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Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos reikalauja nugriauti ant Kalitos kalno 
neteisėtai įrengtą nusileidimo padangomis - tubingo trasą. 

Rajono valdžia tikisi nelegalų statinį įteisinti, bet Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai pavesta 
patikrinti finansinę tubingo statybų dalį. „Iš Kanados, Kinijos, Latvijos sąskaitos... Kadangi nieko nesuprantu, paprašiau 
kontrolieriaus išsiaiškinti“, - „Anykštai“ sakė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. 

Mokytoja Eleonora Žemaitaitienė: 
„Gyvenu, apsikabinusi savo prisiminimus“

Lina DAPKIENĖ
Kavarsko pakalnėje stūk-

so visai miestelio istorijai 
svarbus pastatas, saugantis 
autentišką visos Rudolevi-
čių šeimos ir gyvenamojo 
namo istoriją, kurią sutiko 
papasakoti viena iš šios gi-
minės palikuonių – 92 metų 
kavarskietė, buvusi moky-
toja Eleonora Vincentina 
Žemaitaitienė (mergautinė 
pavardė – Rudolevičiūtė)..
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„Norėčiau reabilituoti garbingą šio namo praeitį, nes pastatas buvo išskirtinis - jį statė dvarininkai 
Radžvilai“, - dėstė garbaus amžiaus senolė Eleonora Vincentina Žemaitaitienė.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos reikalauja nelegaliai įrengtą nusilei-
dimo padangomis trasą - tubingą nugriauti, o rajono vadovai tikisi nelegalų statinį įteisinti.

Rajono taryboje 
– užuominos apie 
ateinantį 
sunkmetį

3 psl.

Gavome sniego - 
netekome 
elektros...

Mirė Bronė 
Lukaitienė

2 psl.

Pirkinys. UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis už 235 tūkst.587 
Eur. perka naują šiukšliavežę su 
manipuliatoriumi. Šiukšliavežę 
„Scania“ komunalininkai perka 
iš UAB „Vaglita“.

Eismas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės užsakymu mieste 
bus pertvarkomi šviesoforai. 
A. Baranausko a., sukant į Vil-
niaus g. (prieš prekybos centrą 
„Maxima”), bei Gegužės g. ir 
A. Vienuolio sankryžoje esamų 
žalių rodyklių, leidžiančių sukti 
į dešinę vietoje, prie raudono 
šviesoforo signalo bus sumon-
tuotos papildomos šviesoforų 
sekcijos su žalia rodykle, lei-
džiančia sukti į dešinę, infor-
mavo Anykščių rajono savi-
valdybė. Šviesoforų pertvarkos 
darbus atliks viešąjį konkursą 
laimėjusi UAB „Eismo valdy-
mo sistemos“. Viešojo pirkimo 
vertė - 14 tūkst.883 Eur. 

Mokykla. Šią savaitę ugdytis 
nuotoliniu būdu Anykščių ra-
jono švietimo įstaigoje pradėjo 
32 mokiniai. Į švietimo įstaigą 
sugrįžo 19 mokinių, kurie ne-
prisijungia, nedalyvauja nuoto-
linėse pamokose ir  reikalinga 
pagalba, bei 13 mokinių, ku-
riems sąlygos mokytis namuose 
yra sudėtingos.17-kai mokinių į 
švietimo įstaigą bus organizuo-
tas pavėžėjimas mokykliniu 
autobusu. Sprendimus, kurie 
vaikai nuotoliniu būdu moky-
sis mokyklose, priima mokyklų 
vaiko gerovės komisijos. 

Parama. 2019 metais nuo 
šalnų nukentėjusiems sodų ir 
uogynų savininkams, patyru-
siems daugiau nei 0,5 mln. Eur. 
nuostolių, išmokėta kompensa-
cijų už 311 tūkst.Eur.

Ir „Achema“ - 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
įstaiga...

2 psl.
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spektras

temidės svarstyklės

Konfliktas. Sausio 25 dieną 
apie 20.00 val. Kurklių seniū-
nijos Kurklių II kaime, namuo-

se, neblaivus (nustatytas 2,66 
prom. girtumas) vyriškis (g. 
1968 m.) vyrui, g. 1943 m., 
sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyriškis 

sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Mirtis. Sausio 26 dieną apie 
13.50 val. Kavarsko seniūnijos 
Budrių kaime rastas vyro (g. 

1963 m.), gyvenusio Ūmėnų 
kaime, kūnas be išorinių smur-
to žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Mirė Bronė Lukaitienė

Skiemonyse gimusi B. Lu-
kaitienė iki 1975-ųjų gyveno 
Anykščiuose, dirbo bibliote-
koje, beveik dešimtmetį buvo 
Anykščių rajono bibliotekos 
vedėja. 

1975-1996 metais B. Lukai-
tienė dirbo Vilniuje -   buvo 
Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerijos Bibliotekų reikalų 
valdybos viršininke, Kultūros 

ir švietimo ministrų Dainiaus 
Trinkūno ir Dariaus Kuolio pa-
tarėja. Anykštėnė buvo respu-
blikinės Kultūros tarybos narė.

Grįžusi į Anykščius B. Lukai-
tienė dirbo trijų Anykščių rajo-
no merų - Sauliaus Nefo, Leono 
Alesionkos ir Dariaus Gudelio 
- patarėja kultūrai. 

B.Lukaitienė buvo viena iš 
miesto švenčių organizatorių, 

daugelio kultūros projektų ren-
gėja ir įgyvendintoja, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos telkėja, il-
gametė Anykščių rajono kultū-
ros tarybos narė. 

2019 metais B.Lukaitienei su-
teiktas Anykščių rajono garbės 
pilietės vardas. B.Lukaitienė 
pirmoji šalyje buvo apdova-
nota Lietuvos SSR Kultūros 
ministerijos įsteigtu meno sa-
viveiklos žymūno ženkleliu, jai 
buvo skirta Teresės Mikeliūnai-
tės Anykščių kultūros premija 
(2003 m.). Lietuvos Respubli-
kos 100-mečio proga ji apdova-
nota Anykščių rajono savival-
dybės „Šimtmečio anykštėno“ 
atminimo ženklu (2019 m.).

-AnyKŠtA

Bronę Lukaitienę anykštėnai 
prisimins kaip šviesų žmogų, 
daugelio Anykščių kultūros 
projektų idėjų generatorę ir 
įgyvendintoją.

Netekome Anykščių rajono garbės pilietės, buvusios 
Anykščių rajono mero patarėjos Bronės Lukaitienės. Jai 
ėjo 84-ieji metai. 

B.Lukaitienė jau ilgą laiką sunkiai sirgo. Pastaruoju metu 
ši žinoma anykštėnė gydėsi Anykščių rajono ligoninės Pa-
laikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Jai buvo nustatytas 
ir susirgimas Covid-19.

Raginimas. Jungtinės Valsti-
jos ketvirtadienį paragino Rusi-
ją ir Turkiją nedelsiant išvesti 
savo pajėgas iš Libijos, šioms 
šalims ignoruojant nustatytą 
pajėgų išvedimo terminą. Šis 
raginimas žymi Vašingtono 
nusiteikimą ryžtingiau vykdyti 
savo politiką naftos turtingos 
Libijos atžvilgiu dirbant nau-
jai prezidento Joe Bideno (Džo 
Baideno) administracijai. JT 
vertinimu, Libijoje yra maž-
daug 20 tūkst. užsienio karių ir 
samdinių, padedančių besivar-
žančioms stovykloms. Rusija 
tvirtina, kad jos kontingento 
Libijoje nėra. 

Tyrimas. Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) ekspertai, 
pradėdami rinkti faktus  per 
atidžiai stebimą pandemijos 
ištakų tyrimą, penktadienį ap-
silankė vienoje Uhano ligoni-
nėje. PSO tyrimui, kuris apims 
ir maisto turgų, laikomą pande-
mijos „epicentru“, nuolat truk-
dė atidėliojimai. Ekspertai turi 
aplankyti ligoninę „Xinhua“, į 
kurią buvo paguldyti kai kurie 
pirmieji COVID-19 pacientai, 
Uhano virusologijos institu-
tą, Huanano turgų, Uhano ligų 
kontrolės centro laboratoriją, 
ketvirtadienį socialiniame tin-
kle „Twitter“ nurodė PSO.

Vertė. Žemės ūkio produk-
cijos vertė pernai padidėjo 5,2 
procento. Augalininkystės pro-
dukcijos vertė išaugo 9,9 proc., 
gyvulininkystės produkcijos 
vertė sumažėjo 3,1 proc., pra-
nešė Statistikos departamentas.
Žemės ūkio produktų supir-
kimo kainos pernai sumažėjo 
1,4 procento. Augalininkystės 
produktų supirkimo kainos 
sumažėjo 0,9 proc., o gyvuli-
ninkystės produktų supirkimo 
kainos – 2,1 procento. Pernai 
labiausiai sumažėjo cukrinių 
runkelių, bulvių ir avižų kai-
nos – atitinkamai 37,4 proc., 31 
proc. ir 10,1 proc., o padidėjo 
grikių (78,3 proc.), vaisių ir 
uogų (17,7 proc.), avių ir ožkų 
(11 proc.) supirkimo kainos.

Sniegas. Vienos didžiausių 
Graikijos ligoninių du gydyto-
jai, dirbę kovos su koronaviru-
so pandemija priešakinėje lini-
joje, žuvo per sniego griūtį ant 
aukščiausio šalies kalno šlaitų, 
penktadienį pranešė viena me-
dikų organizacija. Nelaimė 
įvyko ketvirtadienį, gydyto-
jams kopiant ant Olimpo kalno 
šlaitų. Trečiasis jų grupės narys 
apie incidentą pranešė gelbėto-
jams.

Sumažėjo. Pernai Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas 
sumažėjo 1,3 proc. ir to meto 
kainomis siekė 48,7 mlrd. eurų. 
BVP pokyčiui didžiausią nei-
giamą įtaką darė apgyvendini-
mo, maitinimo bei transporto 
įmonių veiklos rezultatai.

-BnS

Ir „Achema“ - asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga...

Šią savaitę Anykščius pasiekė 311 vakcinų nuo Covid-19. 
Antrą kartą paskiepyti medikai. Planuota paskiepyti 40-50 
senyvo amžiaus žmonių.  Mobiliajame koronaviruso pati-
kros punkte pradėti atlikti testai Anykščių rajono mokyto-
jams.  Sergamumas Covid-19 Anykščių rajone mažėja.

Anykščių rajono vicemeras,  
Ektremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovas  
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, jog po skandalo, kilusio 
dėl SPA „Vilnius Anykščiai“ 
darbuotojų skiepijimo, paaiškė-
jo, kad asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų licencijas turi ir 
„Achemos“ trąšų gamykla bei 
Lietuvos nacionalinis operos ir 
baleto teatras.

Todėl Sveikatos apsaugos 
ministras Arūnas Dulkys pa-

tikslino prioritetinį skiepijamų-
jų sąrašą. 

„Sveikatos priežiūra turi būti 
pagrindinė veikla. SPA sąraše 
išlieka, nes jų pagrindinė veikla 
yra sveikatinimas“, - „Anykš-
tai“ sakė D.Žiogelis. 

Pasak D.Žiogelio, mokytojai, 
kuriems nebus atliktas Covid 
-19 testas, nebus skiepijami. O 
šios profesijos atstovai netru-
kus turėtų kilti į prioritetinio 
sąrašo, kurį sveikatos ministras 
A.Dulkys šiomis dienomis tu-

rėtų eilinį kartą pakeisti, viršų. 
Anykščių rajono vicemero 

duomenimis, prioritetine tvar-
ka ketinama skiepyti ir parda-
vėjus, policininkus, degalinių 
operatorius. Greičiausiai šių 
profesijų atstovai naujame pri-
oritetiniame sąraše aplenks se-
nyvo amžiaus žmones. 

Sausio 29-ąją, penktadie-
nį, Covid -19 Anykščių rajone 
sirgo  168 asmenys, 753 - jau 
persirgo. 

Vienintelis Covid-19 židinys 
mūsų rajone yra Anykščių ligo-
ninė. Su šiuo židiniu siejamas 
61 susirgimas.

 Nuo Covid-19 jau mirė 26 
anykštėnai. 28 asmenys, sirgę 
Covid-19, mirė dėl kitų prie-
žasčių.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono vicemeras 
D. Žiogelis sako, kad šiomis 
dienomis bus dar kartą pa-
keistas Sveikatos apsaugos 
ministerijos parengtas prio-
ritetinis besiskiepijančių nuo 
COVID-19 sąrašas.

„Siauruką“ ruoš turistų 
antplūdžiui

Nuotoliniame posėdyje VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ dalininkų - Anykščių rajono, Panevėžio miesto ir 
rajono savivaldybių bei Susisiekimo ministerijos - atstovai 
bei Seimo nariai  „valstietis“ Tomas Tomilinas ir konserva-
torius Sergejus Jovaiša aptarė šios įstaigos perspektyvas. 

Posėdyje dalyvavo ir laikinasis VšĮ „Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ vadovas Linas Čerauskas  bei Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio Žukausko memorialinio mu-
ziejaus direktorius Antanas Verbickas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Seimo narys T.Tomilinas po 
posėdžio „Anykštai“ sakė, jog 
posėdis surengtas Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevi-
čiaus iniciatyva. „Meras papra-
šė organizuoti su Susisiekimo 
ministru Mariumi Skuodžiu su-

sitikimą. Ministras geranoriškai 
sutiko“, - sakė T.Tomilinas.

Seimo narys džiaugėsi, jog 
pagaliau dalininkai pasikalbėjo 
apie VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ perspektyvas.

„Kiek atsimenu, dar nuo tų 

laikų, kai dirbau Seimo nario 
Antano Bauros patarėju, buvo 
sprendžiami „einamieji finansi-
niai klausimai“ ir niekaip nesu-
dedamos ilgalaikės perspekty-
vos“,- dėstė politikas.

T.Tomilinas tvirtino, kad šį 
kartą sutarta dėl trijų esminių 
siekių - studijos parengimo, 
pasinaudojimo Covid-19 su-
teikiamomis galimybėmsi bei 
strateginio planavimo. 

„Turime Latvijos pavyzdžius, 
kur analogiškos įstaigos yra ko-
merciškai sėkmingos, vadinasi, 
ir mūsų „Siaurukas“ gali už-
dirbti pinigus“, - aiškino Seimo 
narys. 

Pasak T.Tomilino, posėdžio 
dalyviai sutarė, kad „Aukštai-
tijos siaurajam geležinkeliui“ 
bus ypač svarbus „pokovidinis“ 
laikotarpis, kai ilgai karantine 
buvę žmonės užplūs pramogi-
nius objektus.

VšĮ „Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ dalininkų 
atstovai rinkosi į nuotolinį 
posėdį.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos
Ar Anykščiuose 
reikia mokamų 
automobilių 
stovėjimo 
aikštelių?

Estela ODUNTAN:

- Reikia daugiau aikštelių 
mašinoms pasistatyti, o ne ap-
mokestinti... Daugelis žmonių 
vos galą su galu suduria ir žiū-
ri, kad pinigų maistui užtektų... 
Tikrai neturės iš ko už parkingą 
mokėti, o tuo labiau baudoms 
susimokėt...

Marius Jonas KARVELIS:

- Taip sunku rast vietą, kur pa-
sistatyt, tai dar apmokestint nori. 
Na, kosmonautai.

Aidas BAŠKYS:

- Nereikia, jei reikalinga su-
rinkti į miesto biudžetą lėšų, 
geriau taikyti/padidinti pagalvės 
mokestį atvykusiems svečiams.

Toma JURKŠTAITĖ - 
PECIULEVIČIENĖ:

- Reikia ne mokamų aikštelių,o 
apskritai naujų aikštelių. Centre su 
mašinų statymu kažkoks kosmosas.

