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Rinkliava. Nuo liepos 1-o-
sios įsigaliojo Anykščių ra-
jono tarybos sprendimas dėl 
rinkliavos.  Rinkliava taikoma 
asmenims, pasinaudojusiems 
apgyvendinimo paslaugomis 
Anykščių rajono savivaldybės 
teritorijoje. Rinkliavos dydis 
– 1 Eur už naktį vienam asme-
niui, mokestis yra renkamas 
visus metus.

Vilkai. Po ramios vasaros 
pradžios, baigiantis birželiui, 
vilkai išėjo į avių medžio-
klę. Pastarosiomis dienomis 
Anykščių rajone registruoti ke-
turi vilkų išpuoliai prieš avis.  
Plėšrūnai sudraskė dvi Debei-
kių seniūnijos ūkininko avis ir 
vieną Andrioniškio seniūnijos 
ūkininko avį. Vakar ir užvakar 
vilkai užpuolė to paties Svė-
dasų seniūnijos ūkininko avis 
- per pirmąjį „žygį“ sudraskyta 
viena, per antrąjį - dvi avys.

Darbas. Nuo liepos 1-osios 
socialinių išmokų gavėjai vėl 
privalės dirbti visuomenei nau-
dingą darbą. Karantino laiko-
tarpiu atidirbimas už pašalpas 
buvo sustabdytas. Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja 
Veneta Veršulytė „Anykštai“ 
sakė, kad priverstinis atidir-
binėjimas ne tik padeda se-
niūnams tvarkyti gyvenvietes, 
bet yra reikšmingas ir kaip 
prevencinė priemonė - šiek 
tiek atsijoja fiktyvius paramos 
gavėjus. Remiantis dabartine 
tvarka, socialinės paramos ga-
vėjas per mėnesį turi atidirbti 
40 valandų. 

Laikraštis. Kitas „Anykšta“ 
numeris pasirodys kitą šešta-
dienį, liepos 10 dieną. 

Istoriją, kaip ir knygą, reikia 
skaityti nuo pradžios Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykštėnas istorikas, hu-
manitarinių mokslų dakta-
ras Tomas BARANAUSKAS 
žinomas kaip vienas akty-
viausių šiuolaikinių Lietu-
vos viduramžių tyrinėtojų ir 
istorijos propaguotojų. 

Lietuvos istorijos institute  
ir Lietuvos kultūros tyrimų 
institute dirbantis, dėstantis 
Vytauto Didžiojo universi-
teto Švietimo akademijoje 
mokslininkas yra paskelbęs 
dešimtis mokslinių straips-
nių, išleidęs keletą knygų ir 
monografijų. 

Istorikas žinomas dėl ak-
tyvaus Palatavio piliakalnio, 
kaip Mindaugo karūnavimo 
vietos, propagavimo.Anykštėnas istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Tomas Baranauskas ne tik populiarina istori-

jos mokslą, bet ir aktyviai reiškia nuomonę visuomenės gyvenimo bei politikos klausimais.

93 metų kavarskietei įteiktas Vilniaus 
universiteto Atminties diplomas

Lina DAPKIENĖ

Liepos 1 dieną Vilniaus 
universiteto rektorius Rim-
vydas Petrauskas, Šv. Jonų 
bažnyčioje įteikė Atminties 
diplomus šešiems nuo tota-
litarinių režimų nukentėju-
siems ir 1941–1952 metais iš 
universiteto pašalintiems VU 
bendruomenės nariams. 

Tarp jų - ir 93 -ejų kavarskie-
tei mokytojai Eleonorai Vin-
centinai Žemaitaitienei. 1948 
metais ji buvo įstojusi į Gam-
tos mokslų fakultetą, tačiau 
tų pačių metų rugsėjo 6 die-
ną iš studentų sąrašų buvo 
išbraukta dėl nutylėtos sesers 
tremties. 

Po ceremonijos VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas kiemelyje prisėdo šnektelti su Eleonora 
Vincentina Žemaitaitiene. 

