
10 milijonų eurų. Naujai išasfaltuo-
tas kelias Mačionys-Rubikiai (2,22 
km), Šaltupio g. (0,411 km) ir Le-
liūnų g. (0,217 km). Anykščiuose 
suremontuotos gatvės (perklotas 
asfaltas): Vairuotojų g. (0,931 km., 
Valaukio g. (0,345 km), Pakrantės 
g. (0,449 km.), Dvaro g. (0,248 
km.), sutvarkytas šaligatvis Ku-
dirkos gatvėje. Perklotas asfaltas 
Skiemonių seniūnijos Pūstalaukio 
kaime (0,966 km), Šilelio g. Nau-
juosiuose Elmininkuose (1,413 
km), Grikiapelių kaime Svėdasų 
seniūnijoje (1,1 km), Staškūniš-
kių kaimo Parko g. (0,492 km), 
Aknystose (0,503 km), Janušavos 
Gintaro g.( 0,801 km), Troškūnų 
seniūnijos Pušyno g. (0,882 km). 
Valstybinė kelių direkcija asfalta-
vo kelią iš Surdegio iki Subačiaus 
(8,258 km). Galiu pažymėti, kad 
džiaugiamės ne tik betono ir asfal-
to, bet ir „minkštesniais“ pasieki-
mais. Neišsiplėsdamas į daugybę 
švietimo, socialinių, kultūros įs-
taigų laimėtų projektų, paminėsiu 
porą. Tai VEGA (vaiko emocinės 
gerovės aplinkos modelio sukūri-
mo) projektas, kuris buvo pripažin-
tas kaip vienas geriausių projektų 
šalyje, surinkęs 98 balus iš 100. 
O Baranausko aikštės konversijos 
projektas Norvegijos fondams tarp 
teiktų 92 koncepcijų pateko tarp 
5 geriausių. Tad tikrai turime kuo 
didžiuotis (kalbu apie komandos ir 
kai kurių savivaldybės tarnautojų 
kompetenciją).

- Kokie projektai/darbai, liko 
neįgyvendinti?

- Labai norisi išjudinti parko 
pertvarkymą į kurortinį parką su 
mineralinio vandens biuvete. Kvai-
lai atrodo dviračių takas nuo Pik-
tagalio, pasibaigiantis ties miesto 
riba. Kitais metais tikimės bent jau 
parengti projektą. Pastrigęs ir Ko-
plyčios aplinkos tvarkybos projek-
tas. Manau, kad kitais metais bus 
įgyvendintas ir ilgai lauktas van-
dentiekio ir kanalizacijos tinklų 
projektas Piktagalyje.

- Dėliojate 2021- ųjų biudže-
tą, kuriame apie 30 mln. eurų, 
tačiau beveik milijonu eurų ma-
žiau. Karpysite algas ar atsisa-
kysite kai kurių darbų?

- Iš tiesų, 2020 metų savivaldy-

bės biudžeto planas buvo 29,098 
mln. eurų, iš jų savarankiškų funk-
cijų 17, 425 mln. eurų. 2021 Seime 
tvirtinamas metų planas 25,098 
mln., savarankiškų funkcijų 16,048 
mln. eurų. Taigi, milijonu mažiau. 
Bet čia tik pusė bėdos, nes cen-
trinė valdžia su savivalda elgiasi 
švelniai tariant, negražiai, pvz., 
pakelia atlyginimus, o tam pakė-
limui pinigų praktiškai neduoda. 
Pateiksiu vieną pavyzdį. Tarkime 
vaikų lopšelio darželio „Žilvitis“ 
atlyginimų didėjimui iš biudžeto 
skirta 6,7 tūkstančio, o pagal koefi-
cientus reikia 106,3 tūkst., kuriuos 
privalome atrasti biudžete. Šitokiu 
būdu kasmet didėja atlyginimams 
išmokamų pinigų kiekis, o mažė-
ja lėšos visoms kitoms išlaidoms, 
pradedant keliais, apšvietimu ir 
baigiant prisidėjimu prie europinių 
projektų. Esame priversti spaus-
tis, taupyti kiekvieną centą. 2020 
metais šalyje nesurenkant gyven-
tojų pajamų mokesčio, Anykščiai 
išliko vienu iš nedaugelio rajonų,  
išvengusių skolinimosi, nors prieš 
Šv.Kalėdas dar esame negavę apie 
2 mln. eurų gyventojų pajamų mo-
kesčio. Dėliodami biudžetą, daro-
me prioritetinių darbų sąrašą - ką 
privalome daryti ir pinigų tam ras-
ti, ir kokius darbus teks atidėti.

- Biudžetinės įstaigos 2021 – 
iesiems metams nusimatė tiek 
daug veiklos, kad sudėjus jų 
poreikį savivaldybei reikėtų iš 
kažkur gauti papildomus 7 mi-
lijonus... 

- Dėliojant biudžetą norai „su-
balansuojami“ braukant raudonu 
tušinuku. Jeigu rimtai, savivaldybė 
nėra centrinė valdžia ir savivaldy-
bės biudžetas negali būti deficiti-
nis, netgi savivaldybės negali sko-
lintis, o jeigu kažkiek pasiskolina, 
privalo tais pačiais metais skolas 
atiduoti. Baisiausia, kad tie įstaigų 
norai nėra kažkoks kosmosas. Tur-
būt kiekvienas vaikų darželis ar 
mokykla svajoja apie renovaciją, 
didėja socialinių paslaugų poreikis, 
visi nori važinėti pažvyruotais ir 
nugreideriuotais keliais, asfaltuo-
tomis gatvėmis, turėti vandentiekį 
ir kanalizaciją. Esame priversti ir 
švelniai mažinti etatus, prašome įs-
taigų, kad, žmogui išėjus į pensiją, 
labai pagalvotų, ar tikrai negalima 
be jo apsieiti.

- Beje, kaip kinta savivaldybės 
gyventojų ir valdininkų skai-
čius? Žmonės kalba, kad valdi-
ninkų nuolat daugėja, o žmonių 
mažėja. Ar mums negresia tapti 
rajonu su 21 Tarybos nariu?

- Gyventojų skaičius taip dras-
tiškai, kaip prieš keletą metų, ne-
bemažėja. Valdininkų skaičius taip 
pat pamažu mažėja, nors centrinė 
valdžia kasmet savivaldai primeta 
vis naujų funkcijų, pvz., pavasarį 
priimtas infrastruktūros įstatymas 
reikalauja, kad savivaldybėse at-
sirastų inžinieriaus etatas. Tarybos 
narių skaičius - mažiausia bėda. 
Jeigu gyventojų skaičius rajone 
sumažėtų iki 19999, į Tarybą auto-
matiškai būtų renkami ne 25, o 21 
narys, tačiau kol kas tai negresia.

 - Į savivaldybės biudžetą at-
keliauja žemės, nekilnojamojo 
turto ir fizinių asmenų pajamų 
mokestis. Ar žinote darbdavių, 

kurie labiausiai  papildo rajono 
biudžetą?

- Anykščiuose nėra „Achemos“ 
dydžio įmonių, o „Anykščių Vyno“ 
akcizai plaukia į šalies biudžetą, 
todėl rajono biudžetą ženkliausiai 
pildo gyventojų pajamų mokestis, 
kurio daugiausia šiemet sumokėjo 
SPA „Vilnius“ ir sveikatos prie-
žiūros įstaigos. Nemažas sumas 
žemės ir žemės nuomos mokesčio 
sumoka ūkininkai.

- Niekas jau nebeabejoja, kad 
Anykščiai pasuko turizmo, o ne 
pramonės ar žemės ūkio vys-
tymo keliu. Tačiau  kad Anykš-
čiuose būtų gera gyventi, reikia 
darbo. Kokia situacija Anykščių 
darbo rinkoje turėtų būti 2021 
–aisiais? Juk žinote, kokiai vei-
klai rajono savivaldybė išduoda 
leidimus.

- Karantinas ir kai kurie nepro-
tingi buvusios vyriausybės spren-
dimai išaugino nedarbo lygį ne tik 
kurortuose ir kurortinėse teritorijo-
se, bet ir pramoniniuose miestuose. 
Tikiuosi, kad pasibaigus karanti-
nui, ypač jeigu padės vyriausybė su 
adekvačiais sprendimais, nedarbo 
lygis grįš į 2019 metų lygį. Antra 
vertus, man visada nesuprantamas 
paradoksas, kad, didėjant nedar-
bui, Anykščiuose didėja gyvento-
jų indėliai bankuose ir išduodama 
kone daugiausia statybos leidimų 
tarp aplinkinių savivaldybių.

- Kokius svarbiausius darbus 
ruošiatės nudirbti 2021-aisiais?

- Svarbiausia stabilizuoti CO-
VID-19 protrūkį, subalansuoti 
biudžetą, pasiekti, kad sumažėjus 
lėšų nesustotų darbai. Kitais me-
tais laukia nemaža didelių projek-
tų (Tilto g., Žvejų g., muziejaus 
saugyklos, Svėdasų senelių namų) 
užbaigimas. Didelis iššūkis bus 
kvartalinės renovacijos projekto 
įgyvendinimas.

- Metams baigiantis išryškėjo, 
kad mūsų tautos istorijos liudi-
ninkai - piliakalniai rajone ypač 
apleisti. Kaip ketinate spręsti šią 
problemą?

- Piliakalniai nėra apleisti. Kol 
kas, nesirealizavus pilies statybos 
idėjai, istorikams „skauda“ dėl Vo-
rutos. Problemą aš matau plačiau. 
Saugomų teritorijų tarnyba sukūrė 
daug infrastruktūros, o lėšų Regio-
niniams parkams skiria per mažai. 
Dėl to jau kreipėmės į VSTT.

- Jūsų anūkas Mykolas pradė-
jo lankyti mokyklą. Kaip tai pa-
keitė Jūsų požiūrį į švietimą?

- Požiūris į švietimą nepasikeitė, 
bet manau, kad mokymo progra-
mose per mažai tautiškumo, o pra-
eitos Seimo daugumos politikams 
niekada neatleisiu už sugriautą pe-
dagogų ruošimo sistemą ir sunai-
kintą edukologijos universitetą.

-  ...ir beje – kiek naujų augalų 
rūšių 2020- aisiais pasodinote?

- Paskutiniais metais Traupio 
botanikos sodas kasmet pasipildo 
maždaug 1000 naujų augalų rūšių 
ir veislių. Ne išimtis ir šie metai. 
Tik pasikeitė geografija. Negalėjau 
sodinukų išvažiuoti į Lenkiją, bet 
atradau, kad dar retesnių ir įdomes-
nių augalų sėklų galima parsisiųsti 
iš JAV...

Anykščiai mero akimis: nedarbas auga, 
bet leidimų statyboms daugėja
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Pasaulio puodai 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brėmeno muzikan-
tai.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. 
13:45 Laisvė ir kūryba. 
14:00 Mis Marpl  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Jazzu koncertas 
„Mano namai“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! .
19:30 Metų panorama 
(kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Tulpių laukas N-14.
22:15 Liudvigas van 
Bethovenas N-7.
23:50 Tėvai vieni namuose 
N-7.
01:20 Žmogus, vertas še-
šių milijonų (kart.).
02:35 Pasaulio dokumenti-
ka (kart.).
03:30 Dainuoju Lietuvą. 