Rajono taryboje – užuominos 
apie ateinantį sunkmetį

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Sausio 28 dieną, ketvirtadienį, sušauktas 23-iasis nuotoli-
nis Anykščių rajono tarybos posėdis. Šiame posėdyje anykš-
tėnų išrinktieji priėmė 33 sprendimo projektus, diskutavo 
apie gyvūnų globos namų atidarymą, koronavirusą, gyven-
tojų mirtingumą bei mokestines lengvatas verslininkams.

Džiaugėsi dėl atsiradusios
elektros

„Žiūriu, dauguma iš kaimo 
elektrą turi, kad prisijungė. Tai, 
vadinasi, gerai“, - žvelgdamas į 
prie „Zoom“ programėlės pri-
sijungusius Anykščių rajono 
tarybos narius posėdžio pra-
džioje replikavo Anykščių rajo-
no mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis.

Priminsime, kad maždaug 
dvi paras didelė dalis Anykščių 
rajono gyventojų dėl žiemos 
stichijos gyveno be elektros. 
Namuose elektros neturėjo ir 
pats D.Žiogelis.

Posėdis prasidėjo nuo gim-
tadienio sveikinimų socialde-
mokratui Kęstučiui Jacunskui, 
visuomeninio rinkimų komi-
teto „Kęstučio Tubio sąrašas 
Anykščių krašto labui“ atstovei 
Ritai Juodiškienei, „valstiečiui“ 
Raimondui Balsiui bei savival-
dybės administracijos direkto-
rei Ligitai Kuliešaitei.

Investicijas į bendruomenę
tapatino su „vėjais
paleistais pinigais”

Anykščių rajono taryba pri-
tarė projekto „Kultūrinio vers-
lumo eksperimentai ir impulsai 
Anykščių centrui“ įgyvendini-
mui. Šio projekto, apie kurį jau 
rašėme „Anykštos“ laikraštyje, 
tikslas - kartu su vietos kultū-
ros, muziejų, gyventojų bei 
verslo bendruomenių atstovais 
atgaivinti Anykščių Antano Ba-
ranausko aikštę, įrengiant joje 
reikiamą infrastruktūrą kultū-
riniams renginiams, prekybai 
ir paslaugoms. Šį projektą pri-
stačiusi Anykščių rajono savi-
valdybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė iš kai kurių rajono 
Tarybos narių dėl šio projekto 
sulaukė ir abejonių.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis kėlė abejo-
nes, kad šiame projekte daly-
vaus „tie patys asmenys, kurie 
nuolat sukasi ir gauna naudą 
iš kultūrinės - administracinės 
naudos“.

„Kai vėjais mes paleisime tas 
sumas, labai įdomu, kas bus tie 
tikrieji dalyviai“, - kalbėjo jis.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
aiškino, kad šis projektas skir-
tas žmones kuo labiau įtraukti į 
bendruomeninę veiklą.

„Nesakyčiau, kad investicija 
į žmogų yra vėjais paleisti pini-
gai“, - K.Tubio abejones bandė 
sklaidyti Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius.

Žmonės miršta ir dėl to,
kad pasensta

K.Tubio komandos nariai 
turėjo daug klausimų, kuomet 
svarstytas sprendimo projektas 
dėl Anykščių  ligoninės direk-
toriaus mėnesinio darbo užmo-
kesčio pastoviosios dalies ir 
maksimalaus dydžio nustaty-
mo.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Gediminas Kutka domėjosi, 
kaip Anykščių ligoninėje sekasi 
suvaldyti „kovido“ plitimą.

„Kaip mes pasirodysime 
prieš žmones keldami atlygini-
mus, kai iš šalies ligoninėje dėl 
koronaviruso suvaldymo yra 
betvarkė?“, - klausė jis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės gydytoja Vaiva Daugela-
vičienė į sprendimo projekto 
esmę neįsigilinusiam G.Kutkai 
paaiškino, kad atlyginimo nu-
statymui koronavirusas neturi 
jokios reikšmės ir jis ligoninės 
direktoriui nustatomas pagal 
Sveikatos apsaugos ministro 
nustatytą tvarką.

„Mes negalėtume daryti ki-
taip nei nustatyta dėl atlygini-
mo nustatymo, net jei ligoninė-
je būtų bloga tvarka. Šiuo metu 
ji nėra bloga, šiaip tvarkomės“, 
- K.Tubio bendražygį ramino 
V.Daugelavičienė.

Jai antrindamas Anykščių ra-
jono meras S.Obelevičius tęsė, 
kad situacija Anykščių ligoni-
nėje yra normali.

„Teikiamos visos paslaugos, 
kurias teikti yra įmanoma. O 
kad išvengtų „kovido“ užsi-
krėtimo bent viena sveikatos 
įstaiga - tokios nėra nė vienos 
Lietuvoje. Mes nesame išskirti-
niai“, - sakė meras.

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Tubis dėstė, kad padėtis 
nėra gera.

„Ir iš žiniasklaidos žinome, 
ir pagal statistinius duomenis 
matome, kad mirčių skaičius 
Anykščių rajone lenkia aps-
krities ir kitų savivaldybių ro-
diklius. Ką numato sveikatos 
įstaigų, savivaldybės vadovai, 
kad ši situacija gerėtų? Kelia 
nerimą tai, kad vieniši žmonės 
atrandami po savaitės ir daugiau 
mirę, niekas jais nesirūpina. 

Matyt, čia yra susiję su sveika-
tos priežiūros paslaugų prieina-
mumu“, - svarstė K.Tubis.

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Jacunskas aiškino, kad 
mirtingumo rodikliai Anykščių 
rajone yra dideli dėl to, kad pa-
gal gyventojų amžių mūsų rajo-
nas yra vienas seniausių visoje 
Lietuvoje.

„Natūralu, kad tai atsiliepia ir 
mirtingumui“, - sakė jis.

Gyvūnams skirtame 
pastate galėtų gyventi net
žmonės

Anykščių rajono tarybos 
sprendimu, iš aukcione par-
duodamo Anykščių rajono 
savivaldybės nekilnojamojo 
turto sąrašo pasiūlyta išbraukti 
Anykščiuose, Gegužės gatvėje, 
esantį buvusio archyvo pastatą. 
Šiame pastate savivaldybė pla-
nuoja atidaryti gyvūnų globos 
namus. Buvusio archyvo pasta-
tas aukcione bandytas parduoti 
penkis kartus, tačiau nesėkmin-
gai. 

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas D.Žiogelis, buvęs 
ilgametis Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas, sakė, kad gyvūnų 
globos namus iš pradžių pla-
nuota įkurti Gegužės gatvėje 
esančiame garažų komplekse, 
tačiau tokios minties atsisakyta, 
nes dėl to gali kilti kitoje gatvės 
pusėje gyvensiančių žmonių 
nepasitenkinimas. Pasirink-
tas buvusio archyvo pastatas, 
į kurį savivaldybė planuoja 
investuoti 20 tūkst. Eur, kad 
juose būtų įkurti gyvūnų glo-
bos namai. Pritaikiusi buvusio 
archyvo pastatą gyvūnų globos 
namų veiklai, šį pastatą savi-
valdybė planuoja užregistruoti 
kaip gyvūnų globos namus ir  
išnuomoti  kuriai nors viešajai 
įstaigai, kuri užsiima gyvūnų 
globa. Pasak D.Žiogelio, pasta-
tą vėliau turėtų išlaikyti pats to 
pastato administratorius.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius pastebėjo, kad 
buvusio archyvo pastatas, ku-
riame norima atidaryti gyvūnų 
globos namus, yra geros bū-
klės.

„Ten būtų galima gyventi 
ir žmonėms, ne tik šunims“, - 
sakė jis.

Beje, buvusiame archyvo pas-
tate savo filialą norėjo atidaryti 
Aknystos socialinės globos na-
mai, tačiau, pasak D.Žiogelio, 
šis pastatas yra pritaikytas ne 

(Nukelta į 7 psl.)

Nebūtinai pavyzdys 
būna geras

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, apie nelegaliai 
ant Kalitos kalno pastatytą 
nusileidimo padangomis tra-
są: 

„Verslininką dar galėčiau 
suprasti - skubėjo, siekė pelno 
ir t.t, o čia juk savivaldybės 
įstaiga. Valdiškos kontoros tu-
rėtų būti pavyzdžiu privatinin-
kams“.

Kažkas turėjo 
rizikuoti bandydamas!

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, neparti-
nis,  buvęs rajono meras, apie 
rajono vadovų dalyvavimą be 
statybos leidimo pastatytos 
tubingo tarsos atidaryme:  

„O kaip su tuo pasivažinėjimu 
jūsų? Tarybos narių nekvietė, o 
patys važiavot. Kur tie bilietai, kai 
važinėjote nelegaliame objekte, 
jeigu jau taip klausimą keliat?“

Aišku. Daugiau tokios 
progos gali ir nebūti...

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
„valstietis“, per rajono tary-
bos posėdį apie K.Tubį: 

„Turbūt Kęstutis pyksta, kad 
jo nepakvietė pasivažinėti?“

Mirusiam nelabai kuo 
bepadėsi...

Kęstutis TUBIS apie miru-
sius anykštėnus: 

„Kelia nerimą tai, kad vieniši 
žmonės atrandami po savaitės 
ir daugiau mirę, niekas jais ne-
sirūpina“.

Nebijote šunų 
gelbėtojų pykčio?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
patalpas būsimiems gyvūnų 
globos namams: 

„Ten būtų galima gyventi ir 
žmonėms, ne tik šunims“.

Ypač jei eilė nejuda, o 
prekės baigiasi...

Leonas ALESIONKA, bu-
vęs Anykščių rajono meras, 
apie skiepų eilę:

„Kalbant apie eiliškumą, ką 
pirmiausia reikia skiepyti nuo 
koronaviruso, galiu pasakyti: nuo 
TSRS laikų žinau vieną dalyką - 
kur yra eilė, ten yra nepatenkin-
tų“.
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Robertas ALEKsIEjūNAs

jau 14 metų Anykščiams 
siekiant tapti kurortu, vis pa-
sigirsta replikų -  kam to mūsų 
miestui reikia, kokia nauda iš 
to vietos gyventojams. Dabar 
jau net koronaviruso pande-
mija nesustabdys norinčių 
pamatyti mūsų gražųjį miestą, 
todėl Anykščių rajono tarybos 
nariui, liberalui Kęstučiui 
Indriūnui gimė revoliucinė 
mintis - apmokestinti visus 
įvažiuojančius ir pravažiuo-
jančius pro Anykščius, o 
surinktus pinigus panauduoti 
tolimesniam miesto puoselė-
jimui.

K.Indriūno mintis buvo 
tokia įdomi, kad jo pasiūlymu 
susidomėjo net Lietuvos naci-

onalinis radijas ir televizija, o 
feisbuko personažas „Anykš-
čių trolis“ pažėrė visą šūsnį 
pasiūlymų, kaip Anykščiams 
lengva ranka galima užsidirb-
ti krūvą „babkių“.

Sunku pasakyti, ar toks 
K.Indriūno pasiūlymas sava-
laikis, kai miesto 
prieigas akylai 
saugo policijos 
ekipažai, kad tik 
koronavirusas 
neprasiskverbtų į 
Anykščius. Bet pati Anykščių 
rajono savivaldybė turistus 
į miestą netiesiogiai vilioja 
-  paliko padabintą miesto 
kalėdinę eglę žibėti iki pat 
Grabnyčių. Ir atsispirk tu, 
žmogau, nepažeidinėti karan-
tino apribojimų bei susilaikyti 
neatlėkęs į Anykščius, kai 
visuose miestuose tamsu, 
nyku, o pas mus Kalėdos 
tęsiasi... jei ne tie policijos 
postai, pirmųjų smalsuolių, 
norinčių nors akies krašteliu 
dar patirti kalėdinį džiaugsmą 
ir viltį, eurai jau galėtų byrėti 
į Anykščių miesto iždą.

Na, kiek čia už tą pažiū-
rėjimą į kalėdinę eglę pa-
imsi - eurą, du... O feisbuko 
personažas „Anykščių trolis“, 

įkvėptas liberalo K.Indriūno 
minčių, pasiūlė tikrą aukso 
kasyklą. Už užvažiavimą ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio 
siūloma iš turistų imti po 200 
Eur. Kelias iki pat piliakalnio 
viršaus nutiestas nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęs-

tučio 
tubio 
rūpes-
čiu jau 
keletą 
metų 

tinkamai nepanaudojamas. 
Turtingas jaunimėlis su 
„bemsais“ ant piliakalnio dar 
vieną kitą „saulę“ nupieštų 
ir, žiūrėk, piliakalnio  šiena-
vimo problema būtų bemaž  
išspręsta...

Kadangi, pasak muziejinin-
ko Tautvydo Kontrimavičiaus, 
dabar turistai į Anykščius at-
vyksta ne Puntuko pasižiūrėti 
ar į Laimės žiburį užkopti, o 
kosmoso pamatyti, reikėtų nuo 
Šeimyniškėlių piliakalnio į 
miestą įvažiuojančius turistus 
nukreipti į Kosmonautų gatvę. 
Nesu tikras, ar ten kažką gali-
ma įdomaus pamatyti, tačiau 
už įvažiavimą į šią gatvę ren-
kant po simbolinį eurą, vėliau 
ten būtų galima pagalvoti ir 

apie kūrėjos Mortos Tursės 
kūrybinių eksperimentų įgy-
vendinimą.

Žiūrėjimas į šalia Anykščių 
kultūros centro įrengtą lauko 
ekraną taip pat turėtų būti 
apmokestintas. Aišku, visi sa-
kytų, kad į jį nežiūri, nes nėra 
ten į ką žiūrėti, tačiau susimo-
kėti būtų galima pareikalauti 
iš kiekvieno, kuris vaikštinėja 
po Antano Baranausko aikštę, 
nes faktas - juk vis vien akies 
krašteliu į tą pusę bent dirs-
teli...

Apmokestinti žmones būtų 
galima net už kvėpavimą 
Anykščių miesto oru.  sakysi-
te, dar to betrūko? Anykščių 
oras yra stebuklingas, galimai  
padedantis kovoti su korona-
virusu. nors mokslininkai to 
dar neištyrė, tačiau iš miesto 
centre alkoholinius gėrimus 
gaminančio fabriko į aplin-
ką galimai pasklinda ne tik 
dūmai, bet ir dezinfekciniai 
garai, o tai gali turėti įtakos 
palyginti nedideliam susir-
gimų koronavirusu skaičiui. 
Na, vienu žodžiu, čia kaip tas 
Viktoro Uspaskicho reklamuo-
jamas vanduo, kurio už dyka  
taip pat niekas nedalija...

Anykščių rajono tarybos 

nario K.Indriūno pasiūlymas 
apmokestinti įvažiuojančius ir 
pravažiuojančius pro Anykš-
čius susilaukė didžiulio visuo-
menės atgarsio, tai patvirtina 
faktas, kad  vien  komentarų 
portale anyksta.lt buvo tikrai 
gausiai prirašyta. Vietinius 
žmones labiausiai gąsdina tai, 
kad jiems patekimas į Anykš-
čius brangiai kainuotų, jie čia 
veža savo atžalas į vaikų lop-
šelius, mokyklas, patys vyksta 
apsipirkti. Dėl to reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad kalbama 
tik apie transporto priemo-
nėmis vykstančių apmokes-
tinimą. Palikus automobilį 
prie Anykščių miesto ribų, po 
miestą būtų galima vaikščioti 
nemokamai.

Savaime suprantama, kad 
kiekviena naujovė atneša šio-
kios tokios sumaišties, erzelio, 
bet prie visko priprantama. 
Anykščių miesto gėlynuose 
kažkada žydėdavo gėlės, o ne 
dekoratyviniai pomidorai, ša-
ligatvius valydavo moteriškės 
su „šiūpeliais“, o ne trakto-
riai, kurie švarina šaligatvius 
dabar, veido kaukes darydavo 
tik kosmetologijos kabinetuo-
se, o dabar su jomis vaikščioti 
tenka kiekvieną dieną...