Dėl kelių 
remonto žadama 
kovoti

Išgaišo Anykščių 
parko tvenkinio 
žuvys

Kas nutiks tapus 
Lietuvos mažąja 
kultūros sostine, 
nežino net 
seniūnė

Eksmeras 
suabejojo, ar 
Anykščiuose 
gera gyventi
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spektras

temidės svarstyklės

Praėjusį savaitgalį Rubikių ežeras jau 37-ąjį kartą pasi-
puošė Panevėžio jachtklubo organizuotos Joninių regatos 
burėmis. Kasmetinis reginys šiemet sutraukė per 40 azar-
tiškai nusiteikusių ir burėmis vėją gaudančių buriuotojų – 
dalyvavo burlentės, sportiniai švertbotai, turistinės jachtos 
ir keli savos gamybos burlaiviai.

Joninių regata Anykščiuose

„Džiugu, kad Panevėžio jach-
tklubo tradicinė, jau 37-ą kartą 
organizuota regata sutraukė bu-
riuotojus iš visos Lietuvos – Pa-
nevėžio, Biržų, Vilniaus, Alytaus, 
Marijampolės ir net Klaipėdos, ir 
smagu matyti sveiku azartu besi-
varžančius buriuotojus, kuriems 
nuo 8 iki 73 metų – tiesioginis 
įrodymas, kad buriavimas gali 
sujungti kelias kartas!” – džiau-
gėsi Panevėžio jachtklubo ko-
mandoras J.Leipus.

Buriuotojai rinkosi Kriokšlio 
poilsio aikštelėje, kurioje juos 
pasitiko Anykščių regioninio 

parko direkcijos vadovas K. 
Šerepka: „Smagu, kad Panevė-
žio buriuotojai kasmet papuošia 
Rubikių ežerą – tai lyg viena 
pagrindinių švenčių ant Rubi-
kių vandens – visą savaitgalį 
ežeras pilnas burių, o maratono 
distancijoje varžomasi apiplau-
kiant bent 4 ežero salas.”

Ežero pakrantėje esančia-
me pliaže poilsiautojams buvo 
smagu stebėti intensyvias bu-
riavimo varžybas, ir tuo pačiu 
jie patys galėjo išmokti bu-
riuoti – pasirengęs kapitonas 
R.Rimšas dėstė teorijos pagrin-

dus ir kiekvienas norintis, įsė-
dęs į bet kurią iš 10 Optimist 
burvalčių, galėjo pats dalyvauti 
regatoje ir apiplaukti nurodytą 
distanciją. Šią švietėjišką pra-
mogą, siekiant skatinti akty-
vias buriavimo ir kitas fizines 
veiklas įvairiuose Aukštaitijos 
vandens telkiniuose, ir susido-
mėjusiems buriavimu - suteikti 
buriavimo žinių ir pagrindinių 
įgūdžių, įgyvendino Panevėžio 
jachtklubas, vykdydamas ben-
drai finansuojamą valstybės 
Sporto rėmimo fondo lėšomis, 
kurį administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas, pro-
jektą „Buriavimo užsiėmimų 
organizavimas Aukštaitijos 
regiono regatose“ (Nr. SRF-
SRO-2021-1-1051).

Vakarėjant, Lietuvos didžiau-
sio mokomojo burlaivio Bra-

bander kapitonas V. Vizbaras 
instruktavo apie būtinas gelbė-
jimo priemones, o Priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos vaikinai 
pristatė edukacinę programą ir 
priminė saugaus elgesio vande-
nyje principus, pademonstravo 
gelbėjimo įrangą ir pirmosios 
pagalbos veiksmus.

Tradicinė Panevėžio jachtklubo 
Joninių regata - išties, kaip turi-
ningai galima praleisti trumpiau-
sią vasariškų dienų savaitgalį! Jau 
planuojame, kad kitais metais bus 
organizuojama 38-oji regata, tad 
vėl pakviesime visus buriuotojus 
(ir žiūrovus) prisijungti. Iki susiti-
kimo po burėmis!