 06:20 Stivenas Visata.

07:10 Nuotykių metas.
07:35 Ogis ir tarakonai.
07:55 Padūkėlių lenkty-
nės.
08:20 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
08:50 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:15 Riteris Rastis 2. 
11:00 Dviese mes jėga.
13:00 Miesto medžiotojas  
N-7. 
15:05 Kaip diena ir naktis 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
21:40 Atvykimas N14. 
00:00 Tai  S. 
02:20 Be šansų (k) N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Vėžliukai nindzės  
N-7.
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Sniego karalienė.
12:20 Kenoloto.
12:22 Sniego karalienė.
13:35 Daktaras Dolitl is 4. 
N-7.
15:15 Kadetė Kelė  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kadetė Kelė  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.

19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Aladinas  N-7.
22:00 Paskutinės dienos 
Marse . N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Paskutinės dienos 
Marse N-14.
00:10 Diena, kai aš sugrį-
šiu  N-14 (kart.).
02:05 Kodas 999  N-14 
(kart.).
04:05 24 valandos. 
Palikimas  N-14.

06:30 Balt i jos komandinis 
gal iūnų čempionatas (k). 
07:30 Snaiper is  (k)  N-7. 
08:30 Tauro ragas.  N-7. 
09:00 L ie tuvos gal iūnų 
čempionato I  e tapas. 
10:05 Kvai l ia i  šė ls ta  
N-7. 
10:35 Arabi jo je  su 
Lev isonu Vudu.
11:45 Veln išk i  St ivo 
Ost ino išbandymai   N-7. 
12:40 Gordonas Ramzis. 
Ik i  pragaro i r  a tga l .
13:50 Pragaro v i r tuvė  
N-7. .
14:50 Nepaaišk inami  įvy -
k ia i  su Vi l jamu Šatner iu  
N-7. 
15:50 Nusika l t imų tyrė ja i  
N-7. 
17:00 Betsafe-LKL čem -
pionato rungtynės. 
19:30 Aklo j i  zona  N-7. 
20:30 Snaiper is   N-7. 
21:30 Dakaras 2021.
22:30 Legendų b iuras  
N14. 
23:35 Okupuot i   N14. 
00:35 Skola (k)  N14. 
02:30 Pradink (k)  N14. 

06:20 Akloji (k).
07:50 Anthonis Bourdainas  
N-7..
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus  
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Akloji.
21:00 Žaliosios katės  
N14. 
23:10 Švilpiko diena  N-7. 
01:10 Nusikaltimo vieta – 
Hamburgas N14. 
02:45 Kapitonė Marlo  (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Laisvė ir kūryba 
(kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias..
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-
kys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros ba-
zilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
(kart.).
14:10 Klausimėlis. 
14:30 Ponas Žirnis ir 

Šermanas (kart.).
16:00 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:10 Dainuoju Lietuvą 
(kart.).
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Vilnietė Halka žiau-
riame Vienos trileryje. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Opera „Halka“ 
23:20 LRT Metų apdova-
nojimai. 
00:50 Tulpių laukas. N-14. 
(kart.).
02:05 Mūšio laukas. 
(kart.).
02:35 Nepaprastas žmonių 
ir gyvūnų ryšys (kart.).
03:05 7 Kauno dienos 
(kart.).
03:30 Literatūros pėdsekys 
(kart.).
04:00 Kelias (kart.).
04:30 Duokim garo! 

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Atšiaurioji Aliaska  
N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Didžioji migracija 
(kart.) N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
13:00 Didžioji migracija 
N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai . N-7.

17:00 Sandėlių karai . N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Kobra 11  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA rungtynės. 
Bostono „Celtics“ - 
Detroito „Pistons“.
00:30 NBA Action.
01:00 X Faktorius.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai.  
08.00 Vantos lapas  N-7.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Vyrų šešėly-
je. GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ.  
09.30 Skonio reikalas.  
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.  
10.30   Greitis.  
11.00 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 „24/7“.  
17 .30  Nau ja  d iena .  
18 .00  Ž in ios .Ora i .
18 .30  Mūsų gyvūna i . 
19 .00  Gyven imas. 
20 .00  Ž in ios .  Ora i .
20 .30  Gyva i .  I š junk  šv ie -
są .  Koncer tas .
21 .30  „24 /7 “ .  
22 .30  Ž in ios .  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten .  
00 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti   N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita 
(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 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Komanda N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos (kart.).
03:00 Panorama (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  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 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Vyras su krepšiu   N14. 
00:40 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
01:40 Atvykimas (k)   N14.  
03:30 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  (k) N-7. 

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 Loterija “Kenoloto.
12:22 “Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 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 Domino . N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Domino  N-14.
00:00 Kaulai  N-14.
01:00 Kalėjimo bėgliai  N-14.
01:50 24 valandos. Palikimas  
N-14.
02:45 Moderni šeima  N-7.

06:55 Geriausias žmogaus 
draugas  (k).
07:55 Dūris skėčiu (k) N-7. 
09:50 Aeroplanas 2. (k) N-7. 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija  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 Dakaras 2021.
21:30 Džona Heksas N14. 
23:05 Akloji zona (k) N-7. 
00:55 Legendų biuras (k) 
N14. 
02:00 Okupuoti (k) N14. 
02:50 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji  (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės  N-7. 
14:30 Maljorkos bylos  (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Maljorkos bylos  N-7. 
20:00 Naujokai  N-7. 
21:00 Valgyk, melskis, mylėk 
N-7. 
23:45 Paskolinta meilė.
01:35 Našlaitės  N-7. 
03:05 Žaliosios katės (k) 
N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. Aktorius 
Vytautas Anužis. (kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 Atspindžiai.(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 Šoka Lietuva.
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Ištvermiečiai. 
13:10 Metų „Kultūros diena“ 
(kart.).
14:05 LMŽ. (kart.).
14:30 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. (kart.).
15:35 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai(kart.).
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 Mergaitė, kurios bijojo 
Dievas. N-14.
23:50 Laisvė ir kūryba. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Muzikinė komedija „Ar 
Amerika pirtyje?!“. (kart.).
02:20 Grupės „Colours of 
Bubbles“ ir Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro koncertas. 
„Untold story. Chapter 2“ 
(kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 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 Erelis Edis N-7.

23:00 Lemtingas posūkis 
4  S.
00:55 Pašėlęs policininkas 
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.  
08.00 „24/7“.  
09.00 Mūsų gyvūnai.  
09.30 Partizanų keliais.   N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Nauja diena.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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 Nauja diena.  
00.30 Reali mistika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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 kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (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 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė N-14. 
23:55 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Dainuoju Lietuvą. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai (kart.).
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pabėgimas   N14. 
00:15 Narkotikų prekeiviai  
N14..
01:15 Mergina voratinklyje (k) 
N14. 
03:10 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (k) N-7. 
04:40 Kalnietis (k) N-7. 
05:30 Programos pabaiga.

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios”. 2021. 3 s.
16:25 TV3 orai”. 2021. 3 s.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  

N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Už priešo linijos. 
Kolumbija  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Už priešo linijos. 
Kolumbija  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Už priešo linijos. 
Kolumbija  N-14.
00:00 Kaulai  N-14.
01:00 Kalėjimo bėgliai  N-14.
01:50 24 valandos. Palikimas 
. N-14.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
11:40 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija 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 Dakaras 2021.
21:30 Susidūrimas su Žeme 
N-7. 
23:25 Nepaklūstantis įstatymui 
(k) N14. 
01:10 Fortitudas N14. 
02:05 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:15 Daktaras Ozas N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 

10:20 Akloji  (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šei-
mininkės  N-7. 
14:30 Maljorkos bylos  (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą  (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Maljorkos bylos  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7..
22:55 Paskolinta meilė.
00:50 Našlaitės  N-7. 
02:25 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. „Pokaz trio“ 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 Į sveikatą! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:40 Atspindžiai (kart.).
13:10 Širdyje lietuvis (kart.).
14:05 Čia – kinas (kart.).
14:30 Vilniečiai. Augis Gucas 
(kart.).
15:00 Tėvas Stanislovas 
(kart.).
15:40 „Dainų dainelės“ aki-

mirkos.
15:50 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Klausimėlis.lt (kart.).
18:25 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Utenos „Juventus“ – Vilniaus 
„Rytas“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos. 
21:33 „Depeche Mode“. 
23:00 Ortodoksų Kalėdų die-
viškoji liturgija. 
00:50 DW naujienos rusų 
kalba.
01:05 Dabar pasaulyje. 
01:30 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
01:40 Gražiausios poetų dai-
nos (kart.).

06:30 Einšteinas. (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  (kart.) 
N-7.
12:30 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 Maištinga siela  N-7.
23:10 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Pašėlęs policininkas 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
09.00 Vyrų šešėly-
je. GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ. 
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai . 
00.30 Reali mistika  N-7.
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 kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva..
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas N-14. 
23:45 Alpių detektyvai. N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  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 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mergina voratinklyje   
N14.  
00:50 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
01:40 Vyras su krepšiu (k)   
N14.  
03:25 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (k) N-7.

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 gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 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 Išbadėjusių žaidynės  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Išbadėjusių žaidynės  
N-14.
23:40 Kaulai  N-14.
00:40 Kalėjimo bėgliai  N-14.
01:35 24 valandos. Palikimas  
N-14.
02:25 Moderni šeima  N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:40 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija 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 Dakaras 2021.
21:30 Nepaklūstantis įstaty-
mui N14. 
23:25 Džona Heksas (k) N14. 
01:00 Fortitudas N14. 
01:55 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji  (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 

Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
14:30 Maljorkos bylos (k) N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Maljorkos bylos  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:45 Našlaitės  N-7. 
02:20 Valgyk, melskis, mylėk 
(k) N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys (kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 Susipažink su mano 
pasauliu (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 Legendos.Aktorius 
Vytautas Anužis. (kart.).
14:00 7 Kauno dienos (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Gyvenimas su ugnikal-
niais (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba į 

pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 LMŽ. (kart.).
17:40 Ištvermiečiai (kart.).
17:55 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – 
Kauno „Žalgiris“..
20:00 Ekologiška (kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dingę be žinios N-14. 
23:00 Istorijos detektyvai. 
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. „Pokaz trio“.
01:40 Auksinis protas (kart.).
02:50 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11(kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 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 Sinbadas ir 
Minotauras N-14.
22:45 Gelbėtojai  N-7.
00:45 Pašėlęs policininkas  
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena..
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Nauja diena. 
08.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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.  
00.30 Reali mistika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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 kriminalinė 
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 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija  N-14.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kai nusėda dulkės  
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Ištvermiečiai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta (kart.).
03:00 Panorama (kart.).

06:40 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  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 3N-7. 
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Viską prisiminti   N14.  
00:50 Narkotikų prekei-
viaiN14. 
01:40 Pabėgimas (k) N14..
03:05 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (k) N-7. 