Tubingo trasa - lyg Šilko kelias

Griauti, negalima
pasigailėti
    
Paaiškėjus, jog Anykščių tu-

rizmo ir verslo informacijos 
centro ant Kalitos kalno pasta-
tyta ir eksploatuota nusileidimo 
padangomis trasa įrengta be sta-
tybos leidimo, apie šio statinio 
likimą paklausėme  Valstybinės 
teritorijų planavimo ir staty-
bos inspekcijos (VTPSI) prie 
Aplinkos ministerijos. VTPSI 
atsakymas buvo kategoriškas.

„Valstybinė teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcija 
prie Aplinkos ministerijos (Sta-
tybos inspekcija) 2020-12-10 

atliko patikrinimą ir nustatė, 
kad žemės sklypuose Kalno g. 
27, Anykščiuose, ir Anykščių 
viensėdis 1, Anykščių sen., 
Anykščių r., yra pastatytas kitos 
paskirties inžinerinis statinys – 
nusileidimo padangomis trasa. 

2020-12-16 Anykščių r. savi-
valdybės administracija Staty-
bos inspekciją informavo, kad 
statyboms žemės sklypuose 
Kalno g. 27, Anykščiuose, ir 
Anykščių viensėdis 1, Anykš-
čių sen., Anykščių r., statybą 
leidžiantis dokumentas (SLD) 
nėra išduotas.

Atsižvelgusi į tai, Statybos 
inspekcija 2020-12-17 statyto-
jui surašė savavališkos statybos 

aktą ir du privalomuosius nu-
rodymus. Vienas privalomasis 
nurodymas įpareigoja statytoją 
nevykdyti jokių statinio ar jo 
dalies statybos darbų, antras – 
ne vėliau kaip iki 2021-06-17 
savo lėšomis pašalinti savava-
liškos statybos padarinius, t. y. 
nugriauti Kalno g. 27, Anykš-
čiuose, ir Anykščių viensėdis 
1, Anykščių sen., Anykščių r., 
savavališkai, t. y. neturint stati-
nio projekto bei SLD, pastatytą 
kitos paskirties inžinerinį sta-
tinį (nusileidimo padangomis 
trasą) ir sutvarkyti statybvietę“, 
- „Anykštai“ nurodė VTPSI 
atstovė ryšiams su visuomene 
Diana Dambrauskienė.

Bandys įteisinti, bet
kainuos tūkstančius
 

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius „Anykštai“ aiš-
kino, kad blogiausio scenarijaus 
- statinio griovimo - bandys iš-
vengti. „Bandysime sutvarkyti 
dokumentus, įteisinti statinį. 
Bet tai rajonui tikrai kainuos. 
Turėsime mokėti baudas“, - 
kalbėjo rajono vadovas. 

Pasak S.Obelevičiaus, tubingo 
trasos statinio įteisinimas gali 
kainuoti keletą tūkstančių. Jis 
aiškino, kad baudų dydis priklau-
so nuo statybos darbų vertės. 

Iš Anykščių rajono biudžeto 
tubingo statyboms buvo skirta 
65 tūkst. eurų. Rajono vado-
vas „Anykštai“ sakė, kad nėra 
aišku, kiek pinigų Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras išleido įrangai pirkti ir 
kiek sumokėjo už įrangos mon-
tavimą. S.Obelevičius kalbėjo, 

kad sąskaitų tikrinimas ir yra 
esminė  Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybos užduotis. 

Nauja vadovė renka 
dokumentus

Paaiškėjus, kad tubingo trasa 
yra nelegalus statinys, iš darbo 
pasitraukė laikinoji  Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorė Kristina Bei-
norytė, kuri vadovavo įstaigai, 
kai buvo įrengta ši trasa. Nauja 
laikinąja Turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktore pa-
skirta Renata Gudonienė.

„Paskirta nauja direktorė. 
Naujam vadovui reikia palikti 
tvarkingus dokumentus, todėl 
juos reikia patikrinti“, - apie 
nurodymą Kontrolės ir audi-
to tarnybai atlikti patikrinimą 
dėstė Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius. 

Nežydi gėlės vidury žiemos,
Lengvai šarma pasidabruoja plaukus.
Tegul širdy ilgai pavasaris dainuos,
Garbingo jubiliejaus šio sulaukus.
Tegul darbuos - prasminguos, dideliuos - 
Jaunatviškos energijos nestinga.
Geros sveikatos, nuotaikos geros,
Dar daugel metų linkim būt laimingai.

Janiną Juknevičienę, 
gyvenančią Žilvyčių kaime, Anykščių sen., 
85-ojo jubiliejaus proga sveikina 

dukra vitalija, žentas Antanas, sūnus Algis su žmona Rasa, sūnus Rimantas su 
žmona Zita, anūkai Ramunė, Rūta, Rasa, indrė, Lina, Laura, Tautvydas ir Simas, pro-

anūkiai Brigita, kamilė, karolina, Markas ir Martynas.

...Jei ne tie policijos pos-
tai, pirmųjų smalsuolių 
eurai jau galėtų byrėti į 
Anykščių miesto iždą...

Anykščių rajono merui Sigučiui Obelevičiui neaiškūs ir tubingo 
įrangos pirkimai, sąskaitos iš Kinijos, Kanados, Latvijos.

(Atkelta iš 1 psl.)
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Tubingo trasa - lyg Šilko kelias

Jau minėjome, kad merui ne-
aiškūs Turizmo ir verslo infor-
macijos centro pinigų  pervedi-
mai į egzotiškas šalis.  

Laikinąja Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
direktore paskirta direktoriaus 
pavaduotoja  R. Gudonienė 
taip pat tiki, kad tubingo trasos 
griauti nereikės. „Pirmiausia 
turiu susipažinti su visais do-
kumentais. Sėdžiu, renku doku-
mentus. 

Sieksime statinį įteisinti, juk 
yra galimybės patikrinti jo sau-
gumą. Nemanau, kad reikės 
griauti“, - sakė R.Gudonienė.

„Svarbiausia, kad 
saugiai nuvažiavome“

Tubingo trasa atidaryta praė-
jusių metų liepos 31 dieną. Apie 
atidarymo iškilmes nebuvo pra-
nešta spaudai, nebuvo ir infor-
macijos, skelbiamos savivaldy-
bės internetiniame puslapyje.  
Tačiau tubingo atidaryme, kaip 
matyti iš nuotraukų, dalyvavo 
Seimo narys Tomas Tomilinas, 
meras S.Obelevičius, viceme-
ras Dainius Žiogelis. Meras ir 
jo pavaduotojas išbandė tubin-
go trasą, kuria skriejant pasie-
kiamas 25 km/h greitis. 

Po tubingo trasos atidarymo 
tuometinė laikinojo Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorė K.Beinorytė 
gyrėsi: „Nusileidimo padango-
mis trasa buvo patikrinta tech-
ninės priežiūros specialistų ir 
konstatuota, kad atrakcionas 
yra saugus. Be to, sulaukėme 
pagyrų, kad ant Kalitos kalno 
sumontuota nusileidimo padan-
gomis trasa  yra viena geriausių 
tokio tipo trasų Lietuvoje“ (Ro-
bertas ALEKSIEJŪNAS, „65 
tūkst. eurų kainavusi trasa ant 
Kalitos kalno atidaryta paslap-
čiomis.“). 

Bendras tubingo „lovio“ ilgis 
260 metrų. Juo čiuožė apie 7 
tūkst. pramogautojų. Pramoga 
oficialiai buvo nutraukta mero 
įsakymu praėjusių metų lapkri-
čio 26-ąją.   

Kalbėdamas apie dalyvavi-
mą nelegalaus, todėl galimai 
pavojingo statinio atidary-
mo iškilmėse meras juokavo: 
„Svarbiausia, kad saugiai nuva-
žiavau“. „Buvome pakviesti ir 
patikinti, kad viskas gerai, kad 
viskas sutvarkyta“, - kaip pate-
ko į kuriozinę situaciją, aiškino 
rajono vadovas. 

„Reikėtų žinoti, kur eini“

Buvęs Anykščių rajono meras, 
rajono tarybos narys, išrinktas 
pagal visuomeninio komiteto 
„Anykščių krašto labui“ sąra-
šą, Kęstutis Tubis, „Anykštai“ 
komentuodamas šią situaciją, 
stebėjosi mero S.Obelevičiaus 
ir vicemero D.Žiogelio dalyva-
vimu nelegalaus statinio atida-
rymo iškilmėse.    

„Meras ir vicemeras per ati-
darymą važinėjosi dykai... Jeigu 
mane kur nors kviečia, pirmiau-
sia išsiaiškinu, kur kviečia. Jie 
ėjo į trasos atidarymą nežinoda-
mi, ar ten viskas gerai. Rajono 
vadovų dalyvavimas tokiame 
renginyje reiškia pripažinimą, 
jog viskas tvarkoje. Akivaiz-
du, kad klausimų kyla ir į juos 
turi būti atsakyta. Nusileidimo 
padangomis trasos statyboms 
iš rajono biudžeto buvo skirta 
apvali suma. Kai per tarybos 

posėdį paklausiau mero, kodėl 
tokia suma, meras paaiškino, 
kad viskas gerai, kad tiek ir rei-
kia“, - „Anykštai“ sakė buvęs 
rajono meras K.Tubis.

Buvusi Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro lai-
kinoji direktorė K.Beinorytė, 
kuri vadovavo tubingo staty-
boms, buvo K.Tubio politinės 
komandos narė, visuomeninio 
komiteto „Anykščių krašto la-
bui“ sąrašo kandidatė į rajono 
tarybą.  „Visi žmonės, kurie su 
manimi dalyvavo rinkimuose, 
yra mobinguojami, spaudžiami. 
Čia nėra politinis klausimas, 
o tik asmeniškumai“, - apie 
K.Beinorytės pasitraukimą iš 
pareigų sakė K.Tubis.

Akmenukas į  vadovų daržą

Rajono tarybos narys, soci-
aldemokratas Egidijus Šilaika 
„Anykštai“ sakė,  jog išsamiau  
istoriją komentuotų sulaukęs 
kontrolieriaus išvadų. „Prieš 
vertinant reikia sulaukti kon-
trolieriaus patikrinimo išvadų. 
Nesu tiek įsigilinęs, kad ko-
mentuočiau. Neaišku, ar klai-
dos, kurios buvo padarytos, yra 
sąmoningas, ar nesąmoningos. 
Kontrolierius turėtų atsakyti į 

(Atkelta iš 4 psl.)

Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas Mindaugas 
Sargūnas apie nelegalią 
tubingo trasą sako, jog „la-
biausiai liūdna, kad tokie 
dalykai vyksta viešajame 
sektoriuje“. 

Buvęs rajono meras Kęstutis Tubis mano, kad jo komandos narė, 
buvusi Anykščių turizmo ir verslo informacinio centro direktorė 
Kristina Beinorytė darbą Anykščių turizmo ir verslo informaci-
jos centre paliko po Anykščių rajono vadovų spaudimo  

tuos klausimus“, - dėstė social-
demokratas. 

Anykščių rajono tarybos na-
rys, Lietuvos liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Mindaugas Sargūnas „Anykš-
tai“ sakė, kad, jo supratimu, 
K.Beinorytės pasitraukimas iš 
pareigų yra savotiškas kaltės 
ar klaidos pripažinimas. Pasak 
politiko, jam „labiausiai liūdna, 
jog tokie dalykai vyksta vieša-
jame sektoriuje.“ „Verslininką 
dar galėčiau suprasti - skubėjo, 
siekė pelno ir t.t, o čia juk savi-
valdybės įstaiga. Valdiškos kon-
toros turėtų būti pavyzdžiu pri-
vatininkams“, - apie Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro įrengtą nelegalią tubin-
go trasą kalbėjo M.Sargūnas. 
Jis taip pat vylėsi, kad nelegalų 
statinį pavyks įteisinti. O mero 
ir vicemero dalyvavimą nelega-
laus statinio atidaryme liberalas 
vadino nesusipratimu. „Akme-
nukas į rajono vadovų daržą. 
Prieš einant į tokius renginius 
reikia išsiaiškinti, kur esi kvie-
čiamas“, - požiūrį dėstė rajono 
tarybos narys.

Statybas pradėjo 
Kęstučio Tubio komanda

Sausio 28-ąją, ketvirtadienį, 
Anykščių rajono taryba įparei-
gojo Kontrolės ir audito tarny-
bą nusileidimo padangomis tra-
sos statybų patikrinimo išvadas 
pateikti iki vasario 26 dienos. 
Prieš balsavimą dabartiniai ra-
jono vadovai ir buvęs meras 
K.Tubis „pasišpilkavo“. 

„Labai keista. Savivaldybės 
vadovai prieš darbą važinėjosi 
ta nelegalia trasa. Tada, regis, 
60 tūkstančių buvo numatyta 
suma. Taryba skyrė ir jūs, mere,  
pats protegavote tą konkrečią 
sumą. Dabar jau viskas blogai. 
Aš už tai, kad būtų daromas au-
ditas, bet patys vadovai labai 
tuo dalyku rūpinosi, protegavo, 
o dabar balsuojame, kad kažkas 
negerai. Pirma mano klausimo 

dalis - ar neteisėtai pradėtos 
statybos, ar nepriduota ir pradė-
ta eksplotacija?“ - per tarybos 
posėdį kalbėjo K.Tubis.

Meras S.Obelevičius, atsaky-
damas į eksmero klausimą, sakė, 
kad buvusi Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro lai-
kinoji direktorė K.Beinorytė 
rajono vadovus apgavo.

 „Direktorė sakė, kad viskas 
gerai, kad visi dokumentai tvar-
kingi. Kol kažkas neapskundė. 
Statybos inspektorius pagal tą 
skundą patikrino ir atrado, kad 
statybos leidimas reikalingas ir 
jo nėra. O auditas reikalingas, 
nes statybų įteisinimas gali būti 
susijęs su finansiniais  nuosto-
liais. Direktorė mus visus apga-
vo“, - teigė meras.  

 Vicemeras D.Žiogelis 
K.Tubiui priminė, kad tubin-
gas ne dabartinės valdžios, o 
paties K.Tubio komandos pro-
jektas. „Noriu priminti visiems, 
ypač praėjusios kadencijos 
vadovams, kad šitas objektas 
pradėtas statyti 2018 metais. 
2018 metų pabaigoje pasira-
šytos pirmosios sutartys. 2019 
metų sausio pradžioje apmokė-
tos pirmosios sąskaitos. Tai kas 
ko nesužiūrėjo prieš įrengiant 
šitą objektą? Kas ten statybos 
leidimo neišėmė?“  - retoriškai 
klausė D.Žiogelis, aiškinda-
mas, kad dabartinė valdžia tik 
tęsė pradėtus darbus.  

„O kaip su tuo pasivažinėjimu 
jūsų? Tarybos narių nekvietė 
o patys važiavot. Kur tie bilie-
tai, kai važinėjote nelegaliame 
objekte, jeigu jau taip klausimą 
keliat?“ - neatlyžo K.Tubis   

Atsakydamas į šį klausimą 
D.Žiogelis suraizgė rebusą. 
„Pats atrakcionas yra legalus, 
nes jis buvo kažkokioje insti-
tucijoje priduotas. Deja, pati jo 
statyba gavosi nelegali. Jis nėra 
tos kategorijos, apie kurį mums 
bandė aiškinti vadovas“, - sakė 
vicemeras. 

Tarybos narys, „valstietis“ 
Vygantas Šližys ironizavo: 
„Turbūt Kęstutis pyksta, kad 
jo nepakvietė pasivažinėti“? 
O S.Obelevičius pridūrė: „Ten 
svorio apribojimas yra“. 

užjaučia

Netektis - skaudi ir nepa-
guodžiama...

Mirus Aldonai Uzdonai-
teiTIRILIENEI nuoširdžiai 
užjaučiame velionės šeimą 
ir artimuosius. Telydi Jus 
paguoda ir dvasios stiprybė 
sunkią netekties valandą.

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos 15 laidos abitu-
rientai

Juliui UZDONUI

Skaudžios netekties va-
landą, mirus mylimai sese-
riai Aldonai, priimkite nuo-
širdžią mūsų užuojautą.