Užsak. Nr.645 .

Geležinkelis. Rygos oro uos-
te pradedama statyti Baltijos ša-
lių europinės vėžės geležinkelio 
„Rail Baltica“ stotis ir atitinka-
ma infrastruktūra. Į šiuos darbus 
bus investuota beveik 237 mln. 
eurų, neskaitant PVM. Darbus 
numatyta užbaigti 2025 metų 
gruodį. Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje bus nutiesta 870 kilo-
metrai greitojo elektrifikuoto 
geležinkelio, kuriuo traukiniai 
važiuos iki 249 km per valan-
dą greičiu. Iš Europos Sąjungos 
fondų kofinansuojamą projektą 
tikimasi įgyvendinti iki 2026 
metų pabaigos.

Lengvata. Pradeda galioti 
lengvatinis pridėtinės vertės 
mokestis (PVM) itin nuo pan-
demijos nukentėjusiems maiti-
nimo ir kultūros sektoriams bei 
atlikėjams. 9 proc. tarifas bus 
laikinas  – iki 2022 metų pabai-
gos. Jis galios visų rūšių meno 
ir kultūros įstaigoms bei rengi-
niams, taip pat ir teikiamoms 
sporto paslaugoms. Lengvata 
bus taikoma kavinių, barų, res-
toranų ir kitų maitinimo įstaigų 
paslaugoms, taip pat ir išsineša-
mam maistui, bet ne alkoholiui. 
Įprastas PVM tarifas siekia 21 
proc.

Siuntos. Liepos 1-ąją pusdie-
nį neveikus naujajai siuntų iš 
trečiųjų šalių deklaravimo sis-
temai, po pietų ji pradėjo priim-
ti naujas deklaracijas. Ketvirta-
dienį visoje Europos Sąjungoje 
panaikinus PVM lengvatą ma-
žos vertės, iki 22 eurų, siun-
toms iš trečiųjų šalių, Lietuvoje 
sukurta Išmanioji muitinės de-
klaracijų apdorojimo sistema 
(iMDAS). 

Statusas. Seimo nariui Min-
daugui Puidokui ikiteisminiame 
tyrime dėl galimo papirkimo ir 
prekybos poveikiu suteiktas 
specialiojo liudytojo statusas 
(statusas asmeniui suteikia-
mas, kai jis apklausiamas apie 
savo veiksmus, bet pagrindo 
įtarimams pareikšti nepakan-
ka).Parlamentaras apklaustas 
atliekant ikiteisminį tyrimą dėl 
M. Puidoko padėjėjo Kęstučio 
Motiečiaus Seimo patalpose 
Seimo nariui Matui Maldei-
kiui, kaip įtariama, pasiūlyto 50 
tūkst. eurų kyšio.

Vakcina. Lietuva jau turi 
gerokai daugiau vakcinos nei 
reikėtų paskiepyti 70 proc. 
gyventojų nuo COVID-19. 
Prezidentas Gitanas Nausėda 
anksčiau kėlė tikslą 70 proc. gy-
ventojų paskiepyti iki Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo šventės 
liepos 6-ąją. Tačiau Statistikos 
departamento duomenimis, pa-
siskiepiję bent viena doze yra 
44,4 proc. gyventojų.

-BNS

Smurtas. Birželio 30 dieną  
apie 23.00 val. Traupio seniū-
nijos Klaibūnų kaime, namuo-
se, vyras (g. 1986 m.) sukėlė 
fizinį skausmą moteriai (g. 
1960 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į  ilgalaikio sulaikymo 
patalpą. 

Skausmas. Birželio 30 dieną 

apie 21.55 val. bute Anykščiuo-
se, M. Valančiaus g., vyras (g. 
1990 m.) sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1994 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą. 