06:25 Transformeriai 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.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
14:30 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 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 Blicas N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Blicas  N-14.
00:05 Kaulai  N-14.
01:05 Kalėjimo bėgliai  N-14.
01:55 24 valandos. Palikimas  
N-14.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:40 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija  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 Dakaras 2021.
21:30 Išrinktųjų medžioklė 
N-7. 
23:45 Susidūrimas su Žeme 
(k) N-7. 
01:30 Fortitudas  N14. 
02:20 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji  (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7..
13:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės  N-7. 
14:30 Maljorkos bylos (k) 
N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Maljorkos bylos  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:50 Našlaitės  N-7. 
02:25 Midsomerio žmogžu-
dystės N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Širdyje lietuvis. (kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbąkart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 LMŽ (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Literatūros pėdsekys 
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys (kart.).
15:25 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Devintasis dešimtme-
tis.
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas.Lemtinga 
pagunda N-14.
23:05 Čia – kinas (kart.).
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. Tevet Sela.
01:30 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
01:40 Duokim garo! (kart.).
03:05 Klausimėlis (kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 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.
12:30 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 Lojalioji . N-14.
23:10 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Pašėlęs policininkas 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
09.00 Keliautojo dienoraš-
tis. 
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 Teisingumo agentai  
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.

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 Sti l ius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta 
(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 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgir is“ – 
Maskvos srit ies „Chimki“. 
22:05 Auksinis protas. 
23:25 Medžiotojas ir Ledo 
karalienė N-14. 
01:15 Iš tol i   S.
02:45 Tulpių laukas  N-14. 
(kart.).

06:30 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 

l ikimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis  
N-7. 
21:00 Megalodonas  N14. 
23:15 Grėsmingasis aš-
tuonetas   S.  
02:25 Viską prisiminti (k)   
N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Farai  (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.
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 Žuvytė Dorė  N-7.
21:20 Egipto dievai  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Egipto dievai  N-7.
23:55 Devynioliktasis sta-
las  N-7.
01:35 Už priešo linijos. 
Kolumbija . N-14 (kart.).

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė ge-

r iausia (k).
08:45 Stoties polici ja (k) 
N-7. 
09:45 Pėdsakas (k) N-7. 
10:40 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:40 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis N-7. 
13:40 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Stoties polici ja  
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 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 Dakaras 2021.
22:30 Vendeta N-14. 
00:15 Išrinktųjų medžioklė 
(k) N-7. 
02:15 Forti tudas N14. 
03:05 CSI. Majamis (k) 
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloj i  (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Maljorkos bylos (k) 
N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:30 Mano vienintelė  
N-7. 
18:00 Akloj i .
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  

N-7. 
21:00 Purpurinės upės  
N14. 
23:05 Paryžiaus paslaptys  
N14. 
01:00 Našlaitės  N-7. 
02:35 Brokenvudo paslap-
tys N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018 
(kart.).
06:55 Pirmą kartą. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 Ekologiška (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:40 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu 
(kart.).
14:00 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
14:30 Meilės keliu (kart.).
14:55 Devintasis dešim-
tmetis (kart.).
15:40 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt (kart.).

19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Velnio meilužė 
N-14.
23:20 Monikos Liu kon-
certas.
00:35 DW naujienos rusų 
kalba.
00:50 Dabar pasaulyje. 
01:15 Klaipėdos pil ies 
džiazo festivalis 2018. 
02:10 „Depeche Mode“ 
(kart.).
03:30 Lemtinga pagunda 
N-14. (kart.).
05:05 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 

06:30 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 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 Farai  N-7.

21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Toras  N-7.
00:10 Lojal ioj i  N-14 
(kart.).
02:10 Pašėlęs policinin-
kas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Greit is. 
09.30 Vantos lapas  N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Nauja diena. 
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.
23:00Bušido ringas  N-7.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika  N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
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I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos 

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 sausio 31 d.)

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Mokslo sriuba. 
06:30 Išpažinimai. 
07:00 Vaikystė paikystė.
08:30 LMŽ. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Kiauniniai. 
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Sniegynų vilkė. 
14:00 Frenki Dreik paslap-
tys N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:35 Didysis stebuklas 
N-7. 
00:20 Medžiotojas ir Ledo 
karalienė N-14. (kart.).

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Nuotykių metas.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
09:25 Šonku dienoraščiai.  
11:15 Neįtikėtinos Lemoni 
Sniketo istorijos   N-7.  
13:20 Gyvenimas ant ratų   
N-7.  

15:25 Mylėti(s) smagu   
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Šerlokas Gnomsas.
21:15 Suvaidink mano 
žmoną   N14. 
23:30 Rinas 911   S.  
01:05 Megalodonas  N14. 

06:40 Supermergaitės.
07:00 Žmogus voras . N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai.
12:00 Laukinė Kroatijos 
gamta.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Kroatijos 
gamta..
13:05 Princesė undinėlė ir 
piratai.
14:35 Legendinis kovoto-
jas  N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Gaujų karai  N-14.
22:40 Vagiliautojai . N-14.
01:10 Blicas N-14 (kart.).
02:50 Domino  N-14 
(kart.).

06:05 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
07:00 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina.
10:00 Pakvaišusi porelė..
10:55 Didieji gyvūnai. 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai N-7. 
12:55 Gordonas Ramzis. 
13:55 Pragaro virtuvė N-7. 
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Viljamu Šatneriu 
N-7. 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Dakaras 2021.
23:00 Troja  N-14.
02:05 Artėjant prie nežino-
mybės  N14. 
03:30 Vendeta (k) N14. 

06:10 Mentalistas (k) N-7. 
.
07:55 Anthonis Bourdainas  
N-7. 
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  N-7. 

11:00 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
12:00 Džinas Italijos pa-
krantėje.
13:00 Akloji.
14:45 Klasikiniai kepiniai. 
15:45 Širdele mano  N-7. .
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Kapitonė Marlo  
N14. 
22:55 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas N14. 
00:50 Paryžiaus paslaptys 
(k) N14. 
02:30 Purpurinės upės (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Vilniečiai. Audronė 
Girdzijauskaitė. 
08:00 Didingas gamtos 
grožis: nacionaliniai par-
kai..
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. 
16:05 LMŽ. 

16:30 Gamina vaikai. 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
Smuikininkė Korneli ja 
Kalinauskaitė..
18:30 Procesai. 
19:00 Euromaxx (kart.).
19:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Svajonių komanda 
N-14.
22:50 Koncertas 
„Mažesniej i  brol iai – su 
žmonėmis ir dėl žmonių“.
00:30 Dabar pasaulyje. 
00:55 Iš tol i   S. (kart.).
02:25 Muzikinis intarpas.
02:45 Vilniečiai. Audronė 
Girdzijauskaitė (kart.).
03:15 Procesai (kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Atšiaurioj i  Al iaska  
N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Didžioj i  migracija.
(kart.) N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai N-7.
14:00 Išl ikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas 
su Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinasti ja  
N-7.

21:00 Žinios. 
21:55 Sportas.Orai.
22:00 PWR PRISTATO.
23:00 Esminis instinktas  
N-14.
00:30 Toras  N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 Vyrų šešėlyje. 
Barbora Umiastauskaitė-
Žagarietė. 
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dieno-
raštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7..
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje. 
IZABELĖ LIUDVIKA 
BORCH PLIATERIENĖ. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.

Kryžiažodis „Noras“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.

lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią  „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, arba 
pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių 
kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 
eurų čekį. 

Lapkričio 28-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Žirgas“ teisingas atsaky-
mas - DAUGELIS TIKI. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  51 skaitytojas. Tai anykš-
tėnai R.Šulnienė, B.Augulienė, R.Kavoliūnienė,  A.R.Vilimas, L.Galvanauskienė, 
Ž.Galvanauskaitė, E.Tamulėnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Vilčinskienė, 
R.Venclovienė, R.Budrienė, Z.Vanagienė, A.Skaržauskienė, V.Stasiūnienė, 
A.Kavolienė, D.Varnienė, J.Mieželienė ir O.Arienė; 

B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų;
K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; V.Strazdienė,  E.Kiškienė, 

R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; B.Raščiuvienė iš Surdegio; I.Guobienė iš 
Svėdasų;  J.Aukštakojienė iš Ukmergės; A.Lisauskienė iš Mickūnų; A.Rušaitė ir 
L.Ruša iš Vilniaus; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; M.Baltrūnienė iš Piktagalio; 
K.Rimkuvienė iš Antupių; E.Matulis ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių; A.Juknonienė iš 
Rubikių;  R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; O.Petronienė iš Smėlynės; A.Ramanauskienė 
iš Dauginčių; T.Patumsienė iš Vikonių;  M.Risakovienė iš Debeikių; R.O.Deveikienė 
iš Mažionių; R.Vaiginytė iš Aknystų;  L.Dobrodiejienė ir R.Purvėnienė iš Utenos.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Žirgas“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks V.VIlČINsKIENEI iš Anykščių. Prašome skai-
tytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.
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su aušra atbundanti Aušra Raimondas GUObIS

Aušra Petniūnaitė – svėdasų krašto dukra. Jos neskubri eise-
na, paslaptingos šypsenos nušviestas veidas, tylus susimąstymas, 
valandų valandos, praleistos prie audimo staklių, sapnuose gims-
tantys ir išsiskleidžiantys audiniuose raštai paliečia sielą. 

Ir mažas tautines juosteles, skirtas skaitomai knygai pažymėti, 
ir plačias juostas jubiliatams bei  ilgiausias piršliams melagiams 
meistrė Aušra mielai audžia.

Iš Bajorų pakrūmės

Kuomet paklausiau Aušros apie 
jos kiltį, tai ji tik paslaptingai nusi-
šypsojo, kad ne iš pačio miestelio, o 
iš Bajorų kaimo, iš pačios palaukės, 
Pakrūme vadinamos, yra kilusi. Ten 
jos motinos tėviškė, o tėvelis atėjęs 
nuo Viešintų, jis iš tos garsios Pe-
tniūnų giminės, kuri kadaise Pago-
jėje prie vieškelio gyveno, vėliau 
persikėlė į didesnį ūkį Čiunkiuose, 
pokariu buvo sovietų persekioti - po 
pasaulį gausi giminė iškriko. Šviesus 
tos genties simbolis – mieloji Damu-
tė Petniūnaitė, ilgametė knygnešių 
muziejaus Griežionėlėse darbuotoja, 

jau šimtą metų bebaigianti, gal vos 
trejų metų iki to apvalumo tetrūksta. 
Gerai būtų ir Aušrai tokio amželio 
sulaukti, gal ji neprieštarautų...