Kaimynai iš Kvarco 
gatvės

Radvilei Jūratei 
TIRILYTEI 

Nuoširdžiai užjaučiam 
mirus mylimai Mamai.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės

Mirus Anykščių rajono 
Garbės pilietei Bronei LU-
KAITIENEI 

Anykščių rajono savival-
dybės vadovai reiškia nuo-
širdžią užuojautą velionės 
šeimai bei artimiesiems. 

Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.
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Mokytoja Eleonora Žemaitaitienė: 
„Gyvenu, apsikabinusi savo prisiminimus“

(Atkelta iš 1 psl.)

(Nukelta į 8 psl.)

Kreiptis į gydytojus –
nebėra prasmės 

Senatvė ir jos nuolatinis pa-
lydovas skausmas, sulaukus 
ilgaamžystės, – neišvengiami. 
Eleorona Žemaitaitienė atvira – 
dėl koronaviruso pandemijos ir 
karantino nėra galimybės atlikti 
jos širdies stimuliatoriaus pati-
krą, o kreiptis į gydytojus dabar 
beprasmiška.

 „Šiandien pabudau - viską 
skauda... Nuotoliniu būdu gy-
dytoja vaistų išrašė, o daugiau 
kreiptis – visai nebėra prasmės. 
Gyvenimas žaibu praskrido. 
Gyvenu tarsi laikydamasi už 
siūlo“, – atsiduso senolė. 

Už darbą - sumokėta
natūra

Pasak Eleonoros, Kavarske 
stovintis Rudolevičių namas 
mena garbingą istorinę praeitį.

,,Tas namas statytas 1905 
-1910 metais Radžvilų. Tėvui 
už darbą 1920–1930 metais 
dvaruose buvo sumokėta natūra 
– paskirtas namas mūsų šeimai.
Petras Rudolevičius (1881 m. 
gimimo), caro laikų karininkas, 
po Spalio revoliucijos pabėgo 
iš Rusijos armijos ir atvyko 
į Taujėnų valsčių. Įsidarbino 
Pamūšio ir Laviškio dvaruose 
ūkvedžiu. Ten vedė 20 metų 
jaunesnę Kurklių dvaro ūkve-
džio Antano Ivanausko dukrą 
Mariją Ivanauskaitę. 

„Už bene visą dešimtmetį tru-
kusį darbą dvaruose tėvui buvo 
užmokėta natūra – paskirtas iki 
tol Radžvilams priklausęs na-

mas Kovarske (iki XX a. vidu-
rio miestas buvo žinomas kaip 
Kovarskas – L. D. past.) su 75 
arų žemės valda prie namo ir 5 
ha prie pat miesto iki gelžbeto-
ninio kryžiaus su įveistu labai 
turtingu sodu. Aš gimiau 1928 
metais Pamūšio dvarelyje, kurio 
jau seniai nebelikę. Į Kovarską 
mūsų šeima atsikraustė 1930 
metais. Pradėjo ūkininkauti, 
kad išgyventų ir susimokėtų už 
nekilnojamąjį turtą valstybei“, 
– pasakojo senolė.

Senasis namas, pastatytas 
Kavarsko pakalnėje 1905-1910 
metais, buvo 22 metrų ilgio, 
12 metrų pločio, 16  baltomis 
langinėmis puoštų langų, ma-
syviomis centrinėmis durimis. 
Fasadinė pusė atgręžta į baž-
nyčią. Namas vienu šonu buvo 
atsisukęs į Pienios upelio kraš-
tą, kitu - į gatvės pusę. Stogas 
buvo dengtas balta cinkuota 
metalo danga, sienos suręstos 
iš storų sienojų. Namo stogas 
į viršų kėlė keturis kaminus ir 
du žaibolaidžių stiebus. Į namą 
buvo galima įeiti iš dviejų pu-
sių: nuo gatvės pro atvirą ve-
randą su keturiomis medinėmis 
išgražintomis kolonomis, o iš 
Pienios upelio pusės buvo įėji-
mas į arkinio stiliaus  raudonų 
plytų rūsį, kuris užėmė trečdalį 
namo. 

Namai buvo apsaugoti iš visų 
pusių – nuo gatvės ir kaimy-
nų skyrė aukšta mūrinė tvora. 
Namo pamatai mūriniai, prie-
kyje žemi, o į pakalnę – toly-
džio aukštėjantys iki dviejų 
metrų. Antroje namo pusėje – 
atviras balkonas. Upelis juosė 
visą sodybą. Pieva už kiemo 

griovio iki šaltinio pietų pusėje 
ir Pienios upelio rytuose pri-
klausė bažnyčiai. 

Davė žemės Kavarsko 
mokyklos statyboms 

1934 metais Eleonoros Rudo-
levičiūtės tėvas sudarė sutartį su 
Švietimo ministerija ir davė 1 
ha žemės mokyklos statyboms. 
„Mums už tą vieną hektarą že-
mės davė 3 ha nedirbamos že-
mės kitoje Kavarsko pusėje. 
Ten buvo likę trijų pastatų griu-
vėsiai – buvusio Mažųjų Pie-
nionių dvaro pamatai ir žemė. 
Lėšų mokyklos statyboms sky-
rė Amerikoje gyvenantis Pra-
nas Kalibatas, kilęs iš Žvirblė-
nų kaimo, kuris lankėsi ir mūsų 
namuose. Aš iki šiol prisimenu, 
kaip jis buvo apsirengęs. Labai 
norėtųsi, kad Kavarske būtų 
nors koks paminklas pastatytas 
Pranui Kalibatui“, – kalbėjo il-
gaamžė E. Žemaitaitienė. 

Vertinga istorija

„Mano tėvas bendravo su 
kunigais, vargonininku. Šia-
me name buvo prekiaujama 
odomis, jame apsistodavo ke-
liautojai pernakvoti. Atsimenu, 
kaip apsilankęs P. Kalibatas 
prieškambaryje iš kišenės trau-
kė dolerius ir mums dalijo. Tai 
buvo maždaug 1935–1937 me-
tai. Kadangi mūsų šeima buvo 
didelė, net penki vaikai, buvom 
gavę du siuntinius iš Kalibato. 
Buvo įdėta medžiagų, suknelių 
ir aukštakulniai batai su aukš-
tais šniūruotais aulais, kurie 
niekam netiko. Jie ilgai gulėjo 

ant aukšto ir tarnavo kaip vai-
kų žaislai, – šypsojosi močiutė 
ir tęsė,- apsistodavo Pupų Dėdė 
- Petras Biržys prieš Šv. Jono 
atlaidus ir nakvodavo pas mus 
keturias penkias dienas“.

Rudolevičiai 1933–1935 me-
tais nuomojo patalpas moky-
klai. „Man neteko tos mokyklos 
lankyti, bet atsimenu čia gyve-
nusią mokytoją. Mūsų šeima 
gyveno toje namo pusėje, kur 
link upelio, kur išėjimas į atvirą 
balkoną, o didžiajame kambary-
je buvo sustatyti suolai, – teigė 
pašnekovė ir tęsė: – ir kituose 
privačiuose namuose buvo nuo-
mojamos patalpos mokykloms, 
kol nebuvo pastatyta mūrinė 
Kavarsko mokykla. Atsimenu, 
Kavarsko vaikai mokytis eida-
vo į Vanagų, Keblų namus“. 

Kavarsko pakalnėje esantis 
namas skyrėsi iš visų aplinki-
nių, nes aplink stovėjo nedideli 
žydų gyvenamieji namai. 

1941 metais sudegė Rudo-
levičių turėtas ūkinis pastatas. 
„Artėjant frontui, sovietų karei-
viai buvo įsitvirtinę mokyklos 
pastogėje. Juos užpuolė organi-
zuoti Svirnų ir Kavarsko vyrai, 
vadovaujami iš Svirnų kilusio 
ūkininko Stasio Griganavi-
čiaus. Įvyko susišaudymas. Štai 
tada ir sudegė mūsų kluonas, 
stovėjęs prie mokyklos.  Tėvai 
su giminių pagalba pasistatė 
naują ūkinį pastatą kieme. Tie-
sa, tėvai jį vadindavo vazaune“, 
– atminimais dalijosi Eleonora. 

Karo metu erdviuose Rudo-
levičių namuose buvo įsikū-
ręs vokiečių štabas, savo laiku 
patalpomis naudojosi teismas, 
policija. „Laikinai, kol rasdavo 
pastovią gyvenamąją vietą, ap-
sistodavo pagyventi į Kavarską 
dirbti atvykę gydytojai, moky-
tojai. Mano tėvai kalbėdavo, 
kad čia, į mūsų senojo namo 
patalpas, rinkdavosi ir savano-
riai, ir skautai. O kaimynas Ba-
kanauskas, būdamas 93 metų, 
man dar pasakojo, kad čia buvo 
savanorių komendantūra“, – 
prisiminė Eleonora. 

Karo metai 

Eleonora puikiai atsimena 
karo laikus: „Kavarske atsira-
do Sovietinės armijos kareivių 
garnizonas. Vokiečiai, pradėję 
karą, užėmę Lietuvą ir nukelia-
vę tolyn į Rusiją. Lietuvoje jie 
išbuvo beveik 4 metus, 1944 m. 
turėjo trauktis atgal į Vokietiją. 
Fronto linija tęsėsi nuo Anykš-
čių per Kavarską, tolyn į Vaka-
rus“. 

Senolės atmintyje – Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga, kai su 
šeima teko slėptis Girelės miš-
ke, o atsitraukianti vokiečių ka-
riuomenė subombardavo, sude-
gino bei susprogdino nemažai 
namų Kavarske. Artėjant frontui 
nuo Anykščių pusės, Kavarsko 
ligoninę buvo užėmę vokiečiai. 
Rudolevičių namuose jie įrengė 
medicinos punktą, Eleonoros 
sesuo ten dirbo felčere-akušere. 
Frontui artėjant, visi gyventojai 
gavo žinią iš valsčiaus – reikia 
slėptis, trauktis iš miestelio. 

„Per tą laiką, kai mūsų na-
muose buvo vokiečių štabas, 
vienoje pusėje sėdėjo sargybi-
niai, kitoje – generolai, gurkš-
nodami krupniką. Sargyba bu-
dėjo, laukė. Vienas pagyvenęs 
kareivis vokietis man pasakė: 
„Jūs čia nebūkit,  bėkit, nes 
atvažiuos žvalgybininkai ir jus 
išveš į Vokietiją darbams“. Kai 
artėjo frontas link Kavarsko, 
vargonininkas ir muzikos mo-
kytojas Puodžiūnas pianiną pa-
statė mūsų kambaryje, o į mūsų 
rūsį padėjo ir kitų rakandų“, – 
pasakojo Eleonora.  

Ruošdamiesi pasitraukti, bėg-
ti, Rudolevičiai buvo pas sene-
lius išvedę dvi karves, kiaules, 
o daiktus sudėję į vežimą, bet 
nebespėjo išvažiuoti: „Puolė-
me krauti daiktus į pakinkyto 
arklio vežimą. Nespėjom išva-
žiuoti arkliu, nes jau girdėjom 
prasidėjusį susišaudymą. 

Arklį, į vežimą pakinkytą, 

1958m. senajame Rudolevičių name buvo įkurtas vaikų darželis.

Rudolevičių šeima prie savo namų.



  
IŠ ARTI 2021 m. sausio 30 d.

gyvenamosioms, o „pramoni-
nėms reikmėms“  ir yra net „per 
geras gyvūnų globos namams“.
Tiesa, jame nėra nei vandentie-
kio, nei kanalizacijos, nei šildy-
mo.

„Nelabai įsivaizduoju, kaip 
ten galėtų gyventi žmonės, kai 
šalia veikia smėlio malūnas ir 
jis nuolat ūžia. Šunys gal iš-
tvers“, - svarstė D.Žiogelis.

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Tubis siūlė šia tema dis-
kutuoti tada, kai bus priimami 
konkretūs sprendimai dėl gyvū-
nų globos namų, ir nešvaistyti 
laiko nereikalingoms diskusi-
joms.

„Kai klausimas apie šunis, jis 
užima daugiausia laiko“, - pa-
stebėjo meras S.Obelevičius.

Prašymą sumažinti mokestį 

Rajono taryboje – užuominos apie ateinantį sunkmetį
vadino neetišku

Anykščių rajono taryba su-
laukė prašymo sumažinti ka-
rantino laikotarpiu mokestį už 
nuomojamas patalpas iš fizinės 
gerovės veikla užsiimančios 
„S.B.“ ir mažosios bendrijos 
„Roko virtuvė“. „S.B.“ per mė-
nesį už patalpų nuomą moka 
34 Eur, o Okuličiūtės dvarelyje 
viešojo maitinimo įstaigą atida-
riusi „Roko virtuvė“ - 134 Eur 
per mėnesį.

Šia tema daug ką pasakyti 
turėjo Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas Mindaugas Sar-
gūnas.

„Manau, tokioje vietoje už 
patalpų nuomą „Roko virtu-
vei“ mokėti 134 Eur  yra ma-
žiausiai dešimt kartų pigiau nei 
už patalpų nuomą tektų sumo-
kėti privačiam sektoriui. Kiek 

žinau, „Roko virtuvė“ veiklą 
vykdo. Aš ir pats per Kalėdas, 
Naujuosius metus užsakinėjau 
rinkinukus - tikrai žmogus per 
karantiną nėra be jokios vei-
klos. Dar viena galimybė užsi-
dirbti - centre stovinčiame na-
melyje, tik nė karto nemačiau, 
kad ten „Roko virtuvė“ dirbtų. 
Tikrai nėra etiška Anykščių 
rajono tarybos prašyti atleisti 
nuo 134 Eur  patalpų nuomos 
mokesčio. Aš pats tikrai to ne-
drįsčiau prašyti. Nevykit Dievo 
medin - 134 Eur už tokias pa-
talpas“, - „Roko virtuvės“ pra-
šymu stebėjosi M.Sargūnas.

Jis kalbėjo ir apie tai, kad 
Okuličiūtės dvarelyje, pasinau-
dojant „spragomis“,  nedidelę 
kavinukę „Roko virtuvė“ pa-
vertė  visa kavine.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad savi-

valdybė laikosi socialinio tei-
singumo, bei priminė, kad pra-
ėjusių metų gruodžio mėnesio 
posėdyje patalpų nuomos mo-
kestis buvo sumažintas dabar 
motinystės atostogose esančios 
jo patarėjos Gabrielės Griauz-
daitės - Patumsienės įmonei.

Jei dabar neatleistume, tai at-
rodytume kaip „a la korupcija“, 
- sakė meras.

M.Sargūnas neatlyžo ir aiš-
kino, kad „Roko virtuvei“ su-
mažinus patalpų nuomos mo-
kestį 50 proc., „juntamos dalies 
nepajus“ nei savivaldybė, nei 
verslininkas.

„Darbietis“ Ričardas Sargū-
nas aiškino, kad atleidimas nuo 
mokesčio dalies  yra „signalas 
verslui“, bei priminė atvejį, kai 
„Roko virtuvės“ dėl kažkokių  
priežasčių neliko Taujėnų dva-
re.

„Neliks „Roko virtuvės“ - at-
eis kiti“, - į kolegos pastabas 
replikavo Anykščių rajono ta-
rybos narys M.Sargūnas.

2021 metų biudžetą
vadina „baisiu”

Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje taip pat nuskambėjo 
grėsmingos užuominos apie 
2021 metų Anykščių rajono 
biudžetą, kurį Anykščių rajono 
taryba svarstys ir tvirtins vasa-
rio 18 dieną.

„Biudžetas baisus, praktiškai 
buvo neįmanoma jo subalan-
suoti“, - sakė Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.

Jam antrino vicemeras Dai-
nius Žiogelis: „Biudžetas liū-
dnai atrodantis“.

Biudžeto projektą Anykščių 
rajono savivaldybė žada pavie-
šinti ateinantį antradienį.

(Atkelta iš 3 psl.)