Vairuotojas. Birželio 30 die-
ną  apie 13.15 val. kelyje Anykš-
čiai-Senieji Elmininkai vyras (g. 
1976 m.), gyvenantis Peliuškos 
kaime, būdamas neblaivus (nu-

statytas 2,67 prom. girtumas) 
vairavo automobilį RENAULT 
LAGUNA. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą. 

Ugnis. Birželio 30 dieną, tre-
čiadienį, Andrioniškio seniūni-
jos Maželių kaime degė žolė ir 
pavieniai krūmai. Per gaisrą iš-
degė 25 arai žolės. 

Skenduolis. Birželio 29 dieną, 

antradienį, Svėdasuose, Alaušo 
ežere, nuskendo žmogus. Pra-
nešimas apie ežere pastebėtą 
skenduolį gautas  po 7 val. ryto. 
Buvo pranešta, kad keli metrai 
nuo kranto matomas skenduolis. 
Atvykus ugniagesiams, sken-
duolio kūnas iš vandens ištrauk-
tas rankomis, nes nuo kranto 
buvo nutolęs tik 3,5 m. Policija 
informavo, kad nuskendo 1987 
metais gimęs vyriškis.

Dėl kelių remonto žadama kovoti Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę Anykščių rajono savivaldybės vadovai 
nuotoliniu būdu bendravo su Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos direktoriumi Remigijumi Lipkevičiumi. Susitiki-
mo metu kalbėta apie rajono kelių remontą, priminti anks-
tesni direkcijos pažadai.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad pokalbio 
metu jis  išgirdo ir gerų, ir liū-
dnų naujienų, bei žadėjo kovoti 
dėl kelio, vedančio iš Kupiškio 
į Uteną, remonto. 

Kaip žinia, ties Svėdasais 
šio kelio būklė yra ypač pras-
tos būklės: važiuojant šiuo ke-
liu,  transporto priemonės  dėl 
deformuotos kelio dangos ima 
siūbuoti tarsi laivai.

„2019 metais Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcija žadė-
jo vieną šio kelio „gabaliuką“  
kapitaliai suremontuoti 2021 
metais -  turiu direkcijos atsa-
kymą. 

Tada buvo kitas Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcijos di-
rektorius, todėl aš R.Lipkevičiui 
persiųsiu tą raštą. Dabar jie kal-
ba, kad šitą kelią rekonstruos 
tik po 2024 metų, nes valsty-
bės prioritetuose kelio Vilnius 
- Utena, „Via Baltica“ remon-
tas“, - sakė jis.

D.Žiogelis taip pat sakė, 

kad Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos direktorius 
R.Lipkevičius pažadėjo pasi-
kalbėti su AB „Kelių priežiūra“ 
atstovais, kad labiausiai remon-
to reikalaujančios kelio Kupiš-
kis - Utena vietos būtų „rimčiau 
paremontuotos“.

Beje, kelią Kupiškis - Utena 
jau išbandė ir Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius, kai į 
Uteną vyko susitikti su susisieki-
mo ministru Mariumi Skuodžiu.

„Pagal Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos reitingą, kelias 
Kupiškis - Utena yra 169 vie-
toje jo būklės vertinimo po-
žiūriu. 2018 metais, kai buvo 
vertinamas šis kelias, jis buvo 
119 vietoje. Tai mes ir klausė-
me Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos direktoriaus, ar čia 
kelias pagerėjo per tuos dvejus 
metus, ar visoje Lietuvoje keliai 
pablogėjo. R.Lipkevičius aiški-
no, kad keliai pablogėjo visoje 
Lietuvoje“, - sakė D.Žiogelis.

Su Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos direktoriumi 

savivaldybės vadovai taip pat 
kalbėjosi ir apie Biržinės kelio 
remontą.

„Šviesa tunelio gale lyg ir 
yra. Mes pernai prašėme Su-
sisiekimo ministerijos daryti 
kažką su tokiais keliais. Buvo 
sudaryta kelių, kurie neatitinka 
pagrindinio valstybiniams ke-
liams keliamo kriterijaus - pen-
kių metrų asfalto į plotį, eilė. 