Vietos pasaulyje pasidairymai

Ieškojo savo pašaukimo. Tapo 
vaikų darželio auklėtoja po mokslų 
Panevėžio Švedo pedagoginėje mo-
kykloje. Troškūnų vaikų darželyje 
nelabai patiko. Persikėlė į Rokiš-
kį, ten šiaip taip darbavosi, gyveno 
samdomame bute, o kaimynystėje 
buvo įsikūrusi audėjų šeima – žmo-
na ir vyras Jurėnai. Pasimokiusi pas 
juos, tapo dailės kombinato audėja, 

tačiau trumpai tedirbo, nes prasidėjo 
Sąjūdis, daugybė įmonių palengva 
ar staiga užsidarė, atsirado tai, ko 
daugelį metų nebuvo – bedarbiai. 
Atsirado ir Darbo birža, kuri bandė 
rūpintis darbo nerandančiais, kad jie, 
pakeitę veiklos pobūdį, įgytų naujų 
kvalifikacijų. Buvę ir audimo kursai. 
Juos 2000 metais lankė tris mėnesius, 
daug išmoko, po poros metų įsigijo 
audimo stakles. Jos - ne kokios nors 
močiutės seklyčioje stovėjusios, o 
modernios, profesionalios. Taip pra-
sidėjo rimtesni audimo darbai.

Juostos juostelės

Manau, kad Aušros austų juostų 
yra kiekvieno svėdasiškio namuo-
se. Trumputės, ilgesnės – mažytei  
dovanai mielam bičiuliui. Jubilia-
tams. Garbės piliečiams. Svėdasų 
500 metų jubiliejaus proga nuaudusi 
kelias juostas, tad viena jų atiteko 
jubiliejinės šventės svečiui Vytautui 
Landsbergiui, kita - Panevėžio vys-
kupui Jonui Kauneckui. Juostomis 
pažymėti ir penkmečiais padalyti 
brangaus miestelio jubiliejai.

Dažniausiai  juostas užsako 80, 
85 ar  90 metų amžiaus sukaktis 
švenčiantiems, o vyresnių nelabai 
bebūna. Juosta - didžios pagarbos, 
solidumo ženklas. Menkesniems ju-
biliejams užprašo mažiau, nors pen-
kiasdešimtmečiams ar šešiasdešim-
tmečiams taip pat neretai dovanoja. 
Juosta puikiausiai tinka dovanoti ir 
sidabrines, auksines ir retokai pasi-
taikančias deimantines bendro gy-
venimo sukaktis švenčiančioms po-
roms. Suaudžia dviejų su puse metro 
ilgumo, išlygina, kutus nušukuoja, 
lygiai nukerpa. Ilgiausias, net iki 2,7 
metro juostas audžia piršliams, juk 
nežinia, kaip nuaugęs bus tas vyras. 

Suaudė ir daugybę juostų Šim-
tmečio anykštėnų pagerbimui, tad 
turiu Aušros suaustą juostą ir aš. Ant 
daugelio išrašo „Svėdasai“, „Lietu-

va“ net „Lithuania“, kuomet juostos 
keliauja į Šiaurės Ameriką ar kitą 
angliakalbę užsienio šalį, kurioje 
gyvena lietuviai. Lietuvių fondui 
JAV nuaudė 500 nedidelių juostelių 
su raidėmis „LF“. Pasitaiko, kuomet 
reikia užsakymą atlikti labai greitai. 
Tuomet jau darbuojasi nuo ankstyvo 
ryto, stabteli tik pavalgyti, atsigerti.

Žalios spalvos jos audiniuose 
daugiausia... Dar raudona, gelto-
na – taigi, kurias regime ir mūsų 
Trispalvėje. Ornamentai įvairiausi, 
tačiau vyrauja tautiniai  - Gedimino 
stulpai, dobilėliai, kryželiai, ąžuolo 
lapai, žvaigždelės, giliukės, tulpės, 
rūtų šakelės - jų semiasi iš Balčiko-
nio knygos „Audimų raštai“. Nau-
doja sintetinius sodrių spalvų siūlus. 
Kiekvienai audžiamai juostai pasi-
gamina ornamentų „kortą“, nedidelį 
kartoninį stačiakampėlį su apskrito-
mis rašto skylutėmis (palengva susi-
kaupė  nemažai tokių kortelių –  visą 
kortoteką). 

svėdasietiškas gyvenimas

Audėjos gyvenimas, iš šalies 
žvelgiant, teka ramiu ritmu. Gyvena 
tykioje Svėdasų miestelio gatvėje, 
balto mūro tėvų namuose, tebėra 
gyvi ir abu tėveliai. Kasdienis ritmas 
pertraukiamas tuomet, kai tenka 
nukeliauti į Uteną. Ten tautinio pa-
veldo parduotuvėlėje prekiaujama 
ir jos audiniais. Arba kuomet vyks-
ta į mugę, rajoninius Anykščius. 
Kasdienė rutina - pasivaikščiojimai 
miestelio gatvėmis, nedidelio šu-
nelio vedžiojimas, sekmadieniais 
-  bažnyčia, malda, buvimas palai-
mingoje tyloje...

Manau, kad tikrieji svėdasiškiai 
didžiuojasi, kad jų miestelyje gyve-
na tautinių juostų meistrė. Įsigeidus 
juostos, nereikia toli dairytis. Savo 
meną mielai eksponuoja tautodai-
lės parodose, jos juostos skaitytojus 
džiugina ir Svėdasų miestelio bibli-

otekoje. Visą Lietuvą Aušra nustebi-
no, kai, minint Lietuvos Respublikos 
šimtmetį,  spalvingomis juostomis 
apdengė nemenko knygų namelio 
stogą.

Plačios apylinkės Garbės piliečius 
aprūpina juostomis – Užpalių, Vy-
žuonų, Kamajų, Tauragnų...  Kodėl 
gi Svėdasai neturi Garbės piliečio?

Džiaugsmai

Šiek tiek pakeliavusi po miestus, 
sugrįžo į tėviškės namus Svėdasuo-
se. Jos darbo kambarys - „cechas“ - 
pietiniame namo sparne erdvus, di-
džiuliais langais. Šviesos nestinga.  
Darbo sąlygos puikiausios. Audėjos 
darbas nelengvas, mat nepakanka 
tik kantrybės bei kruopštumo, rei-
kia  jėgos kojose ir rankose. Čia 
jau sausainių su arbata pagraužęs 
netesėsi, todėl net iš ryto užkanda 
stipriau. Pasisotina košėmis, mėsa.  
Kartu su siūlų gijomis skriejančias 
mintis pertraukia įdomi žinia ar 
puiki melodija – besidarbuodama 
klausosi radijo. Gera ir gyventi, nes 
čia pat ir šilai, ir ežerai. Vasarą mau-
dosi, o į puikiuosius miškus eina 
nuolatos. Mėgsta pabūti vienumoje, 
kaip ji išsitarė, – „atsijungti“ nuo 
pasaulio šurmulio, o knygų skaityti 
nemėgsta, tik kartais pavarto. ,,Me-
nininkei poezijos gali stigti“, – suku 
savo klausimą ir sužinau, kad Auš-
rai patinka Salomėjos Nėries eilės. 
„Apšerkšniję mūsų žiemos,/ Balta 
balta, kur dairais...“  Nusišypso ir 
priduria, kad dabar labiau apšerkš-
niję pavasariai.

Klausiu, ar ji  kada nors yra nu-
audusi  juostą sau. Atsako, kad 
bandžiusi, kai suėję keturiasdešimt, 
tačiau, atsiradus progai, tą juostą su 
gražiai išaustu skaičiumi 40, bet be 
įrašyto vardo, pardavusi. Yra nuau-
dusi tokių proginių juostų ir savo 
artimiausiems žmonėms – motinai, 
tėčiui, broliui.

Aušra Petniūnaitė šypsosi tarp savo austų juostų juostelių 

Prie Rūtos ir Valdo Pelegrimų sodybos vartų pasitiko sargybinė 
Ela.                 Autoriaus nuotr.

Pasak V. Pelegrimo, iš tikrųjų 
angelo niekas nėra matęs, tačiau vi-
siems jis yra dieviška, paslaptinga 
būtybė, siejanti žemiškąjį ir anapu-
sinį  pasaulius. Angelas asocijuojasi 
su gėrio, dvasingumo pradais, todėl 
natūralu, kad daugeliui kyla noras  
turėti angelo atvaizdą savo namuo-
se ar dovanoti artimam, mylimam 
žmogui. Juk sakoma, kad kiekvie-
nas mūsų turi savo angelą sargą. 
Angelų kūrėjas nestokoja fantazi-
jos, jo nuomone, angelas gali ne tik 
skristi: jis gali plaukti laiveliu, gali 
net važiuoti dviračiu ar paspirtuku... 
Tad  V. Pelegrimo sukurti angelai 
vienas į kitą nepanašūs, nepakar-
tojami. Autorius prispažįsta jų jau 
padaręs per tūkstantį ir mano, kad 
būtų sunku rasti tarp jų absoliučiai 
identiškų. Prieš septynetą metų V. 
Pelegrimas susipažino su bardu Ge-
diminu Storpirščiu ir jau tiek metų 
iškirtiniams festivalio „Purpurinis 
vakaras“ svečiams ir atlikėjams su-
kuria  kasmet  po keturias dešimtis 
angelų. „Per setynerius metus jų 
festivaliams būsiu padaręs netoli 
trijų šimtų, tad nelengva nesikar-
toti, tačiau stengiuosi“, - šypsojosi  
menininkas. Jo angelai pasklidę po 
platųjį pasaulį, iškeliavę net  į tokias 
tolimas šalis kaip Amerika, Japoni-
ja, Australija...

V. Pelegrimo angelai gyvena 
Anykščių angelų muziejuje, Anykš-

čių menų inkubatoriuje, Anykščių 
koplyčioje įsikūrusioje galerijoje 
„Kampas“,  kur, radus patikusį, 
galima įsigyti. Angelai eksponuo-
ti Anykščių „Gatvės galerijoje“ ir 
profesionaliojo meno galerijoje 
„Aukso pjūvis“.

„Angelams reklamos nereikia: 
kam jie įdomūs ir reikalingi, žmo-
nės patys susiranda, - pastebėjo V. 
Pelegrimas. - Džiugina atvejai, kai, 
įsigiję vieną angelą, tie patys žmo-
nės ir vėl ateina. Atvažiuoja ir sako,  
kad  jiems dar vienas angelėlis 
gimė, prašo  išdrožti ...Susitikimai 
su tokiais žmonėmis man - tikras 
džiaugsmas. Pasiekia gražūs atgar-
siai ir apie į tolimas šalis iškeliavu-
sius angelus“. 

Menininkas neslepia, kad savo 
kūriniams renkasi kietą medį – 
ąžuolą, uosį, guobą,  ieško ange-
lams  plastinių formų jau gamtos 
sukurtame medyje, jo rievėse, išlin-
kimuose. Gal dėl to pastabumo jo 
angelai nepakartojamai išraiškingi. 
„Tinkamo medžio paieškos bene 
vienas pagrindinių mano kūrybos 
aspektų, - sakė menininkas. – Galiu 
angelą drožti ir iš paprastos pliaus-
kos, tačiau jis bus bedvasis. Gamtos 
kūriniai nepakartojami, man terei-
kia tai pastebėti ir užtenka tik ranką 
pridėti, kad medis atgytų, virstų an-
gelu  ir džiugintų kitus“. 