Pasiskiepydami saugome savo ir aplinkinių sveikatą
Koronaviruso pandemija yra didžiulio masto pasaulinė 

krizė, paliekanti skaudžius padarinius ir turinti milžinišką 
neigiamą poveikį ne tik žmogaus sveikatai, bet ir sociali-
niam bei ekonominiam gyvenimui. Norint greičiau grįžti į 
įprastą rutiną ir apkabinti seniai matytą artimą žmogų, yra 
būtinas visuotinis imunitetas, o jį įmanoma suformuoti tik 
skiepijantis. 

Apie koronaviruso vakcinacijos svarbą, ištirtą skiepų 
efektyvumą ir dezinformaciją kalba Santaros klinikų di-
rektorius medicinai, gydytojas hematologas Valdas Pečeliū-
nas. Taip pat aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona Renata 
Jampolskė dalijasi savo šeimos skiepijimosi patirtimi ir pa-
sakoja, kodėl planuoja skiepytis ir nuo koronaviruso. 

Renata Jampolskė su vyru niekada nekvestionavo vakcinacijos 
naudos.    Kristinos Aleksynaitės nuotr.

Gydytojas V. Pečeliūnas tei-
gia, kad skiepai gali net 95 
proc. sumažinti koronaviru-
so paplitimą. 
Nuotrauka iš www.santa.lt 

Saugumas ir efektyvumas
Pasaulis jau neteko daugiau nei 

2 milijonų žmonių, o koronaviru-
so atvejų užregistruota jau per 96 
milijonus. Kad ir kiek pastangų ir 
jėgų būtų įdėta į kovą su šiuo vi-
rusu, jis negailestingai pasiglem-
žia gyvybes ir gali sukelti sunkių 
ligų su dar nežinomomis ilgalai-
kėmis pasekmėmis bet kokio am-
žiaus žmonėms. 

Norint apsaugoti visuomenės 
sveikatą, patvirtintos saugios ir 
veiksmingos vakcinos, sukelian-
čios imuninį organizmo atsaką į 
koronavirusą. Visų pirma svar-
biausia jomis pasiskiepyti ne tik 
sveikatos priežiūros specialis-
tams, bet ir pagyvenusiems bei 
lėtinių ligų turintiems žmonėms, 
kad apsisaugotų pati pažeidžia-
miausia grupė. 

Kaip teigia V. Pečeliūnas, kai 
kalba eina apie bet kokius vaistus, 
o tarp jų – ir vakcinas, visuomet 
yra įrodymais pagrįsta informaci-
ja apie jų saugumą ir efektyvumą. 
Jeigu vaisto efektyvumas viršija 
vaisto galimą sukelti žalą – šalu-
tinius poveikius, atitinkamos ins-
titucijos priima sprendimą dėl šio 
vaisto vartojimo ir jį užregistruo-
ja. Europoje tokia institucija yra 
Europos vaistų agentūra, atitinka-
mai visose Europos šalyse veikia 
Vaistų kontrolės agentūros, o Lie-
tuvoje – Valstybinė vaistų kontro-
lės tarnyba. 

Vakcinos nuo 
koronaviruso
Vakcina „Comirnaty“ padeda 

apsaugoti nuo koronavirusinės in-
fekcijos asmenis, vyresnius nei 16 
metų, o vakcina „Moderna“ skirta 
vyresniems nei 18 metų. 

Abiejų šių vakcinų ištirtas efek-
tyvumas yra 95 proc., o pasireiš-
kiantys šalutiniai reiškiniai yra 
įprasti: nedidelis skausmas ar pa-
tinimas vakcinacijos vietoje, taip 
pat galimas nuovargis, raumenų 
skausmas ar karščiavimas, kuris 
gali būti pakankamai aukštas, bet 
paprastai netrunka ilgiau nei vieną 
dieną. 

V. Pečeliūnas pabrėžia, kad es-
minis klausimas turėtų būti, ko-
kią žalą daro pats koronavirusas. 
„Kaip žinome, Lietuva dėl šio da-
lyko yra tarp pirmaujančių pasau-
lyje – tūkstančiai mirusių žmonių, 
dešimtys miršta kiekvieną dieną. 
Vakcinavimas net 95 proc. gali su-
mažinti šios ligos paplitimą, todėl 
atitinkamai pasekmių būtų gerokai 
mažiau, o jeigu pasiskiepys apie 
70 proc. visos populiacijos, koro-
naviruso plitimas bus sustabdytas, 
nes net ir tie žmonės, kurie yra juo 
užsikrėtę, neužkrės kitų, turinčių 
vakcinacijos būdu suformuotą 
imunitetą“, – tvirtina gydytojas. 

Mokslu pagrįsta informacija
Deja, melagingos ir klaidingos 

informacijos, susijusios su korona-

virusu ir vakcinacija nuo jo, plinta 
labai daug, todėl itin svarbu, kad 
visa informacija būtų gaunama tik 
iš patikimų šaltinių, tokių kaip ofi-
cialus Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministerijos pus-
lapis (www.sam.lrv.lt), oficialus 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
skelbiamos informacijos šaltinis 
„Korona Stop“ (www.koronastop.
lrv.lt) ar kitos oficialios Europos 
Sąjungos ir Pasaulio Sveikatos or-
ganizacijos interneto svetainės. 

Gydytojas V. Pečeliūnas teigia 
savo aplinkoje retai susiduriantis 
su dezinformacija dėl koronaviru-
so vakcinacijos, tačiau būna paci-
entų klausimų ar atvejų, kurie vis 
sugeba nustebinti.

„Neseniai socialiniuose tinkluo-
se buvo išplitęs fotomontažas, 
kuriame vaizduojama populiaraus 
naujienų portalo skelbiama žinia, 
kad po koronaviruso vakcinacijos 
mirė jauna mergina. Aš tai pava-
dinčiau piktybine nusikalstama 
veikla, kai įdedama pastangų, kad 
būtų diskredituojama vakcinaci-
ja.“

Be to, neretai girdima jokių 
sąsajų su realybe neturinti infor-
macija apie tai, kad koronaviruso 
vakcinacija daro neigiamą poveikį 
vaisingumui ar sukelia kitų ilgalai-
kių sveikatos sutrikimų. 

„Aš remiuosi tik mokslu pagrįsta 
informacija, kurios prieinamumas 
yra labai platus ir bet kuris žmogus, 

kuris nori, gali rasti tą informaciją, 
tačiau problema ta, kad ne visi to 
nori. Kiti verčiau linkę įsiklausyti į 
nebūtus dalykus ir sąmokslo teori-
jas“, – teigia V. Pečeliūnas. 

„Nebijome ir 
planuojame skiepytis“
Aktoriaus Mariaus Jampolskio 

žmona Renata Jampolskė sako, 
kad abu su vyru supranta vakcina-
cijos svarbą ir reikšmę, todėl nie-
kada nekėlė jokios diskusijos apie 
tai, ar apskritai verta skiepytis: 
„Aiškiai suprantame ir pasitikime 
moksliniais tyrimais paremta in-
formacija, juk ne veltui praeityje 
buvusios baisios ligos dingo.“ 

Taip pat ir savo dukrą jie skie-
pijo visais rekomenduojamais 

skiepais, o papildomai – dar 
ir nuo meningokokinės ir roto 
infekcijos. Nors ir po trečio-
jo meningokokinės infekcijos 
skiepo dukrai buvo šiek tiek pa-
kilusi temperatūra, tai nė kiek 
neišgąsdino tėvų, nes jokių kitų 
šalutinių vakcinacijos poveikių 
nebuvo. 

Be to, R. Jampolskė pažy-
mi, kad planuoja skiepytis ir 
nuo koronaviruso: „Norime kuo 
greičiau grįžti į įprasto gyvenimo 
vėžes ir susitikti su artimaisiais 
bei draugais, todėl nebijome ir 
planuojame skiepytis nuo naujo-
jo viruso, kad galėtume šiuos no-
rus įgyvendinti ir apsaugoti ne tik 
save, bet ir aplinkinius.“ 

Užsak. Nr.76
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Mokytoja Eleonora Žemaitaitienė: 
„Gyvenu, apsikabinusi savo prisiminimus“

(Atkelta iš 6 psl.)

tėvams pavyko uždaryti į ūkinį 
pastatą, vadinamąją vazaunę. 
Mes pasislėpėm rūsyje, o kai 
nutilo susišaudymas, skubėjom 
į Šovenių kaimą pas senelius 
Ivanauskus. Seneliai nesitraukė 
iš namų. Iš Šovenių tėvai pla-
navo pasiekti Girelės mišką ir 
ten slėptis nuo fronto. Pamenu, 
tėvas su broliu negalėjo suval-
dyti labai išsigandusio arklio. 
Buvo peršauti pakinktai. Galė-
jo sudegti visas pastatas kartu 
su arkliu, bet viena padegamoji 
kulka buvo įstrigusi pagalvėje 
ir apsivėlusi pūkais, kita kulka 
– duonos kepale. Girelės miš-
ke praleidome dvi paras, kol 
frontas nutolo. Vyko susišau-
dymas ir mums būnant miške. 
Nežinau, kas pranešė, bet po 

susišaudymo gavom žinią, kad 
paliktume mišką ir trauktume 
Kavarsko link“. 

Eleonorai ir visiems kitiems, 
grįžtantiems iš Girelės miško, 
yra tekę matyti lėktuvus, kurie 
bombardavo ir padegė Kavars-
ko miestelį. „Pasirodė dūmai 
uždegtų namų. Sudegė mamos 
sesers naujai pastatyta sodyba. 
Gal penki-šeši namai Kavarske, 
link mokyklos, buvo subombar-
duoti ir sudeginti. Mūsų namo 
stogas buvo sušaudytas kaip 
rėtis. Vokiečiai taip pat subom-
bardavo žydų malūną, pastatytą 
prie Pienios upelio“, – atsimini-
mais dalijosi močiutė.  

Kaip pasakojo Eleonora, 
frontui praūžus, kieme jie rado 
kažkieno negyvą arklį, karvė 
irgi gulėjo nušauta, o toliau, 
prie upelio, bažnyčiai priklau-

sančioje pievoje, – du negyvi 
vokiečiai. „Mes, vaikai, ėjom 
artyn pažiūrėti. Kol jie gulėjo, 
mums dar nebuvo taip baisu, 
bet kai du vyrai juos pririšo 
grandinėmis už kojų ir ėmė 
traukti į duobę... Ilgai dar į tą 
pusę vėliau negalėdavau pažiū-
rėti“, – pasakojo močiutė. 

„Vėliau mūsų arklį atėmė ru-
sai, paliko tik kuiną – nuvarytą 
arklį. O ką gi su nuvarytu arkliu 
ūkyje benudirbsi?“ – atsiduso 
senolė. 

Sesers ištrėmimas į
Sibirą 1946 m. 

Frontui slenkant per Lietuvą 
į Vakarus, Kaune be žinios pra-
dingo vyriausios Rudolevičių 
dukters Vandos vyras Vytas. 
„Niekas nieko nežinojo apie 
jos vyrą. Pasibaigus karui, Van-
da grįžo iš Kauno pas tėvus į 
Kavarską, dirbo Taujėnų vaikų 
darželyje. Mūsų šeimos žemės 
ribos siekė didįjį gelžbetoninį 
Kavarsko kryžių. Vieną 1946 
metų savaitgalio rytą sesuo tu-
rėjo išvesti karves iki ganyklos. 
Ant ragų užrišdavo grandines 
ir varydavo karves  miestelio 
grindiniu į ganyklą – tada mat 
niekas keliu nevažiuodavo. 
Pakeliui, pamačiusi ant namo 
prikabintą plakatą, sustojo pa-
skaityti. O ten buvo antitarybi-
nio turinio proklamacija prieš 
rusus. To užteko, kad kitą die-
ną mano sesuo būtų suimta ir 
išvežta į Ukmergės kalėjimą. 
Nerasdami tikrojo vykdytojo, 
ją apkaltino prikabinus atsišau-
kimą. Mes su mama nešdavom 
jai maisto visą 1946-ųjų metų 
vasarą, o rudeniop sesuo buvo 
perkelta į Kauno kalėjimą, nu-
teista dešimčiai metų tremties. 
Vėliau buvo išvežta į Uchtims-
ką“, – pasakojo Eleonora. 

Nacionalizuotame name – 
vaikų darželis 

Gausi Rudolevičių šeima gy-
veno Kavarske iki 1949 metų, 
kol sovietmečiu namai ir žemė 
buvo atimta, nacionalizuota. 
„Užbaigę mokslus, vaikai buvo 
„išsiblaškę“ po Lietuvą: kas į 
Kauną, kas kur kitur. Namuo-
se liko tik tėvai ir viena sesuo. 
Namą paėmė valstybės nuosa-
vybėn. Likom „nekenksmingi“. 
Mano tėtis buvo reumatikas, 
gulėjo ant patalo, mirė 1951 
metais, tada mama išvyko gy-
venti pas vaikus. Nacionalizuo-
tame name įkūrė vaikų darželį. 
1972 m. namą nugriovė ir per-
statė, įrengė butus nuominin-
kams, gyveno mokytojai ir kiti, 
kuriems reikėjo laikinai apsi-
stoti. Dar vėliau - apgyvendinti 

asocialūs žmonės. Gyveno net 
ir tas, kuris įskundė Vandą.  Se-
sei, kai ją teisė, davė perskaity-
ti bylą,  tada ji ir sužinojo, kas 
matė, kas pasirašė“, – pasakojo 
E. Žemaitaitienė. 

Vaikų darželis nacionalizuo-
tame name veikė 1951–1956 
metais. „Jau matyti, kad sovie-
tmečiu apdaužyti pamatai, kurių 
niekas nebetvarkė. Čia lankytą 
darželį dar atsimena kai kurie 
kavarskiečiai. Vėliau buvo dar-
želiui pastatytas naujas pastatas 
Tvenkinio gatvėje“, – pasakojo 
Eleonora. 

Nugriautas ir perstatytas 

Pasak Eleonoros, 1972 m. gy-
venamasis namas iki pat pama-
tų nugriautas, nes buvo panašus 
į dvarelio statinį. „Vėliau atsta-
tė ant tų pačių pamatų, įrengė 
penkis socialinius būstus nuo-
mininkams. Mūsų buvę gražūs 
namai tapo valstybiniu daugia-
bučiu. Namas atrodė lyg koks 
barakas. Neliko jokių verandų. 

Paskutiniai ten apgyvendintieji 
gyveno labai netvarkingai. Ka-
varskiečiai man pasakojo apie 
asocialius, girtaujančius, viską 
niokojančius mūsų namuose 
apsigyvenusius žmones. Nors 
namai buvo perstatyti, jie buvo 
apleisti: prakiuręs stogas, ap-
daužyti langai, suniokota aplin-
ka, krūvos šiukšlių“, – kalbėjo 
senolė. 

Penkerius metus
gyveno pirtelėje 

Nacionalizavus namą, Marija 
Rudolevičienė 1,5 metų gyveno 
pas vaikus. „Šiek tiek pagyveno 
sostinėje, viename kambarėlyje 
kartu su dukra, kuri dirbo felče-
re-akušere, metus Želvoje, pas 
mane, bet mamą traukė grįžti į 
Kavarską. 

Mamos sesuo miestelyje gy-
veno, dėdė Jonas Šovenių kai-
me ūkininkavo. 

Traukė būti arčiau savo gimi-

Buvusi mokytoja Eleonora Žemaitaitienė savo įkurto  muziejaus 
kambaryje.

Buvęs nugriautas namas atrodė taip, kaip išpiešė pati Eleonora.

Eleonora Žemaitaitienė yra nupiešusi daug paveikslų.

Eleonora Žemaitaitienė sunkiai beišeina į savo namų kiemą.

(Nukelta į 14 psl.)
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Gavome sniego - netekome elektros Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 27-ąją, trečiadienį, Anykščiuose sniego dangos storis buvo 35 centimetrai. Per 
parą iškrito 19 centimetrų kritulių. Sniegas laužė medžius, daugelis liko be elektros.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Anykščių posto stebėtojas Petras Buterlevičius 
„Anykštai“ sakė, jog 35 cm sniego sluoksnio Anykščiuose nebuvo bent 15 metų. Tiesa, ke-
tvirtadienį stebėjimo poste sniegas kiek suzmego - liko 32 cm.