Dėl kūrėjo pastabumo ir nagin-
gumo, jo  pasaulėjautos ypatumų 

tie angelai kartais linksmi, kartais 
liūdni, tarsi susišaukiantys su senų-
jų lietuviškų koplytstulpių rūpinto-
jėlių stilistika, kartais žaismingi ir 
netgi padykę... V. Pelegrimas domi-
si skulptūra, bendrauja su garsiais  
šalies skulptoriais, jam ne kartą 
teko dirbti su šviesaus atminimo 
Vladu Vildžiūnu, iš Dabužių kilu-
siu skulptoriumi, darbuotis su  žy-
miuoju medžio skulptoriumi Leonu 
Strioga ir kitais kūrėjais, medžio 
meistrais. Ir pats V.Pelegrimas da-
lyvauja medžio drožėjų, skulptorių 
pleneruose, simpoziumuose.

Didžiausias V. Pelegrimo ange-
las prilygsta aukštaūgiam krepši-
ninkui, o mažiausias – vos nykščio 
dydžio. Beje, jis yra sukūręs ir ke-
letą koplytstulpių, kartais šiek tiek 
kalviauja. Jis teigia, jog niekada 
nesigailėjo palikęs valdiškus dar-
bus ir tapęs laisvuoju menininku. 
Kūrėjui nėra ribos tarp laisvalaikio 
ir darbo, jis  neturi kažkokio hobio. 
Na, knygų skaitymas, išvykos į 
koncertus ar spektaklius Vilniuje, 
parodų, bažnyčių lankymas, kur 
akį visuomet traukia ten gyvenan-
tys angelai.

Beje, R. Ir V. Pelegrimų pėdomis 
nuėjo ir jų vaikai, baigė meno  mo-
kyklas. Sūnus Lukas įveikė skulp-
tūros studijas Dailės akademijoje, 
gyvena Vilniuje, kaip ir tėtis, yra 
laisvasis menininkas. Eglė  mokė-
si muzikos, studijas tęsė Danijoje, 

Į pasaulį išskridę angelai dovanoja džiaugsmą

įsikūrė Kopenhagoje, tėvams jau 
dovanojo anūkėlę Ają. Viktorija 
konservatorijoje baigė magistratū-
rą. Ją domina džiazas ir moderni 

muzika, kurią suprasti,  pasak V. 
Pelegrimo, reikia muzikinio išsila-
vinimo. Beje, ji groja fleita ir yra 
koncertavusi Anykščių koplyčioje. 

(Atkelta iš 5 psl.)
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2020-ieji „Anykštos“ puslapiuose
Baigiantis 2020-iesiems metams, tradiciškai apžvelgiame reikš-

mingiausius praėjusių metų Anykščių įvykius - apie ką savo pus-
lapiuose rašė „Anykšta“.

Bankrotas. Sausio 11-ąją prane-
šėme apie UAB „Lagesa“ bankro-
tą. Į Panevėžio apygardos teismą 
dėl bankroto bylos iškėlimo krei-
pėsi pats šios įmonės direktorius 
Donatas Nargėlas. Medžio apdir-
bimo įmonė veikė dešimt metų, 
ji įkurta anksčiau bankrutavusios 
UAB „Baldenis“ bazėje. Pavasarį 
„Lagesos“ bazėje pradėjo veikti 
UAB „Porinda“, jos direktorius ir 
vienintelis akcininkas - Kipras Pa-
keltis.  

seniūnas I. Sausio 21-ąją dar-
bą pradėjo naujas Svėdasų seniū-
nas Saulius Rasalas. Anksčiau 
S.Rasalas ėjo įvairias pareigas 
Anykščių miškų urėdijoje, buvo 
Andrioniškio seniūnu, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoju. Paskutiniu 
metu jis dirbo VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ vadybinin-
ku. 

Pasitraukė. Paskutinę sausio 
savaitę pareiškimą išeiti iš darbo 
UAB „Anykščių vandenys“ valdy-
bai įteikė bendrovės vadovas Al-
vydas Gervinskas. Buvęs Anykš-
čių rajono meras A.Gervinskas 
pareiškimą išeiti iš darbo parašė po 
rajono valdžios spaudimo. 

Gaisras. Sausio 24-ąją buvo 
padegtos Raguvėlės vaikų dienos 
centro pastato durys. Apdegė pas-
tato vidus. Pasinaudoję per gaisrą 
kilusia suirute, vagys  iš rūsio išne-
šė žoliapjovę. 

Klastotė. Vasario 1 dieną rašėme, 
kad Lietuvos kultūros ministerijos 
Visuomenės informavimo ir auto-
rių teisių politikos grupė, atlikusi 
laikraščio „Šilelis“ tiražo patikrini-
mą, nustatė, kad jis „padidintas“ tris 
kartus. Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas dėl klastojamo lai-
kraščio tiražo net nevertino UAB 
„Atvirai“ pateiktų projektų.

Planai. Vasario 8-ąją pranešė-
me, jog buvusį Anykščių bibliote-
kos pastatą ketinama pertvarkyti į 
šiuolaikišką daugiabutį. 442 kv. m 
pagrindinį pastatą, ūkinius pastatus 
bei 13 arų žemės sklypą savivaldy-
bė aukcione pardavė už solidžią 
134 tūkst. eurų sumą. Kompleksą 
įsigijo UAB „Selija“, vadovauja-
ma Ario Azguridžio. Jis „Anykš-
tai“ sakė, kad dviaukštį pastatą 
ketina rekonstruoti į keturaukštį 
ir jame įrengti 10 butų. Projekto 
įgyvendinimas šiais metais nebuvo 
pradėtas.

sPA. Vasario 18 dieną „Anykš-
ta“ rašė, kad pavasarį Anykščiuose 
planuojamas dar vieno SPA centro 
atidarymas. Šią idėją įgyvendi-
na Anykščių menų inkubatoriuje 
natūralios kosmetikos gamyklėlę 
,,Gamtos pilnatvė“ turinti Renata 
Špilevskė. Gamtos SPA „Parko 
vila“ prie Anykščių miesto parko 
atidaryta, tačiau jos veiklą sutrikdė 
karantinas.

Piršlybos. Vasario 24-ąją 
„Anykštos“ redakcijoje apsilankė 
žymūs politikai Artūras Zuokas, 
Artūras Paulauskas ir Remigijus 
Žemaitaitis. Kartu su Anykščių 
svečiais į redakciją atvyko ir bu-
vęs rajono meras Kęstutis Tubis. 
Žurnalistams buvo pranešta, kad 
K.Tubis - būsimasis kuriamos par-
tijos „Laisvė ir teisingumas“ kan-
didatas į Seimą Deltuvos šiaurinė-
je apygardoje. Bet vasarą K.Tubis 
nusprendė eiti į kairę ir pasirinko 
Socialdemokratų darbo partijos 
platformą.

Direktorius. Kovo 4-ąją Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
direktoriaus konkursą laimėjo buvęs 
rajono sporto organizatorius, buvęs 
rajono tarybos narys, imtynių sporto 
meistras Arvydas Krikščiūnas.

Brakonieriai. Kovo 5 dieną 
Svėdasų seniūnijos Daujočių kai-
me, Pievų gatvėje, upelyje aptiktas 
po rąsteliais paslėptas danieliaus 
kailis. Vilniaus medžiotojų klubas 
,,Uosinta“ išsiaiškino, kad buvo 
sumedžiotas praėjusių metų pava-
sarį klubo į laisvę paleistas danie-
lius, kuriam buvo prisegtas GPS 
(globalios padėties nustatymo sis-
tema) antakaklis.

Audra. Naktį iš kovo 14-osios 
į kovo 15-ąją per Anykščius praū-
žė audra. Anykščių centre užvirto 
medžiai ant kavinės „Juna“ įėjimo 
bei ant gretimai esančio buvusio 
knygyno pastato, ant vieno iš įva-
žiavimų į „Viados“ degalinę. Su 
šaknimis išrauta eglė užtvėrė įva-
žiavimą į Mokesčių inspekcijos 
automobilių stovėjimo aikštelę. 
Medžiais buvo užtverstas dviračių 
takas, vedantis link Lajų tako. Da-
lis Anykščių rajono  buvo be elek-
tros. Elektros gedimus šalino šeši 
elektrikų ekipažai. 

Pradžia. Nuo kovo 16-osios pra-
sidėjo pirmasis karantinas. Kovo 
14-ąją ir 15-ąją anykštėnai, kaip ir 
kitų Lietuvos vietovių gyventojai, 
iššlavė parduotuves. Besiruošda-
mi karantinui žmonės ypač kaupė 
žalios mėsos, kruopų ir tualetinio 
popieriaus atsargas. 

Pirmasis. Kovo 30-ąją pirma-
jam anykštėnui diagnozuotas su-
sirgimas koronavirusu. Pirmasis 
rajone šia liga susirgo Janušavos 
gyventojas. 

Populiariausios. Balandžio 
25-ąją paskelbėme populiariausių 
Anykščių medikų rinkimų rezulta-
tus. Populiariausia gydytoja išrink-
ta Dalia Kazlauskienė, populiariau-
sia slaugytoja - Rūta Paciūnienė. 
Jos kartu jau trisdešimt metų dirba 
Kurklių ambulatorijoje. 

Klinika. Anykščių rajono ligo-
ninėje balandžio 15-ąją atidaryta 
Karščiavimo klinika. Dar po dviejų 
savaičių šalia Anykščių ligoninės 
sumontuota palapinė, kurią ketinta 
naudoti kaip pacientų laukiamąjį. 

Pareigos. Gegužės 2-ąją paskel-
bėme, jog buvęs Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
tapo siuvimo įmonės UAB „Diks-
ta“ direktoriumi. A.Gališanka be 
darbo buvo visus metus.  

Netektis I. Gegužės 5-ąją mirė 
Anykščių garbės pilietis Alvydas 
Bitinas. A.Bitinui ėjo 76-ieji metai. 
1977-2015 metais A.Bitinas vado-
vavo UAB „Anykščių energetinė 
statyba“ . Įmonės vairą jis perėmė 

iš savo tėvo Teodoro, o perdavė 
sūnui Teodorui.  A.Bitinas buvo 
Anykščių verslo tarybos pirminin-
kas, Anykščių vadovų klubo narys, 
krepšinio klubo prezidentas, kultū-
ros, sporto, švietimo mecenatas. 

Pusnys. Gegužės 12 dieną 
Anykščių rajonas skendėjo pus-
nyse, neatlaikę smarkaus vėjo ir 
sniego naštos virto jau žaliuojan-
tys medžiai. Vieniems jau beveik 
besibaigantį pavasarį pasirodęs 
sniegas sukėlė teigiamų emocijų, 
tačiau tokie gamtos kataklizmai 
gerokai išgąsdino sodininkus bei 
daržininkus.

Netektis II. Gegužės 21-ąją 
mirė žurnalistas, mokytojas, trum-
pabangininkas Danielius Binkys. 
Jam buvo 84-eri. D.Binkys 43-e-
jus metus dirbo „Anykštoje“ ir jos 
pirmtake - laikraštyje „Kolektyvi-
nis  darbas“. D.Binkys buvo LSDP 
partijos narys, 2000-2003 metais 
dirbo Anykščių rajono taryboje. 
Ilgą gyvenimo dalį jis atidavė radi-
jo sportui, buvo kelių kartų Anykš-
čių trumpabangininkų mokytojas. 
Žurnalistas Šiaulių pedagoginia-
me institute buvo įgijęs lietuvių 
kalbos, o Vilniaus pedagoginiame 
institute - rusų kalbos mokytojo iš-
silavinimą. Jis parašė ir išleido dvi 
publicistikos knygas. 

Atleido. Gegužės 28-ąją iš darbo 
atleistas Anykščių rajono ligoninės 
direktorius dr.Audrius Vasiliaukas. 
A.Vasiliauskas pats įteikė pareiš-
kimą išeiti iš darbo. Laikinuoju 
įstaigos vadovu paskirtas Dalis 
Vaiginas. D.Vaiginas Anykščių li-
goninei vadovavo daugiau nei dvi-
dešimt metų.

Dvarelis. Gegužės 29-ąją 
Anykščiuose atidarytas Istorijų 
dvarelis - naujas turistinis objek-
tas, edukacinė erdvė Okuličiūtės 
dvarelyje. „Anykštoje“ rašėme, 
jog verslininkas Rokas Galvonas 
per iškilmingą renginį pažadėjo 
dvarelyje atidaryti prabangią de-
sertinę. Vasarą verslininkas savo 
pažadą įvykdė.  

Žirgelis. Pirmąjį birželio šešta-
dienį Niūronyse tradiciškai įvyko 
„Bėk bėk, žirgeli“ šventė. Tiesa, 
renginys buvęs kitoks nei ankstes-
niais metais: šventė buvo mažesnio 
mastelio, beveik nereklamuota, dėl 
koronaviruso apribojimų beveik 
pogrindinė. 

Paroda. Birželio 12 dieną Anykš-
čių Koplyčios kieme atidaryta 
anykštėno skulptoriaus, Nacionali-
nės kultūros ir meno premijos laure-
ato Leono Striogos paroda „Geležies 
žaismas“. Ši paroda skirta meninin-
ko 90-ies metų jubiliejui paminėti. 
Parodą žinomas skulptorius parengė 
kartu su sūnumi Aidu Strioga. Ko-
plyčios kieme skulptūros iš metalo 
buvo eksponuojamos iki spalio vi-
durio.

Garbės pilietis. Birželio 13 die-
ną rašėme, kad Anykščių rajono 
garbės piliečio vardo suteikimo 
komisija nusprendė Anykščių ra-
jono garbės piliečio vardą suteikti 
praeityje garsiam krepšininkui, bu-
vusiam Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus patarėjui, Sei-
mo nariui, konservatoriui Sergejui 
Jovaišai. Antrasis kandidatas tapti 
Anykščių rajono garbės piliečiu 
,,Anykštos” žiniomis, buvo metalo 
skulptorius, profesorius Romual-
das Inčirauskas, tačiau jį premijai 
siūliusi įstaiga prie paraiškos ne-
pridėjo skulptoriaus sutikimo, to-
dėl R.Inčirausko kandidatūra net 
nebuvo svarstyta. 

Rezidencija. Sausio 7-ąją „Anykšta“ pranešė apie Kalėdų rezidencijos 
uždarymą. 2019-aisiais Anykščių eglė buvo pastatyta Šventosios upėje, 
ant pontonų. Mūsų mieste veikė Kalėdų senelio rezidencija, buvo įreng-
tas prekybininkų miestelis, surengtas koncertų ciklas. Koncertavo ir Lie-
tuvos nacionalinis simfoninis orkestras, vadovaujamas Modesto Pitrėno, 
bei operos solistė Ieva Prudnikovaitė. 
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Nameliai. Birželio mėne-
sį Anykščiuose, A.Baranausko 
aikštėje, pastatyti prekybiniai na-
meliai. Juose įsikūrė „Anykščių 
vyno“, „Arbatos magijos“, „Roko 
virtuvės“ bei Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro preky-
bos taškai. 

Jubiliejinė paroda. Liepos 24 
dieną Anykščių koplyčioje-pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
atidaryta Vilniaus dailės akademi-
jos (VDA) Telšių fakulteto pro-
fesoriaus Romualdo Inčirausko 
kūrybos paroda, skirta autoriaus 
70-mečiui.

Šventė. Liepos 24-26 dienomis 
įvyko Anykščių miesto šventė. 
Tarpkarantininiu laikotarpiu šven-
tė rengta be apribojimų. 

Dovana. Liepos 28-ąją pranešė-
me, jog SPA „Vilnius Anykščiai“ 
įkūrėjas, UAB „Translinija“ direk-
torius Valdas Trinkūnas Anykščių 
savivaldybei dovanoja tris žemės 
sklypus.

Bausmė. Liepos 31-ąją Utenos 
apylinkės teismo Anykščių rūmų 
teisėja Zita Gavėnienė paskelbė 
sprendimą Troškūnų parapijos kle-
bono Sauliaus Filipavičiaus byloje. 
Klebonas pripažintas kaltu pagal 
du iš trijų bylos epizodų. Už ap-
laidų ūkininko ūkio bei parapijos 
buhalterijos tvarkymą jam skirta 
3012 eurų bauda.  S.Filipavičius 
Anykščių rūmų sprendimą apskun-
dė aukštesnės instancijos teismui. 
Panevėžio apygardos teismas ape-
liacinio skundo iki Naujųjų metų 
neišnagrinėjo. 

Tubingas. Liepos 31-ąją ant Ka-
litos kalno atidaryta nusileidimo 
padangomis - tubingo trasa. Ati-
darymo juostelę kirpo pats rajono 
meras Sigutis Obelevičius. Rudenį 
paaiškėjo, kad trasa įrengta be sta-
tybos leidimo ir jos veikla sustab-
dyta. 

„Velniai“. Tradicinis sunkiosios 
muzikos festivalis „Devilstone“ 
šiemet Anykščiuose nevyko. Ta-
čiau festivalio organizatoriai su-
rengė mažesnį renginį - rugpjūčio 
7-9 dienomis stovyklavietėje „3 
kilometras“ vyko minifestivalis - 
stovykla „Popskull“, kurį organi-
zatorių skaičiavimais aplankė 700-
800 žmonių.  

Rezultatai. Rugpjūčio 8 die-
ną rašėme apie Anykščių rajono 
mokyklų abiturientų egzaminų 
rezultatus. J. Biliūno gimnazijos 
abiturientas Gabrielius Keibas - 
gavo tris šimtukus už valstybinius 
egzaminus. Anykščių istorijoje tai 
antrasis tiek šimtukų surinkęs abi-
turientas.

Griuvėsiai. Rugpjūčio 18-ąją 
„Anykšta“ pranešė, kad senosios 
ligoninės pastatai tebėra areštuoti. 
Pastatus įsigijusi įmonė bankruta-
vo, jos turtas buvo areštuotas. Tai-
gi, formaliai griūvančius ligoninės 
pastatus, kuriais naudojasi tik val-
katos, kelinti metai valdo teisėsau-
gos organai. 

Amfibija. Rugsėjo 2-ąją Anykš-
čių miesto tvenkinyje eilinį kartą 
išbandyta legendinė amfibija. Pa-
aiškėjo, jog 75 tūkst. eurų kaina-
vusi amfibija nepageidauja dirbti 
ir stovinčiame vandenyje. „Kai 
įjungi vikšrus, nebeužtenka galios 
dalgiui“, - konstatavo amfibiją eks-
ploatuoti bandančios UAB Anykš-

čių komunalinis ūkis direktorius 
Kazys Šapoka. 

Gelbėtojai. Per Lietuvą ritantis 
šunų gelbėtojų akcijų bangai, rug-
sėjo 6-ąją būrys aktyvistų atakavo 
Debeikių seniūnijos Rašimėlių kai-
me esantį šunų veislyną. Ūkininkas 
Dainius Žiukas turėjo reikiamus 
dokumentus, kontroliuojančios 
institucijos didesnių pažeidimų 
nerado, tačiau aktyvistai kurį laiką 
budėjo prie jo sodybos ir smerkė 
per socialinius tinklus. 

Premija I. Rugsėjo 12-ąją Vaiž-
ganto literatūrinė premija įteikta 
filosofijos mokslų daktarui, VDU 
Švietimo akademijos profesoriui 
Liutaurui Degėsiui.    

Varpas. Rugsėjo 23 dieną 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios šven-
toriuje buvo atkastas varpas. Var-
pas buvo rastas  po to, kai Anykš-
čių tremtiniai susiruošė šventoriuje 
statyti paminklą, skirtą Moteriai, ir 
jo pamatui reikėjo iškasti duobę. 

Plaukikė. Rugsėjo mėnesį į 
Anykščius persikraustė geriausia 
Lietuvos plaukikė Ugnė Mažutai-
tytė. Sportininkė mūsų miestą pa-
sirinko todėl, kad norėjo treniruo-
tis pas Redą Pivoriūną.

Avarija. Rugsėjo 27-ąją Italijo-
je per pasaulio motokroso taurės 
varžybas avariją patyrė anykštė-
nas Arminas Jasikonis. Po avarijos 
sportininkas buvo panardintas į 
dirbtinę komą. Laimei, A.Jasikonis 
atsigavo ir po keleto dienų buvo 
perkeltas iš reanimacijos palatos. 
Anykščiuose už jo sveikatą buvo 
aukojamos šv.Mišios. Sportinin-
kas po avarijos sveiksta.

Geriausia. Spalio 5-ąją, mi-
nint Traptautinę mokytojų dieną, 
apdovanoti geriausi Anykščių 
mokytojai. Metų mokytoja šie-
met paskelbta Antano Vienuolio 
progimnazijos informacinių tech-
nologijų ir matematikos mokytoja 
Violeta Raugalienė. 

Rekonstrukcija. Spalio 6-ąją 
„Anykšta“ pranešė, jog po ilgų biu-
rokratinių kliūčių pagaliau pradėtas 
rekonstruoti verslininkams Ritai ir 
Algirdui Šimkams priklausantis 
pastatas Vilniaus gatvėje, kuriame 
prieš kurį laiką veikė laidojimo 
prekių parduotuvė. Pastatas buvo 
nugriautas ir prieš Naujuosius me-
tus jau stovėjo naujas, tokios pat 
formos, tik kiek aukštesnis namas.

Rinkimai. Spalio 11-ąją vyku-
siuose Seimo rinkimuose Deltuvos 

šiaurinėje apygardoje į antrąjį turą 
pateko „valstietis“ Tomas Tomili-
nas ir konservatorius Sergejus Jo-
vaiša. Po dviejų savaičių vykusiame 
antrajame ture T.Tomilinas įveikė 
varžovą, o į Seimą pateko abu „fi-
nalininkai“. S.Jovaiša į parlamentą 
„įkrito“ pagal partijos sąrašą.