Vanduo Šventosios upėje nėra 
pakilęs. Pasak P.Buterlevičiaus, 
storas sniego sluoksnis nėra 
ženklas, jog turėsime didžiulį 
potvynį -  sniegas yra purus, 
taigi, vandens iš jo daug nebus, 
o potvynius lemia ne tiek tirps-
tančio sniego kiekiai, kiek ižo 
ar ledo lyčių kamščiai.

Naktį iš antradienio į trečia-
dienį Anykščių ugniagesiai gel-
bėtojai neturėjo laiko poilsiui: 
per parą keliolika kartų važiuo-
ta šalinti ant kelių užvirtusių 
medžių.

Kartais ugniagesiai dirbo 
kaip tikri medkirčiai - Kurklių 
I kaime supjaustyta 12, Sedei-
kiuose - 9 medžiai.

Svėdasų seniūnijos Pauriškių 
kaime automobilis atsitrenkė 
į ant kelio gulintį medį. Suža-
lotų žmonių nebuvo, medį pa-
šalino ugniagesiai gelbėtojai. 
Kavarsko seniūnijos Bebrūnų 
kaime užbuksavo priemiesti-
nis autobusas ir užtvėrė kelią. 
Ugniagesiai gelbėtojai autobu-
są ištraukė.

Medžių ar medžių šakų pri-
laužyta ir Anykščių mieste. 
Ypač šakomis užverstos tary-
binių karių kapinės. Didžiulis 
gluosnis išvirtęs šalia Anykščių 
kempingo.

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas ketvirtadienį „Anykš-
tai“ sakė, jog seniūnijoje dar 
nemažai neišvažiuojamų kelių. 
Pasak seniūno,  kelių valymą 
labai stabdo užvirtę medžiai - 
yra kelių ruožų, kurie tiesiog 
užkloti medžiais. „Didžiausia 
pagarba Svėdasų krašto kelius 
valančiam ūkininkui Gintarui 
Šimkūnui. Jis darbą pradėjo an-
trą valandą nakties, o traktorių 
užgesino tik vėlų vakarą“, - kal-
bėjo S.Rasalas.     

Ketvirtadienį dar nemažai 
Andrioniškio seniūnijos gy-
ventojų buvo visiškai atkirsti 
nuo civilizacijos.  Šimonių ar 
Romuldavos giriose gyvenan-
tys žmonės neturėjo elektros ir 
galimybių išvažiuoti iš namų. 
Andrioniškio seniūnas Rolan-
das Lančickas „Anykštai“ sakė, 

jog trečiadienis buvo košma-
riškas. „Keliai užversti nulauž-
tais medžiais, medžių šakomis. 
Trečiadienį nuo ryto iki vakaro 
tvarkėme kelius. Yra ką veik-
ti“, - kalbėjo Andrioniškio se-
niūnas.

O Viešintų seniūnijoje snie-
gas didesnių problemų nesukė-
lė. Pasak seniūno, medžiais už-
tvertų kelių nėra, o ketvirtadienį 
jau turėtų būti privažiuojama ir 
į atokias sodybas. Mes nesame 
labai nusiplūkę“, - šypsojosi 
R.Blazarėnas. 

Sausio 28 d. 12 val., „Energijos 
skirstymo operatoriaus“ (ESO) 
duomenimis, dėl ant elektros oro 
linijų nuo gausaus sniego nuvir-
tusių medžių visoje Lietuvoje be 
elektros buvo apie 17 tūkst. namų 
ūkių. Utenos regione tokių namų 
buvo apie 3,5 tūkst.

Sausio 26-28 dienomis elek-
tros tiekimas buvo sutrikęs 
beveik visiems Anykščių rajo-
no gyventojams. Elektra buvo 
dingusi ir Anykščių mieste, ir 
seniūnijų centruose. 

Tokio vaizdo nematėme jau keliolika metų.

Tarybinių karių kapinės Anykščiuose - lyg po karo.

Sniegas  išvertė ir neapkabinamus medžius.

Per parą  Anykščiuose iškrito 19 centimetrų sniego.

Šiomis dienomis keliai buvo neišvažiuojami.Neatlaikliusios sniego medžių šakos krito ant pastatų.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
12:10 Pasaulio dokumen-
tika. 
14:00 Mis Marpl. Karibų 
paslaptis.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Černobylis N-14. 
22:05 Marija Terezė 2 
N-14. 
23:40 Daglas Makarturas 
N-7. (kart.).
01:50 Kartą Niujorke N-14 
(kart.).

06:50 Stivenas Visata.
07:00 Nuotykių metas.

07:25 Ogis ir tarakonai.
07:45 Obuolys ir 
Svogūnas.
08:15 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
08:45 Šaunusis Skūbis-Dū.
09:15 Neramūs ir triukš-
mingi.
09:40 Beždžionių karalius. 
11:15 Lesė.
13:10 Aš - šnipas N-7. 
15:05 Šokis hip-hopo ritmu  
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 Anonimė N14. 
23:45 Beverli Hilso polici-
ninkas N-7. 
01:50 Patruliai (k) N14. 

 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
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 Princesė ir drakonas.
12:20 Kenoloto.
12:22 Princesė ir drakonas.
13:35 Slaptasis agentas 
Maksas N-7.
15:15Šokis hip-hopo ritmu  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Šokis hip-hopo ritmu  
N-7.
17:25 Tai – mes  N-7
18:30 TV3 žinios.

19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Princesės dienoraštis 
2  N-7.
21:50 Apgaulinga ramybė  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Apgaulinga ramybė  
N-14.
00:05 Kingsman  N-14 
(kart.).

06:00 Varom! (k) N-7. 
06:30 Europos taurė 2020 
(k). 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato f inalas. 
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Gyvūnų būstai. 
12:00 Atranka. Išl ieka 
stipriausi  N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
13:55 Pragaro virtuvė  
N-7. 
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Vil jamu Šatneriu  
N-7. 
15:50 Nepamirštamas tyri-
mas  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Akloj i  zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Legendų biuras  
N14. 
22:40 Gyvi numirėl iai  
N14. 
23:40 Audros sūkuryje (k) 
N14. 
01:25 Nuo sutemų iki auš-
ros (k) N14.
 

07:20 Akloji  (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7.  
09:45 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  (k).
19:50 Būrėja  (k)..
21:00 Fotojuostelė   N-7.  
23:10 Trise valtimi arba be 
irklo  N-7. 
01:05 Nusikaltimo vieta – 
Hanoveris  (k) N14. 
02:45 Kapitonė Marlo  (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Kol stintos plaukia į 
marias... (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje l ietuvis. 
09:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus Šv. Jono Bosko 
bažnyčios. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:10 Haris ir Hendersonai 
(kart.).

16:00 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:20 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:25 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Tarptautinis l itera-
tūros festivalis „Vilniaus 
lapai 2020“. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Legenda apie 
Pilėnus. 
22:25 Alvydas Šlepikas. 
Lietaus dievas. (kart.).
00:30 Marija Terezė 2 
N-14. (kart.).
02:00 Kol stintos plaukia į 
marias... (kart.).
02:15 Procesai (kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Visureigiais per 
Aliaską  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Žydrosios planetos 
stebuklai  (kart.) N-7.
11:30 Kietuoliai  N-7.
12:30 Auksaspalvio babui-
no slėnis.
13:40 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 Antinų dinastija  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 NBA rungtynės. 
Jutos „Jazz“ – Denverio 
„Nuggets“.
01:00 X Faktorius.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas  N-7.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Eko virusas.  
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.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera  N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija  N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Beatos virtuvė  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Dizaino dokumentika.  
16:40 Kalnų daktaras 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   Užkluptas   N-14.  
23:45 Alpių detektyvai   N-7.
(kart.).
00:30 Išpažinimai  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 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 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 Įkalinta N14. 
00:20 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:25 Anonimė (k) N14.  

06:25 Magiškoji komanda.
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 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
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.
19:27 TV3 sportas.Orai. 
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Septinta kategorija  

N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Septinta kategorija  
N-7.
23:55 Rezidentas  N-14.
00:55 Rouzvudas  N-7.
01:50 Tironas  N-14.
02:45 Moderni šeima  N-7.

06:35 Gre i to jo  reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
12:40 CSI. MajamisN-7. 
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Stoties policija  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
20:30 Varom! N-7.  
21:00 Pasaulinė invazija  
N14.  
23:20 Akloji zona (k) N-7. 
01:15 Legendų biuras (k) N14.  

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

šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Įniršis N14. 
00:00 Paskolinta meilė.
02:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. Režisierius 
Audrius Mickevičius  (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 Atspindžiai  (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos (kart.).
13:05 2021-ieji – Lietuvos 
valstybės archyvų metai.
13:10 Kultūros diena (kart.).
14:05 LMŽ.(kart.).
14:30 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“(kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.

16:40 Gamina vaikai  (kart.).
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Išpažinimai  (kart.).
19:30 Dešimtasis dešim-
tmetis.
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Aktoriaus ir režisie-
riaus Sigito Račkio 70-me-
čiui. 
23:55 2021-ieji – Lietuvos 
valstybės archyvų metai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

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. 
N-7.
10:00 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:30 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 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 16 kvartalų  N-14.
23:00 Kruvinos skerdynės 
Teksase  S.
00:50 Rouzvudas  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 Skonio reikalas.  
07.30 JADVYGA 
DOBROVOLSKAITĖ - 
TIKNIENĖ. 
08.00 Eko virusas. 
08.30 Mūsų gyvūnai. 
09.00 „24/7“. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  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 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
00.30 Teisingumo agenta i  
N-7 .
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.
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antradienis 2021 02 02

trečiadienis 2021 02 03

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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.
16:20 Dizaino dokumentika.  
16:40 Kalnų daktaras  N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukinis rajonas N-14.  
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys  
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

 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 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 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 Šalta dienos šviesa 
N-7. 
00:20 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:35 Įkalinta (k) N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
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 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
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 Prakeikti III  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Septinta kategorija  
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Septinta kategorija  
N-7.
23:55 Rezidentas  N-14.
00:55 Rouzvudas  N-7.
01:50 Tironas  N-14.
02:50 Moderni šeima  N-7.

06:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:45 Stoties policija (k) 
N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Atsarginis prezidentas 
(k) N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas 
N-7.  
20:30 Varom!
21:00 Tomo Krauno afera 
N14. 
23:15 Pasaulinė invazija (k) 
N14.  
01:35 Didžiojo sprogimo 
teorija N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 

08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XXI. N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 
02:40 Įniršis (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018 (kart.).
07:05 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
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.Režisierius 
Audrius Mickevičius (kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).

14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Dešimtasis dešim-
tmetis (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:35 Šviesuliai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tikrasis genijus N-7. 
22:50 Pasakojimai iš 
Japonijos.
23:00 Černobylis  N-14.
(kart.).
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:30 Einšteinas (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras N-7.
09:00 Gyvūnų manija (kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 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 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti N-7.
21:00 Air America  N-7.

23:15 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Rouzvudas  N-7.
01:55 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  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 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7.  
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija  N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspe-
dicija  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Dizaino dokumen-
tika. 
16:40 Kalnų daktaras 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.  
00:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:25 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7.  

12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20. N-7.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Misija „Neįmanoma“ 
2   N-7.  
01:00 Šalta dienos šviesa 
(k) N-7.  

06:25 Magiškoji komanda.
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 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
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 Gero vakaro šou  N-7.

20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Spartanas  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Spartanas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Spartanas  N-14.
00:20 Rezidentas  N-14.
01:15 Rouzvudas  N-7.
02:05 Tironas  N-14.
03:05 Moderni šeima  N-7.

06:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:45 Stoties policija (k) 
N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Atsarginis prezidentas 
(k) N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Stoties policija  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
20:30 Varom! N-7.  
21:00 Patriotų diena N14.  
23:45 Tomo Krauno afera 
(k) N14.  
02:00 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 

07:20 Daktaras Ozas  N-7. 

08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XXI. N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Džiazo muzikos va-
karas (kart.).
06:45 Šoka Lietuva (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 Į sveikatą! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:45 Etnos (kart.).
13:10 Širdyje lietuvis 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
14:55 Šviesuliai (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-

ba į pagalbą. 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 LMŽ. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. 
(kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Automobilių karai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzi-
kos. 
21:33 Nepapasakota britiš-
kos popkultūros istorija.
23:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
23:30 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos va-
karas. 
01:40 Gražiausios poetų 
dainos (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 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.

20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Karšta pupytė  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Mūsų gyvūnai.  
07.00 Lietuvos miestai.  
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  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 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7.  
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Vakaras su Edita 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Dizaino dokumentika. 
16:40 Kalnų daktaras N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“– 
Belgrado „Crvena Zvezda“.  
22:05 Dviračio žinios.  
22:30 7 Kauno dienos.  
23:00   Kai nusėda dulkės  
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai   
(kart.).
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta.  

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

N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tobulas apiplėšimas   
N14.  
00:20 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
01:35 Misija „Neįmanoma“ 
2 (k) N-7. 

06:25 Magiškoji komanda.
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 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
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 Farai  N-7.

20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Žmogus be praeities  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Žmogus be praeities  
N-14.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Rouzvudas  N-7.
01:50 Tironas  N-14.
02:55 Moderni šeima  N-7.

06:35 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriau-
sia (k) 
08:45 Stoties policija (k) 
N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis  N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  
N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Atsarginis preziden-
tas N-7. 
20:30 Varom! N-7. 
21:00 Panikos kambarys  
N14. 
23:15 Patriotų diena (k) 
N14.  
01:55 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N14. 
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras (kart.).
07:00 Heidė.(kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo moky-
kla. 
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 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 

Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Automobilių karai 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 
16:00 Bitė Maja
16:15 Heidė
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji  N-7 .
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Klasikinės muzikos 
istoriniai centrai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Amerikos mylimoji 
N-14. 
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje. 
00:50 Džiazo muzikos va-
karas. 
01:55 Duokim garo! (kart.).

06:30 Makgaiveris (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 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Europos moterų krep-
šinio čempionato atrankos 

rungtynės. Lietuva – Turkija.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Adrenalinas N-14.
22:50 Gelbėtojai  N-7.
00:35 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  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 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:35 Tarnaut i  i r  g int i   
N-7. 
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 St i l ius  (kart . ) .
13:00 (Pra)rasta karta  
(kart . ) .
14:00 Žinios. Orai .
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Dizaino dokumen-
t ika. 
16:40 Kalnų daktaras   
N-7.  
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas i r  kodėl?  
18:30 Vartotojų kontrolė.  
19:30 Beatos vir tuvė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Auksinis protas.  
22:55 Dangoraižio apiplė-
šimas N-14.
00:40 Tonis Erdmanas S.
03:15 Panorama (kart . ) .

06:30 Svaragini   N-7. 
08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalniet is  N-7. 
11:00 Tūkstant is i r  v iena 
nakt is  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  

N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai -  mano 
l ik imas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 KK2 penktadienis 
N-7. 
21:00 Kurjer is N14. 
23:20 Adjutantas N14. 
01:10 Mačetė S. 
03:00 Tobulas apiplėši-
mas (k) N14. 
 

06:25 Magiškoj i  komanda.
06:55 I lgo plauko istor i ja.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Farai   (kart . )  N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeist i  paukščiai  
N-7.
12:00 Lial ios sugrįž imas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lial ios sugrįž imas  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai .
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Brol is lokys  N-7.
21:10 Diena po rytojaus  
N-7.
22:15 Jėga i r  Kenoloto.
22:18 Diena po rytojaus  

N-7.
23:45 Auklė nakčiai  
N-14.
01:20 Spartanas  N-14 
(kart . ) .