Avarijos. Spalio 10-11 dienomis 
tame pačiame kelyje Radiškis-
Anykščiai-Rokiškis įvyko trys di-
delės avarijos. Jose sužeisti keturi 
žmonės, apgadinti arba visiškai 
sudaužyti 9 automobiliai. 

seniūnas II. Lapkričio mėnesį 
Troškūnų seniūnu pradėjo dirbti 
Rimantas Sereičikas. Konkurse į 
antrąjį turą R.Sereičikas pateko 
kartu su Alvydu Janicku. Abu jie 
per savivaldos rinkimus į rajono 
tarybą kandidatavo „valstiečių“ 
sąraše ir abu į tarybą nepateko. Iš 
dviejų finalininkų seniūną savo 
nuožiūra rinkosi savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė.

Petrauka. 2020 - ųjų pavasarį 
ir rudenį Utenos apylinkės teis-
mo Molėtų rūmai toliau nagrinėjo 
buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio baudžiamąją bylą. 
Spalio pabaigoje K.Tubio atstovų 
prašymu teismas paskyrė STT įra-
šų ekspertizę, kuri gali tęstis dau-
giau nei pusmetį. Kol nebus eks-
pertų išvadų - bylos nagrinėjimas 
nebus atnaujintas. 

Punktas. Lapkričio pabaigoje 
Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, 
šalia „Anykščių šilumos“ kontoros 
pardėjo veikti mobilusis koronavi-
ruso patikros punktas.

 Netektis III. Lapkričio 16-ąją, 
eidamas 98-uosius metus, mirė 
Arklio muziejaus įkūrėjas, buvęs 
ilgametis Elmininkų bandymų sto-
ties  ir jos eksperimentinio ūkio di-
rektorius  Antanas Puodžiukas.

Auka. Lapkričio viduryje nuo 
koronaviruso mirė pirmasis Anykš-
čių rajono gyventojas. Liga pasi-
glemžė garbaus amžiaus Anykščių 
miesto gyventojos gyvybę. 

Premija II. Lapkričio 21-ąją 
paskelbėme, jog A.Baranausko 
literatūrinė premija atiteks  profe-
soriui Vytautui Martinkui. Premija 
jam skirta už romaną „Tavo bažny-
čios rūsys“. V.Martinkus yra buvęs 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmi-

Motokrosas. Birželio 27-28 dienomis Mickūnų trasoje vyko Lietuvos 
motokroso čempionato I-ojo etapo varžybos. 

ninku ir šios sąjungos valdybos 
pirmininku. Jis yra išleidęs per 20 
grožinės literatūros kūrinių. 2018 
metais prof. V.Martinkui skirta 
Lietuvos nacionalinė premija. 

Žvejys. Anykščiuose, dešiniaja-
me Šventosios upės take, bažnyčios 
kalvos ūksmėje, gruodžio 12 - 13 
dienomis ant vieno iš apšvietimo 
stulpų pažymėta legendinio žve-
jo Albino Tamulio, daugelį metų 
meškeriojusio toje pačioje vietoje, 
žvejybos vieta. Paklaustas „Unt ka 
gaudai?“, - žvejas anykštėnų tar-
me atsakydavo: „Unt kantrybes“. 
Atminimo ženklą šiemet mirusiam 
žvejui sukūrė Vilniaus dailės aka-
demijos Telšių fakulteto profeso-
rius, skulptorius, medalininkas ir 
tapytojas Romualdas Inčirauskas.

Premija III. Gruodžio 28-ąją 
nuotoliniu būdu pagerba 2020-ųjų 
metų Anykščių T.Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureatė 
dr.Jolanta Zabulytė. Iš Anykščių 
kilusi, čia gyvenanti Vilniaus dai-
lės akademijos Kauno fakulteto 
dėstytoja dr.J.Zabulytė užsiima 
XIX-XX a.Lietuvos medinių ir 
geležinių kryžių analize pasauli-
niame kontekste, populiarina liau-
dies meną, baltų kultūrą. Ji vykdo 
projektą „Anykščių krašto senųjų 
paminklų rekonstrukcijos“, kurio 
metu Anykščių rajone atstato-
mi krašto paminklai. 2018 me-
tais dr.J.Zabulytė išleido knygą 
„Anykščių krašto kryždirbystė: 
mediniai paminklai“.

sudegino. Spalio mėnesį profesorius Romualdas Inčirauskas sudegino 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios durų maketą. Profesorius sakė, jog suprato, 
kad brangus bažnyčios durų projektas nebus įgyvendintas, ir nusprendė 
kūrinį palaidoti meno kūrinių kapinėse, kurios įrengtos Plungės rajone. 
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Teleloto. Žaidimas nr. 1290 Žaidimo data: 2020-12-27 Skaičiai: 21 40 05 63 
32 52 64 74 55 28 07 11 20 39 18 37 41 59 50 65 10 02 61 12 22 35 49 31 56 01 04 08 19 71 
72 54 45 17 38 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 09 69 15 57 51 67 23 25 36 66 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 44277.00€ 1 Užbraukus 
įstrižaines 17.50€ 1264 Užbraukus eilutę 1.50€ 31309 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 
58364 Papildomi prizai Bilietas Prizas 06**075 50 EUR VIADA čekis 0149326 Automobilis 
Toyota Corolla 0363560 Automobilis Toyota Corolla 0854184 Automobilis TOYOTA RAV4 
0519809 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 00**719 Belaidės ausinės PHILIPS 07**840 
Belaidės ausinės PHILIPS 09**812 Čekis šventiniam stalui 100EUR 07**387 Dormeo užklo-
tas MIRABAI 06**829 Išmanioji apyrankė Xiaomi 05**003 Išmanioji apyrankė Xiaomi 029*859 
Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 062*150 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 03**735 Karšto 
oro gruzdintuvė DELIMANO 09**567 Kavos aparatas MASTER COFFEE 0190468 Laiminga 
vieta prizas 357 Eur 0209919 Laiminga vieta prizas 357 Eur 0229377 Laiminga vieta prizas 
357 Eur 0245725 Laiminga vieta prizas 357 Eur 0245737 Laiminga vieta prizas 357 Eur 
0245749 Laiminga vieta prizas 357 Eur 0245780 Laiminga vieta prizas 357 Eur 0245793 
Laiminga vieta prizas 357 Eur 0275781 Laiminga vieta prizas 357 Eur 0276670 Laiminga 
vieta prizas 357 Eur 0276682 Laiminga vieta prizas 357 Eur 0276701 Laiminga vieta prizas 
357 Eur 0292283 Laiminga vieta prizas 357 Eur 0340313 Laiminga vieta prizas 357 Eur 
078*677 Pakvietimas į TV studiją 066*356 Pakvietimas į TV studiją 035*669 Pakvietimas į TV 
studiją 058*871 Planš. komp. Samsung TAB A T510 042*771 Planš. komp. Samsung TAB A 
T510 0877878 Pretendentas į 100 000 Eur 038*303 SENUKŲ čekis 023*265 SENUKŲ čekis 
063*158 TC čekis buitinei technikai 008*429 TC čekis buitinei technikai 069*723 Telefonas 
Samsung Galaxy A21s 012*371 Telefonas Samsung Galaxy A21s

Už premiją išleis knygą ir 
atstatys paminklą mirusiems

(Atkelta iš 3 psl..)

„Mielieji anykštėnai, labai dė-
kui, kad esate, nes be jūsų nebūtų 
ir manęs. Ši premija - viso bendro 
mūsų buvimo kartu vaisius. Čia 
gera gyventi ir kurti“, - dėkojo 
dr.J.Zabulytė.

Premijos laureatė taip pat at-
skleidė, kam skirs piniginę 
T.Mikeliūnaitės kultūros premijos 
dalį - 1,5 tūkst. Eur.

„Dalį premijos skirsiu antrosios 
knygos leidybai, o kitą dalį skirsiu 
Butėnų kapinių paminklo miru-
siems, kuris neišliko, atstatymui“, 
- sakė dr.J.Zabulytė.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas profesorius Tomas 
Ladiga dėkojo už Anykščių kraš-
to vertybių puoselėjimą ir dali-
jimąsi jomis ne tik laureatei dr. 

J.Zabulytei, bet ir Anykščių rajono 
savivaldybei.

„Džiugu savo gretose turėti dak-
tarą, kuris rūpinasi ne tik sveikata 
kūno, bet ir mūsų dvasine sveika-
ta. Linkiu Jolantai laiko ir sveika-
tos įgyvendinant idėjas“, - linkėjo 
T.Ladiga.

Anykščių rajono tarybos narė, 
liberalė, Anykščių naujų vėjų ben-
druomenės pirmininkė Irma Smals-
kienė kalbėjo, kad dr.J.Zabulytė 
daugeliui galėtų būti pavyzdžiu, 
kaip reikia mylėti savo darbą.

„Jos aistra kryždirbystės tyrinė-
jimui, lietuviškų tradicijų saugo-
jimui ir pačios lietuvybės, meilė 
gamtai galėtų būti pavyzdžiu dau-
geliui iš mūsų. Teko dalyvauti Jo-
lantos knygos pristatyme, klausytis 
jos įžvalgų ir matau, kad jos aistra 
neblėsta iki šiol“, - kalbėjo savival-

dybės Kultūros tarybos pirmininko 
pavaduotoja I.Smalskienė.

Savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė prisiminė, 
kaip su dr. J.Zabulyte keliavo po 
kalnus Sakartvele.

„Tai žmogus, su kuriuo drąsiai 
eini į kalnus“, - apie laureatę sakė 
A.Pajarskienė, prisiminusi „ben-
drus vakarojimus ir godojimus“ 
bei bendrą „juoką iki pilvo skaus-
mo“.

Rašytojas Rimantas Vanagas 
kalbėjo, kad, kol gyvas būsiąs, ne-
užmiršiąs vieno atradimo, kurį pa-
dėjusi atrasti dr.J.Zabulytė.

„Mano senelio, kryždirbio Petro 
Blažio atradimas ir jo visa kūryba. 
Jei ne Jolanta, aš, ko gero, nežinau, 
kiek to procento būčiau atradęs“, - 
sakė rašytojas.

R.Vanagas sakė, kad jam didelį 
džiaugsmą ir pavydą kelia tai, kad 
dr.J.Zabulytė sugeba pritraukti 
jaunus žmones, jos paskaitų no-
riai klausosi Anykščių akademijos 
klausytojai.

„Tas jaunimėlis, kuris vaikšto 
po mūsų senovę iki pažastų žolėse 
ir džiaugiasi atradęs mūsų senolių 
vardus ir pavardes, meno kūrinius, 
yra didelė viltis mūsų ateičiai, kad 
yra kam perimti mūsų kultūrą ir 
paveldą“, - kalbėjo R.Vanagas.

Prie sveikinimų jubiliatei prisi-
jungė ir buvęs dr.J.Zabulytės geo-
grafijos mokytojas Valentinas Pa-
driezas iš Kauno rajono Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijos.

„Labai džiaugiuosi, kad sugrįžai 
į patį gražiausią Lietuvos kraštą. 
Sveikinu su tokiu įvertinimu, dė-
koju už gražius darbus Lietuvai ir 

Anykščių kraštui“, - linkėjo peda-
gogas.

T.Mikeliūnaitės kultūros premi-
jos ceremoniją vainikavo daina „Il-
giausių metų“ - bendram chorui vi-
sai netrukdė nuotolinė transliacija...

Priminsime, kad lapkritį Anykš-
čių rajono taryba, o vėliau ir 
Anykščių rajono taryba  vienbal-
siai pritarė, kad šiemet Teresės Mi-
keliūnaitės kultūros premija būtų 
skirta menotyrininkei dr.Jolantai 
Zabulytei. 

Premija dr.J.Zabulytei atiteko 
už Anykščių krašto kryždirbystės 
tradicijų tyrinėjimą ir puoselėjimą. 
Po daugelio vykdytų ekspedicijų 
su Anykščių rajono moksleiviais 
renkant informaciją apie kraštui 
būdingus paminklus, 2018 metais 
J. Zabulytė parengė ir išleido kny-
gą  „Anykščių krašto kryždirbystė: 
mediniai paminklai“.  J. Zabulytės 
dėka 2019 m. Arklio muziejuje 
pagal archyvines nuotraukas buvo 
atkurtos ir pastatytos trijų senųjų  
XIX a. II  pusės paminklų rekons-
trukcijos, rekonstruotas anykštėno 
Petro Blažio 1921 metais pastaty-
tas kryžius. 2020 metais restauruo-
tas kryžius Debeikiuose. 

redaktorei nežinantNNN

Vidaus reikalų ministerija ir policija prieš Naujųjų metų su-
tikimą paragino savivaldybes užtikrinti, kad gyventojai nepultų 
Naujųjų metų sutikti bei švęsti gatvėse. Raginama net išjungti 
kalėdinių eglių apšvietimą, tačiau Anykščių rajono savivaldybė 
to greičiausiai nedarys.

Paskutinės vilties iš anykštėnų 
savivaldybė neatims

„Nesame galutinai apsisprendę, 
bet linkstame prie to, kad nereikia 
eglutės užgesinti, kreipsimės į gy-
ventojus ir prašysime tiesiog nesi-
būriuoti. Fejerverkų jokių nebus. 
Esu tokios nuomonės, kad nereikia 
atimti iš žmonių paskutinės vilties 
ir šviesos. Čia ne Vilnius ar Kau-
nas, nemanau, kad rinksis tūkstan-
čiai žmonių“, - gruodžio 29 dieną, 
antradienį, vykusiame nuotolinia-
me Anykščių rajono tarybos posė-
dyje sakė Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius.

Panaši Anykščių rajono savival-
dybės retorika buvo ir gruodžio 
pradžioje. Šalyje fiksuojant tūks-
tančius užsikrėtimų koronavirusu, 
Anykščiuose surengta kalėdinės 
eglės įžiebimo ceremonija, po 
miestą važinėjo kalėdinis kara-

vanas, skambėjo muzikantų pasi-
rodymas. Tūkstančiai anykštėnų 
tuomet į gatves neišėjo, tačiau po 
šventės buvo girdėti replikų, kad 
tai kone „puota maro metu“...

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbė, kad šiemet kalėdiniams 
papuošimams ir renginiams skyrė 
mažiausiai 30 tūkst. Eur. Nors daug 
kas kalba, kad per karantiną tokie 
pinigai išmesti lyg į balą - juk ta 
pati šalies valdžia kiekvieną dieną 
gyventojus ragina sėdėti namuose, 
tad kaip ir nėra kada tais papuoši-
mais grožėtis...

O reikėjo šiemet kalėdinę Anykš-
čių eglę iškelti ant vandentiekio 
bokšto - kiek pinigų būtume su-
taupę, o  žmonės, nekeldami kojos 
iš namų, pro langus spindinčia ža-
liaskare būtų galėję saugiai grožė-

Kaip dirbs Anykščių sveikatos 
priežiūros įstaigos pirmosiomis 

naujųjų metų dienomis?
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centro teikiamos paslaugos:

Šeimos gydytojo paslaugos
Pacientai bus konsultuojami nurodytu telefonu ir, įvertinus 

paciento būklę bei paslaugos suteikimo įstaigoje būtinybę, bus 
kviečiami atvykti dėl išsamesnės apžiūros.

2021 m. sausio 2 d. 
8.00–18.00 val.  tel. mob. 8 680 52561.

2021 m. sausio 3 d. 
8.00–18.00 val.  tel. mob. 8 673 47018.

Mobilusis punktas
2021 m. sausio 2 d. 
9.00–11.00 val. 

Karščiavimo klinika
2021 m.  sausio  2 d. 
12.00–16.00 val. 

VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centro specialistai 
teiks konsultacijas nuo 8.00 iki 16.00 val. nuotoliniu būdu:

2021 m. sausio 2 d., tel. mob. 8 647 42972.      
2021 m. sausio 3 d., tel. mob. 8 650 77862 ir 8 645 29948.          
 

Anykščių r. savivaldybės informacija

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
sausio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 5,97 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 6,63 ct/kWh

Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2020 m. 
sausio mėn. mažesnė 9 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 7,80 eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,66 eur/m3

tis. Taip, Anykščiai - ne Vilnius ar 
Kaunas, tačiau panašu, kad pasku-
tinę šių metų dieną Anykščiai juos 
pralenks. Kai didmiesčiuose, kaip 
pranešama, kalėdiniai papuošimai 
užges, Anykščių kalėdinė eglė 
ir Mortos Tursės mėnuliai skleis 
šviesą ir viltį lyg Laimės žiburys, 
į kurį užkopti buvo labai daug no-
rinčių, tačiau liūdnai baigėsi net 
tiems, kuriems tai pavyko...
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perka

parduoda

(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 
darbo 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.

Automobiliai

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

Vyr. redaktorė

Nekilnojamasis turtas

15,26 ha sklypas Gečionyse. 
Priklauso ežeras, galimos statybos. 

Tel. (8-677) 13564.

Tvarkingą sodybą su žeme 
Kavarsko seniūnijoje. 

Tel. (8-646) 36702.

Sodybą Daujočių k. Svedasų 
sen. Anykščių rajone. Kaina 8 900 
Eur. 

Tel. (8-678) 75239.

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

Mūrinį namą Troškūnuose. 
27 000 Eur. 

Tel. (8-678) 72157.

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

Pradėtą statyti naują namą 
Naujonyse, 8 km nuo Anykščių. 
Yra tvenkinys ir sena, dar gyvena-
ma sodyba ir 1 ha žemės. Kaina 
19 500 Eur.

Tel. (8-609) 69487.

siūlo darbą

Reikalingas suvirintojas. 
Galima derinti ir su kitu darbu. 

Gali būti kaip pagrindinis 
ar kaip papildomas darbas. 

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

Reikalingas 
autošaltkalvis. 

Galima derinti ir su kitu darbu. 
Gali būti kaip pagrindinis 
ar kaip papildomas darbas. 

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

Reikalingas
autoelektrikas. 

Galima derinti ir su kitu darbu. 
Gali būti kaip pagrindinis 
ar kaip papildomas darbas. 

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

Ieškome sTATYBININKO-BRIGADININKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452. 

PERKAME
MIŠKUs

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAs ATsIsKAITYMAs.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Superkame KARVES, 
bULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

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

sodybą ar sodą. 
Tel. (8-671) 99251.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Skubiai ir nebrangiai sodo skly-
pą Žemuogių g. 6000 Eur.

Tel. (8-667) 51686.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.
 
Amonio salietrą, azofoską, sulfa-

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

Kiaulę.
Tel. (8-622) 08414.

įvairūs

Paslaugos

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

Tel. (8-615) 45845.

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.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką. 
Jų dalis, dokumentus, 

literatūrą. 
Tel. (8-673) 09354.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami „Anykštos“ re-
dakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
El.p. reklama@anyksta.lt

brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Ieškome DARBŲ VADOVO (-Ės)
Darbams iki 10 kV elektros tinkluose (atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas).
Tel. (8-675) 26514 , e-mail: ukmerge@elga.lt

Ieškome ElEKTRIKO
(Atlyginimas nuo 1000 Eur į rankas)

Tel. (8-698) 75452.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PAbIJUTAS, 

rašė Antonas FElJETONAS 

mėnulis
gruodžio 31 - sausio 4 d. -  pil-

natis.

Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė, 
Eufrozija, Mečys, Eufrozina.

Melanija, silvestras, Gedgantas, 
Mingailė.

šiandien

sausio 1 d.

vardadieniai

oras

+3

+4

sausio 2 d.
Bazilijus, Grigalius, Mažvydas, 
Gailutė, Fulgentas, stefanija.

sausio 3 d.
Genovaitė, Viltautas,Vyda, Vida.

sausio 4 d.
Arimantas, Arimantė, Titas,  
Benediktas, Arminas, Benas, 
Arminė, Andželika, Anželika.

- Linute, einam su manim, 
aš tave taip pamylėsiu, kad tau 
žvaigždutės iš akių pasipils.

- Vincai, o kur tavo romantika?
- Kaip? O žvaigždutės - tau ką, 

ne romantika?

***
Policininkas klausia nukentėju-

siojo:
- Ar galite apibūdinti plėšiką?
- Taip. Aukštas, plikas, su ūsais 

ir barzda.
- Gerai. Vyras ar moteris?

***
Santechnikas krapštosi po uni-

tazą, atkimšinėja. Staiga pamato, 
kad jį stebi berniukas. Santechni-
kas atsigręžia į jį ir sako:

- Matai, pacane, čia tau ne po 
internetą naršyti.

***
- Atsimeni, ryte laksčiau po na-

mus šaukdama: „Valio, pagaliau 
suradau tuos prakeiktus raktus!“?

- Taip, atsimenu...
- Tu nematei, kur aš po to juos 

nukišau?

***
Verslo vakarėlyje susitiko gy-

dytojas ir verslo konsultantas. 
Stovėjo, šnekėjo, gėrė koktei-
lius... Staiga prie gydytojo prieina 
žmogus ir klausia, kaip jam elgtis 
su savo skrandžio opa. Gydytojas 
kažką suburbėjo, atsikratė įky-
ruolio ir klausia konsultanto:

- Kaip jūs elgiatės tokiu atve-
ju? Kai prašo patarimo nedarbo 
metu?

- Kitą dieną išsiunčiu sąskaitą 
už konsultaciją.

Įkvėptas patarimo gydytojas 
kitą dieną sergančiam išsiunčia 
50 eurų sąskaitą. Vakare gauna 
100 eurų sąskaitą iš verslo kon-
sultanto.

Amiliutė slapta sliūkina pas Marcę sutikti 
Naujųjų metų

blykčioja mėnulio takas,
Skalija šuva kaip smakas. 
Šalta, gėla ir žvarbu
Sėlint paupio taku. 

kad jį biesai, mūsų merą!
Tarsi žemėj vietos nėra:
Prie Šventosios kaip stoty-
Viskas matos vandeny.

Palei Vanago tvorelę
Prisiplojus, kiek tik gali,
Slenka tyliai Amiliutė
kiek tas ,,tyliai" gali būti:

,,kroksai" čeža per žvyriuką,
Žvanga tašėj buteliukas.
Nors korona, karantinas-
kraujas verda tartum vynas.

marcės languose švieselė
Amiliutei rodo kelią.
Joms kardonas nebaisus -
Nauji metai šiemet bus!

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