06:30 Gre i to jo  reagavimo 
būrys (k)  N-7.  
07:25 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia  (k) .
08:40 Stot ies pol ic i ja  (k) 
N-7. 
09:40 Paskut in is  faras 
(k)  N-7. 
10:35 Menta l is tas (k) 
N-7. 
11:35 Atsarg in is  prez i -
dentas (k)  N-7. 
12:35 CSI .  Majamis  N-7.  
13:35 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia.
14:50 Atsarg ia i  -  g imi -
nės!  N-7. 
16:00 Paskut in is  faras  
N-7.  
17:00 In fo d iena.
17:30 Menta l is tas  N-7.  
18:30 Gre i to jo  reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Amer ik ie t iškos im -
tynės N-7. 
21:30 Žmogus šešėl is 
N14. 
23:25 Panikos kambarys 
(k)  N14. 
01:40 Iš  v isų jėgų N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  
N-7. 
08:20 Dvi  š i rdys  N-7. 
10:20 Aklo j i .
11:30 Bjaurus is  anč iukas 
Niu jorke  N-7. 

12:30 Menta l is tas  N-7. 
13:25 Nusivy lus ios namų 
šeimin inkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo pol ic i -
ja   N-7. 
15:20 Sugr įž imas į  sa lą 
(k)  N-7. 
16:30 Mano v ien inte lė  
N-7. 
18:00 Aklo j i .
19:00 Stebuklas N-7. 
19:55 Sugr įž imas į  sa lą  
N-7. 
21:00 Pr ivatus detekty -
vas Dengler is   N14. 
22:55 Vienišas v i lkas  
N14. 
01:00 Našla i tės  N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Džiazo muzikos va-
karas (kart.).
07:05 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 Gyvenk kaip galima 
švariau(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 Procesai (kart.).
14:55 Didieji kompozito-
riai. Handelis. (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-

ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
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 Kai Hitleris pavogė 
rožinį triušiuką N-7.
23:30 Subtilu-Z. 
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.
00:55 Dabar pasaulyje. 
01:20 Kviečia Londonas 
(kart.).

06:30 Makgaiver is  (kar t . ) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Mikė (kart . )  N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart . ) .
09:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni  šeima  
(kart . )  N-7.
12:30 Havajai  5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiver is  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni  šeima N-7.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .

22:00 Parker is  N-14.
00:20 Adrenal inas  N-14 
(kart . ) .

05.29 Programa.
05.30 Nauja d iena.  
06.30 Gre i t is . 
07.00 Oponenta i . 
08.00 Paslaptys  N-7
09.00 Net ikėtas te is ingu -
mas  N-7.
10.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
11.00 Ž iedas su rub inu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek ž in ių .  
12.30 Al fa  taškas.  
13.00 Nauja d iena.  
14.00 Teis ingumo agen -
ta i   N-7.
15.00 Real i  mis t ika  N-7.
16.00 Repor ter is .  
16.20 Spor tas.Ora i . 
16.30 Mūsų gyvūnai .  
17.00 Laikyk i tės ten.  
18.00 Repor ter is .  
18.20 Spor tas.Ora i . 
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
19.30 Nauja d iena.  
20.00 Repor ter is .  
20.20 Spor tas.Ora i . 
20.30 Real i  mis t ika  N-7.
21.30 Ž iedas su rub inu  
N-7.
22.30 Repor ter is .  
22.50 Spor tas.Ora i . 
23.00 Bušido r ingas  
N-7.
23.30 Laikyk i tės ten. 
00.30 Teis ingumo agen -
ta i   N-7.
01.30 Ž iedas su rub inu  
N-7.
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šeštadienis 2021 02 06

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 vasario 28 d.)

Kryžiažodis „Ritmas“
Atsakymus į „Anykštos“ redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

vidmantas.s@anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią  „Žiburio“ mais-
to 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. 

Gruodžio 31-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Noras“ teisingas atsakymas 
- PAGYRŪNAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  54 skaitytojai. Tai anykštėnai 

A.Lunevičius, B.Augulienė, R.Šulnienė, E.Zlatkutė, J.Mieželienė, A.Rackevičienė, 
R.Venclovienė, R.Budrienė,  Z.Vanagienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, A.Skaržauskienė, 
D.Valaikaitė, O.Arienė, V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, E.Tamulėnienė, A.Kavolienė, A.R.Vilimas ir D.Varnienė; 
B.Gudonienė, P.Dolmantas, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir S.Cemnickienė iš Viešin-
tų; R.Puolis, E.Kiškienė, V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko;

S.Žibutienė ir  K.Imbrasaitė iš Šovenių; O.Petronienė iš Smėlynės; R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; V.Urbutienė iš Naujikų;B.Raščiuvienė iš 
Surdegio; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; A.Kuolienė iš Kunigiškių; J.Aukštakojienė iš 
Ukmergės; R.O.Deveikienė iš Mažionių; I.Guobienė iš Svėdasų; A.Ramanauskienė iš 
Dauginčių; A.Juknonienė iš Rubikių; A.Rušaitė ir L.Ruša iš Vilniaus; A.Lisauskienė 
iš Mickūnų; J.Dubrienė iš Meldiškių; R.Vaiginytė iš Aknystų; T.Patumsienė iš Viko-
nių; L.Dobrodiejienė iš Utenos; K.Rimkuvienė iš Antupių ir G.Gudelis iš Naujųjų 
Elmininkų. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Noras“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks D.VARNIENEI iš Anykščių. Prašome 
skaitytoją užsukti į „Anykštos“ redakciją atsiimti čekio.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  K laus imė l i s . l t .
06 :20  I špaž in ima i .  
06 :50  D idys i s 
Be thoveno  šuo l i s .
08 :30  LMŽ.  
09 :00  Labas  r y tas , 
L i e tuva .
11 :00  Bea tos  v i r t uvė  
( ka r t . ) .
11 :55  K laus imė l i s .  
12 :10  Pasau l i o  doku -
ment i ka .Šn ipa i  gamto je .
13 :05  Pasau l i o  doku -
ment i ka .  Neap rėp iama 
A f r i ka .
14 :00  F renk i  D re i k  pa -
s lap t ys  N -7 .  
15 :30  Ž in ios .  O ra i .
15 :45  Sve i k i n imų  kon -
ce r tas .  
17 :30  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
18 :00  Langas  į  va ldž ią .  
18 :30  Vaka ras  su  Ed i t a .  
19 :30  S t i l i us .  
20 :30  Pano rama .
20 :52  Spo r tas .  O ra i .
21 :00  Pabandom i š 
nau jo ! 
23 :00    Sūnus ,  va rdu 
E razmas    N -7 .  
00 :45  Dango ra i ž i o  ap i -
p lėš imas   N -14 .  ( ka r t . ) .

 06 :50  Saugok is  meš -
k inų .
07 :20  Nuo tyk ių  metas .
07 :45  Og is  i r  t a rakona i .
08 :05  Vasaros  s tovyk los 
sa la .
08 :35  Tomo i r  Džer io 

nuo tyk ia i .
09 :05  Šaunus is  Skūb is -
Dū .
09 :35  Neramūs  i r  t r i ukš -
ming i .
10 :00  Ave lės  i r  v i l ka i .
11 :45  Ga is r inės  šuo .
14 :00  Bukas  i r  bukesn is  
N -7 .
15 :45  Mote r i s -Ka tė  N-7 . 
17 :55  Gyvūnų  pasau l i s . 
N -7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Ba tuo tas  ka t inas 
Pūk is .
21 :15  Rož inė  pan te ra   
N -7 . 
23 :10  Ke ly je  po  Europą 
S .  
01 :00  Kur je r i s  ( k )  N14 . 

06 :30  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s   ( ka r t . )  N -7 .
07 :00  Benas  Tenas .
07 :30  Mons t rų  v iešbu t i s .
08 :00  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s   ( ka r t . )  N -7 .
08 :30  Vi r tuvės  i s to r i j os .
09 :00  Gardu  Gardu .
10 :00  Tėvų  da rže l i s .
10 :30  Būk  sve ikas !
11 :00  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :30  Ty lūs  ge radar ia i . 
12 :00  M ie l i  gyvūna i .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  M ie l i  gyvūna i .
13 :00  Į s im in t inas  ke l i as  
N-7 .
15 :05  Gar f i l das . 
16 :45  Eks t rasensa i   N -7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  Eks t rasensa i  N-7 .
18 :30  TV3  ž in ios .

19 :22  TV3  spor tas .Ora i .
19 :30  ga lvOK.
19 :35  Euro jackpo t .
19 :40  ga lvOK.
21 :30  Gau jų  ka ra i   N -14 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  Gau jų  ka ra i   N -14 .
22 :40  Mars ie t i s   N -14 .
01 :35  Žmogus  be  p rae i -
t i es   N-14  (ka r t . ) .

07 :00  Varom!  (k )  N-7 . 
07 :30  Sna ipe r i s  ( k )  N-7 .  
08 :30  Varom!  (k )  N-7 .  
09 :00  Sve ika tos  kodas . 
09 :30  Sve ika tos  kodas 
te lev i t r i na .
10 :00  Pakva išus i  po re lė .
10 :55  A tenboro  sk ruz -
dž ių  ka lnas .
12 :00  Gordonas  Ramz is .  
13 :55  Pragaro  v i r tuvė  
N-7 .  
14 :55  Nepaa išk inami 
į vyk ia i  su  Vi l j amu 
Ša tner iu   N -7 .  
15 :50  Nepami rš tamas 
t y r imas   N-7 . 
17 :00  Be tsa fe–LKL čem -
p iona tas . 
19 :30  NAUJAS 
SEZONAS Muz ik inė 
kaukė . 
22 :05  Pabėg t i  ne įmano -
ma N14 . 
00 :10  Nuo  su temų i k i 
auš ros   N14 . 
01 :55  Žmogus  šešė l i s 
( k )  N14 .  

07 :10  Ak lo j i  ( k ) .
08 :40  Dak ta ras  Ozas  
N -7 . 

09 :35  Tėvas  Mo t i e j us  
N -7 . 
11 :00  Gaminame namie 
su  Re i če le  A len .
13 :00  Ak lo j i  ( k ) .
14 :45  K las i k i n i a i  kep i -
n ia i . 
15 :45  Š i rde le  mano  
N -7 . 
17 :45  Baudž iaun inkė  
N -7 . 
18 :50  Ak lo j i  ( k ) .
19 :50  Bū rė ja  ( k ) . 
21 :00  Kap i t onė  Mar lo  
N14 . 
23 :10  Nus i ka l t imo  v ie ta 
–  Ky l i s   N -7 . 
01 :10  V ien i šas  v i l kas 
( k )  N14 .

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Auks in i s  p ro tas . 
07 :15  K laus imė l i s  
( ka r t . ) .
07 :30  Vi ln ieč ia i .  A l vyda 
Ba jo r. 
08 :00  D id ingas  gamtos 
g rož is . 
08 :30  Sus ipaž ink  su 
mano  pasau l iu .
09 :00  Į  sve ika tą ! 
09 :30  Gyvenk  ka ip  ga l i -
ma švar iau .  
10 :00  Č ia  –  k inas 
(ka r t . ) .
10 :30  Pas iva ikšč io j ima i . 
11 :00  Kas  ge resn io ,  ka i -
myne? 
11 :30  Vi ln iaus  sąs iuv i -
n is . 
12 :00  Tremb i ta . 
12 :30  Rusų  ga tvė . 
13 :00  I špaž in ima i . 
13 :30  Pro to  dž iung lės . 

14 :00  Euromaxx . 
14 :30  Graž iaus ios  poe tų 
da inos . 
16 :00  LMŽ. 
16 :30  Gamina  va ika i . 
17 :00  Veranda . 
17 :30  Legendos .  K ino 
p rod iuse r i s  Kęs tu t i s 
Pe t ru l i s . 
18 :30  Procesa i . 
19 :00  Euromaxx  (ka r t . ) .
19 :30  E tnos . 
20 :00  Č ia  –  k inas . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Oro  uos tas  N-14 . 
23 :15  „Un to ld  S to ry “ . 
Grupės  „Co lou rs 
o f  Bubb les “  i r  Šv. 
K r i s to fo ro  kamer in io  o r -
kes t ro  koncer tas .
00 :35  Dabar  pasau ly je .
01 :00  Ton is  E rdmanas 
S .  ( ka r t . ) .

06 :00  Jukono  vy ra i 
( ka r t . )  N -7 .
07 :00  V i su re ig ia i s  pe r 
A l i aską   N -7 .
09 :00  Nematoma  pusė .
09 :30  S ta t ybų  g idas .
10 :00  Au top i l o tas .
10 :30  Auksaspa l v i o  ba -
bu ino  s l ėn i s   ( ka r t . ) .
11 :30  K ie tuo l i a i   N -7 .
13 :00  Gepa rda i   N -7 .
14 :00  I š l i k imas   N -7 .
15 :00  P raga ro  ke l i as  
N -7 .
16 :00  Jukono  vy ra i  
N -7 .
17 :00  Eu ropos  mo te rų 
k repš in io  čemp iona to 
a t rankos  rung tynės . 
Se rb i j a  –  L ie tuva .

19 :00  Ža id imų  ža id imas 
su  E l l en   N -7 .
20 :00  An t i nų  d inas t i j a 
.  N -7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spo r tas .Ora i .
22 :00  M i l i j a rd ie r i ų  k l u -
bas  N-14 .
00 :05  A i r  Amer i caN-7 
( ka r t . ) .

06 .59  Programa.
07 .00  Pas lap tys   N-7
08 .00  K i toks  poka lb i s  su 
Edvardu  Ž ičkumi .  
09 .00  Buš ido  r i ngas  
N-7 .
09 .30  Krepš in io  pasau -
l y j e  su  V.Mač iu l i u .  
10 .00  Van tos  lapas   N-7 .
10 .30  Ke l iau to jo  d ieno -
raš t i s .  
11 .00  Gyven imas .  
12 .00  Ne t i kė tas  te i s in -
gumas   N-7 .
14 .00  Vieno  nus ika l t imo 
i s to r i j a   N -7 .
16 .00  Ž in ios .Ora i . 
16 .30  L ie tuvos  m ies ta i .  
17 .30  Van tos  lapas   N-7 .
18 .00  Ž in ios .Ora i .
18 .30  Vy rų  šešė ly je . 
SOFIJA MALIECKAITĖ - 
CHODKEVIČIENĖ.  
19 .00  K i toks  poka lb i s  su 
Edvardu  Ž ičkumi . 
20 .00  Ž in ios .Ora i . 
20 .30  #NeSpauda i  .  
21 .30  Oponen ta i .  
22 .30  Ž in ios .Ora i . 
23 .00  La ikyk i tės  ten 
00 .00  Ne t i kė tas  te i s in -
gumas   N-7 .
02 .00  Vieno  nus ika l t imo 
i s to r i j a   N -7 .
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įvairūs Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos 
griovių valymas, kelių 

tiesimas ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
Tel. (8-698) 05251.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

modulinę profesinio mokymo programą. 
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2021 m. sausio 29-vasario 2 d. 
Į kursus prašome registruotis internetu puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti bū-
dami namuose) 

Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

Informuojame žemės sklypų kadastro Nr. 3474/0005:201, esančio Paberžės k,. 
Kavarsko sen,. ir kadastro Nr.3484/0002:90 esančio Karūnių k,. Viešintų sen., Anykščių 
r., turto paveldėtojus, kad matininkas Žilvinas Strolia (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-2214) 2020-11-17 ir 2020-12-08 atliko žemės sklypų kadastro Nr. 3474/0001:14 ir 
3484/0002:162 ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu zilvinasstrolia1@gmail.com arba telefonu (8-605) 80239.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

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

nės ir artimųjų kapų“, – teigė 
senolė. 

Kai M. Rudolevičienė grįžo 
atgal į Kavarską, jos į namus 
net neįleido, nes juose buvo 
apgyvendinti kiti žmonės. Ša-
lia namų stovėjo Eleonoros 
tėvų kadaise pasistatyta pirte-
lė. „Penkerius metus ta pirtelė  
tapo jos namais. Pamenu, mano 
sūnelis buvo penkerių metų, kai 
iš Kabelių vykom aplankyt ma-
mos Kavarske. Dar ir nakvo-
jom toje pirtelėje. Mama liepė 
gult su vaiku į jos lovą. Aš vis 
tiek guliau ant grindų... Mama 
buvo visko pritiesusi. Sirgo 
vėžiu, diabetu, tad prieš mirtį 
mamai jau leido gyventi  mūsų 
namo prieškambaryje ir viena-
me kambaryje iš fasado pusės. 
Mama mirė 1970 metais“, – pa-
sakojo Eleonora.  

E. Žemaitaitienė iki šiol yra 
išsaugojusi du laiškus, mamos 
jai rašytus į Kabelius: „Mama 
nebuvo lankiusi mokyklos, ra-
šyti nemokėjo, bet, likusi viena, 
senatvėje pati išmoko rašyti“.  

Eleonoros kelias 

Motina Marija Rudolevi-
čienė norėjo dukrą Eleonorą 
ir sūnų „ant ūkio palikti“. „Aš 
labai norėjau mokytis. Slapta 
nuo mamos parašiusi prašy-
mą į Ukmergės gimnaziją ir 
ten priimta, prisiglaudžiau pas 
tetą Stasę Podolskienę Ukmer-
gėje, mat ten aš jau augau nuo 
penkerių iki aštuonerių, teta 
neturėjo savo vaikų, norėjo 
mane įdukrinti. Mokslas buvo 

Mokytoja Eleonora Žemaitaitienė: 
„Gyvenu, apsikabinusi savo prisiminimus“

reformuojamas. Po baigtų še-
šių skyrių priimdavo jau į antrą 
gimnazijos klasę. Už mokslą 
gimnazijoje reikėjo mokėti. Pa-
menu, auklėtoja Karanauskai-
tė užmokėjo už mano pirmąjį 
pusmetį. Mama jai atsilygino 
ūkio gėrybėmis. Vėliau, IV 
klasėje, man teko persikelti ir 
tęsti mokslus Kaune, nes vyres-
nė sesuo Vanda ten gyveno su 
vyru, aš pas juos gyvenau. Kai 
seserį ištrėmė 1946 metais, gy-
venau pas Reginą - kitą seserį, 
kuri dirbo felčere-akušere Kau-
ne. Jai išvykus iš Kauno, grį-
žau į Ukmergę ir 1948 metais 
baigiau gimnaziją“, – pasakojo 
senjorė. 

Pasak Eleonoros Žemaitai-
tienės, anuomet mokslas mo-
kykloje truko 14 metų, t. y. 6 
skyriai pradžios mokykloje ir 8 
klasės gimnazijoje.  

1948 m. Eleonora išlaikė sto-
jamuosius egzaminus, įstojo į 
Vilniaus universiteto Gamtos-
geografijos fakultetą. Iš stu-
dentų sąrašų ją išbraukė jau po 
mėnesio, kai rektorato nariai 
gavo pranešimą, kad Eleonoros 
sesuo buvo ištremta.

 „Įvyko taip: arklio tempia-
mas vežimas mane partrenkė ir 
pervažiavo kojas. Darydamas 
posūkį, užkabino mano drabu-
žius, ir aš atsidūriau po ratais... 
Sužeista gulėjau ligoninėje. 
Apsigydžiusi žaizdas, subintuo-
tom kojom kažkaip pasiekiau 
Vilniaus universitetą. Deja, 
savęs sąrašuose neberadau. 
Kreipiausi į prorektorių. Jis po 
trijų dienų davė atsakymą, kad 
aš nuslėpiau faktą apie sesers 
tremtį, tad galiu vykti į namus, 

kad ir man nebūtų taip kaip se-
sutei, – rikiavo ryškiausius pri-
siminimus, nė kiek neišdilusius 
iš atminties, o randai ant senu-
tės kojų matyti iki šiol... 

Eleonora grįžo į namus. „Nei 
mokslų, nei darbo... Bet gavau 
iš draugės laišką: „Abiturien-
tus kviečia mokytojauti kaimo 
mokyklose. Tuo metu buvo 
daug kaimo mokyklų atidaryta. 
Nuvažiavau į Ukmergę, gavau 
paskyrimą“, – detaliai pasakojo 
puikios atminties pašnekovė.  

1948 m. Eleonora įsidarbi-
no Ukmergės rajono Nuotekų 
pradinėje mokykloje antrąja 
mokytoja. „Palydėjo jauniausia 
sesuo, vežusi manu  arklių trau-
kiamu vežimu. Gavau „butą“ 
Balžekų name. Ten lankėsi 
partizanai. Sėdėjau už vieno 
stalo su jais, širdis drebėjo... 
Partizanų vadas Strazdas prašė 
atgabenti pleistrų, jodo – viso 
to gaudavau jam iš sesers, kuri 
dirbo Kavarsko ligoninėje“, – 
atviravo senjorė. 

Pasak pašnekovės, mokytojai 
kiekvienais metais keitėsi. Jų 
asmeninis gyvenimas buvo la-
bai liūdnas. Moteris iki šiol at-
simena didžiulę baimę ir nesau-
gumo jausmą, kai tekdavo eiti 
pėstute iš Želvos iki Ukmergės 
Švietimo skyriaus ir parnešti 
algą. 

„Švietimo skyrius algas vi-
siems išmokėdavo grynaisiais. 
Gerai, jei atveždavo pinigus 
pats direktorius – paprašydavo 
pakinkyti arklį. Direktoriaus 
prašymo paklausydavo ir pa-
gelbėdavo jam, o mes, moky-
tojos, jei prireikdavo, eidavom 
pėsčios. Eiti pėstute per tankų 

mišką ir nešti pinigus visam 
kolektyvui nebuvo saugu. Pa-
menu, slėpdavom tuos pinigus  
batuose“, – atviravo močiutė. 

Sunkus laikmetis paliko ryš-
kių prisiminimų: „Aš, kaip au-
klėtoja, turėjau išleidžiamąją 
klasę, buvom pakviesti į sve-
čius pas vieno abituriento tėvus 
„į skerstuves“. Pakvietė direk-
torių Kavaliauską, mane, direk-
toriaus žmoną ir dar du moky-
tojus. Penkiese ten buvom. Tas 
mokinys, pamenu, labai prastai 
mokėsi. Buvo privirta skerdie-
nos, padėta raugintų grybų – 
gruzdų. Vos tik spėjom užkąs-
ti, kažkokia išsigandusi išėjo 
šeimininkė, paskui pasikvietė 
ir savo vyrą. Buvo atėję parti-
zanai...

1949 metais, baigusi dvejų 
metų fizinio lavinimo kursus 
prie Švietimo ministerijos, 
buvo paskirta į Želvos gimna-
ziją mokyti fizinio lavinimo ir 
istorijos žemesnėms klasėms. 

„Įstojau mokytis į Vilniaus 
pedagoginio instituto neaki-
vaizdinį skyrių. Vėliau likimas 
mane, kaip mokytoją, nubloškė 
į Suvalkiją, Griškabūdžio mo-
kyklą, o tada – net į Kabelių 
kaimą (Varėnos raj.) ir dėl po-
litinių, ir asmeninių priežasčių. 
Ten su vyru Zenonu, beje, irgi 
mokytoju, užauginome tris sū-
nus. Iš viso pedagoginį darbą 
dirbau 36 metus. Istorijos mo-
kytojai kartu buvo ir kraštotyri-
ninkai. Iki dabar išliko pomėgis 
rinkti, kaupti“, – kalbėjo Eleo-
nora.

,,Mokytojams duodavo mėne-
siui 16 kilogramų ruginių miltų 
visai šeimai. Reikėjo patiems 

išsikepti duonos, o kad turėtu-
me kito maisto, teko laikyti gy-
vulių“, – atviravo Eleonora. 

Po Lietuvos atgimimo, 1992 
m., Rudolevičių šeimai buvo 
grąžinta jų turėta nuosavybė. 
Nuo 1994 m. E. Žemaitaitienė 
apsigyveno tėviškėje, atstaty-
tuose tėvų namuose Kavarske.

Savo pastangomis
įrengė  mažytį muziejų  

Garbaus amžiaus močiutė 
viename iš buvusių kambarių 
vien savo pastangomis įren-
gė muziejėlį – į jį, lyg į kokią 
atminties knygą, sudėjo tai, 
ką sukaupė, išsaugojo per ilgą 
gyvenimą, kad išsaugotų ir pra-
kalbintų praėjusį laiką. Viskas 
pačios močiutės sukaupta, ap-
rašyta, išpiešta, išdėliota. 

 „Čia yra visko ir iš visur. Čia 
gyvena praeitis. Šitame špiži-
niame puodelyje man mama 
virindavo ant krosnies pieną. 
Senutėlė sviestinė mena net 
senelių Ivanauskų gyvenimą, 
jų praeitį, laiką, prabėgusį Šo-
venių kaime, kur 19 amžiuje 
jie gyveno. Aš pati dar valgiau  
mediniais šaukštais, kai gyve-
nau pas dėdę Ukmergėje. Žvel-
kit, kuo anksčiau rašydavome, 
kokie sąsiuviniai būdavo, vado-
vėliai. 

Čia sudėtos visokios iškarpos. 
Istorijos mokytojai tuo metu 
turėjo būti ir kraštotyrininkai. 
Kaupiau žinias iš enciklopedi-
jų, žurnalų ir kitų leidinių apie  
miestelius., žymesnius įvykius, 
tik niekam  viso to nereikės - į 
konteinerį išmes“, – liūdnai pa-
sakojo močiutė. 

(Atkelta iš 8 psl.)

Norite paskelbti informaciją 
apie renginį, susitikimą 

„Šiupinio“ rubrikoje? Tokia 
reklama kainuoja 20 eurų.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijo-
je - Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-686) 

33036.El.p. reklama@anyksta.lt
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Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

kuras

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - mišką su žeme 
arba išsikirtimui. Įvairią apvalią 
medieną. Parduoda malkas. 

Tel. (8-603) 98955. 

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

kita

Traktoriaus T-16, T-25 variklį.
Tel. (8-618) 12453.

Jei norite ką nors pado-
vanoti, toks skelbimas 

„Anykštoje“ Jums nieko 
nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

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

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

veRŠeLiuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AviS

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką. 
Jų dalis, dokumentus, 

literatūrą. 
Tel. (8-673) 09354.

Superkame kARveS, 
BuLiuS iR TeLyčiAS 

„kRekenAvOS 
AGROFiRMOS“ 

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

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

Brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

ieškau sodybos 
prie ežero ar upės. 

Gali būti apleista.
Tel. (8-663) 68683.

STATyBOS DARBŲ 
vADOvui, DARBŲ 

vykDyTOJui.
Darbo pobūdis:

inžinerinių tinklų, 
hidrotechninių statinių statyba, 

melioracijos darbai.
Išsamesnė informacija 

tel.: (8- 698) 87977,
arba kreiptis adresu: 

Durpyno g. 2, kavoliškio 
k., Rokiškio r.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, daugiau nei 
20 rūšių). Žiemos nuolaidos ir 
dovanos!

www.sodoharmonija.lt, 
tel. (8-682) 10643.

nekilnojamasis turtas

Sodybą 8 km nuo Anykščių. 
Yra naujo namo projektas su 
pradėtomis statybomis. Kaina 
19 500 Eur. 

Tel. (8-609) 69487.

15,26 ha sklypą su galimomis 
statybomis Skiemonių seniūni-
joje. Sklype yra ežeras. 

Tel. (8-677) 13564.

Sodybą prie Svėdasų su nau-
ju tvenkiniu ir 58 arais žemės. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Du gretutinius sodo sklypus 
Žemuogių g. Anykščiuose. 

Tel. (8-679) 30668.

Automobiliai

VW GOLF 3 dalimis arba 
visą. Turbo dyzelis, universa-
las.

Tel. (8-616) 35796.

kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Beržines ir kitų lapuočių mal-
kas. Turi sausesnių. Veža ka-
ladėmis, skaldytas iki 9 erdm., 
miškovežiu 30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Juodalksnio, beržo, drebu-
lės malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
veža miškovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

Tel. (8-682) 36606. 

Malkas kaladėmis. Atveža.
Tel. (8-608) 51317.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

Kokybiškus  biokuro pro-
duktus žiemos sezonui 
Anykščiuose gera kaina: kai-
trūs briketai, granulės, medžio 
atraižos. 

Tel. (8-672) 50736.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

Baltarusiškus durpių brike-
tus. Medžio pjuvenų briketus 
(beržiniai). Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

kita

Ūkininko Vladislovo Tamošiūno 
paukščių ūkis prekiauja kalaku-
tiena, dedeklėmis vištomis ir 
kiaušiniais. 

Tel. (8-687) 78274.

Įmonei reikalingas 
EKSKAVATORININKAS, 

geros sąlygos, suteikiamas 
automobilis iš namų atvykti į 
darbą. 

Tel. (8-676) 42576.

Pasvalio rajono 
ŽŪB „Vaškai“ 

SIŪLO NUOLATINĮ DARBą 
gyvulių varovams, melžėjams 
(-oms), fermos vedėjui (-ai). 
Atlyginimas sutartinis, indivi-

dualus, 700–1000 Eur į rankas. 
Galimas apgyvendinimas.

Tel. (8-639) 28274.

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

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

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.

El.p. reklama@anyksta.lt



2021 m. sausio 30 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIjUTAs, 
rašė Antonas FELjETONAs 

mėnulis
sausio 30 - vasario 2 d. -
 pilnatis.

Liudvika,Marcelė, 
Skirmantas,Budvilė,Luiza, 
Skirmantė.

Hiacinta, Jacinta, Martyna, 
Milgaudas, Banguolė, 
Ipolitas, Liudvika, Liuda, 
Martė.

šiandien

sausio 31 d.

vardadieniai

oras

-5

-1

vasario 1 d.
Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, 
Ignotas, Brigita.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - 

(8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
11 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 85 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 75,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 44,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 70,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 60,00

„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

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

Anno

Domini 

MMXXI

- Mamyte, mūsų mokytojas 
nieko neišmano.

- Kodėl?
- Vakar jis sakė: 5 plius 5 lygu 

10. O šiandien jis jau aiškina, 
kad 10 yra 3 plius 7.

***
Vakar numerį 112 pasiekė 

nerimą keliantis signalas. Bu-
dėtojai sunerimo, todėl ragelio 
nekėlė...

***
Vyrukas ateina pas dantų gy-

dytoją:
- Daktare, man kažkodėl vis 

atrodo, kad esu drugelis... Gal 
galite padėti?

- Tai jums tokiu atveju ne pas 
mane reikia. Eikite pas psichi-
atrą.

- Ne, aš jaučiu, kad man rei-
kia pas jus.

- Kodėl?
- Pas jus šviesa dega.

***
Labai gerbiamas klientas už-

eina į konditerijos parduotuvę.
- Laba diena, man reikia torto 

žmonos gimtadieniui.
- Kiek žvakučių?
- 30, kаip visada.

***
Prie vairo jaučiuosi kaip tikra 

deivė! Aš vairuoju, o vyras - 
meldžiasi.

***
Paradoksas: nors jau yra ci-

garečių baltais filtrais, plaučiai 
vis tiek juoduoja!

Amiliutė sapnuoja, kaip skiepijasi nuo koronos Skiepas, rimtas ir naudingas,
Žmogui baisiai reikalingas. 
Jau be jo net ir grabe
Yr sunku gulėt. Deja.

skiepijimą ji sapnuoja,
Blaškosi sapne, vaitoja. 
Macną švirkštą smertis ima,
Traukias naująją vakciną.

jėzusmarja! Kokia smarvė!
Tarsi rūktų jono kalvė.
Adata - ilga ilga, -
Štai ir ...kelio pabaiga. 

Blyksi saulė pro langelį,
Šildo ledą, švelniai kelia. 
Markstos lovoj Amiliutė -
sukasi galva truputį. 

sėdimąją čiupinėja -
Guzo ieško, tyrinėja. 
Bet, deja, jai vakcina
Skiriama tiktai sapne.
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