Taip jau likimas lėmė, kad 
šioje eilėje Biržinės kelias at-
sidūrė ketvirtoje vietoje. Buvo 
pažadėta, kad jau šių metų pa-
baigoje bus perkamas Biržinės 

kelio remonto techninis projek-
tas. Projektas daromas metus, 
o po to remonto darbai turėtų 
pajudėti“, - vylėsi Anykščių 
rajono mero pavaduotojas 
D.Žiogelis.

Lietuvos automobilių ke-
lių direkcijos direktoriui 
R.Lipkevičiui taip pat savival-
dybės vadovai kalbėjo apie ke-
lio Kavarskas - Kurkliai remon-
tą, nes, pasak D.Žiogelio, jis 
yra svarbus verslui, šiuo keliu 
„išvažiuoja visa žvyro produk-
cija“. Tačiau ir šį kelią žadėta 
remontuoti tik po 2024 metų.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis iš 
stalčių  traukia senus raštus 
ir primena Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijai jos 
ankstesnius pažadus.

Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos direktorius Remi-
gijus Lipkevičius savivaldy-
bės vadovams aiškino, kad 
visoje Lietuvoje kelių būklė 
blogėja.



2021 m. liepos 3 d.SITUACIJA

???

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

savaitės citatos

(Nukelta į 7 psl.)

Eksmeras suabejojo, ar 
Anykščiuose gera gyventi

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Birželio 30 dieną, trečiadienį, sušauktas 28-asis Anykš-
čių rajono tarybos posėdis. Nuotoliniame posėdyje anykš-
tėnų išrinktieji padidino mokestį už komunalines atliekas, 
Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio - Žu-
kausko memorialinio muziejaus direktoriui  Antanui Ver-
bickui suteikė Garbės piliečio vardą, nutarė nuo nekilno-
jamojo turto ir žemės  mokesčio neatleisti sunkius laikus 
išgyvenančio verslininko Valdo Trinkūno.

Savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
posėdžio pabaigoje kalbėjo apie mobingą ir tikino, kad gru-
pinis engimas savivaldybėje neegzistuoja.

Padidintas mokestis už 
komunalines atliekas

Kaip jau anksčiau skelbėme, 
šiam Anykščių rajono tarybos 
posėdžiui buvo pateiktas spren-
dimo projektas dėl komunalinių 
atliekų surinkimo ir tvarkymo 
tarifo didinimo. Prie šio klau-
simo anykštėnų išrinktieji stab-
telėjo ilgiausiai. Kaip ir buvo 
galima prognozuoti, mokesčio 
didinimą ypač kritikavo opozi-
cijoje esantys Anykščių rajono 
tarybos nariai.

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ užsakymu, naujus 
komunalinių atliekų surinkimo 
ir tvarkymo tarifus apskaičiavo 
UAB „Jostra“. Už šią paslaugą 
jai sumokėti 3 tūkst. Eur.

Visuomeninio  rinkimų ko-
miteto „Kęstučio Tubio sąrašas 
„Anykščių krašto labui“ narys 
Audronius Gališanka, įsigilinęs 
į UAB „Jostra“ atliktą darbą, po-
sėdyje kalbėjo, kad skaičiavimai 
dėl komunalinių atliekų tarifo 
atlikti atmestinai, juose jis įžvel-
gė 75 tūkst. eurų neatitikimus. 
Komunalininkams A.Gališanka 
taip pat priminė ir vos kelių mė-
nesių pažadus.

„Balandį svarstėme UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
veiklos ataskaitą ir joje buvo 
parašyta, kad nusipirkus vieną 
naują šiukšliavežę ir vieną seną 
nurašius, ženkliai sumažės kuro 
išlaidos ir remonto sąnaudos. 
Bet dabar matome priešingą 
variantą. Skaičiavimai atlikti 
atmestinai. Komunalininkai tei-
gia, kad nori gyventojams užti-
krinti prieinamą paslaugą, tačiau 
toli gražu tų pažadų nevykdo“, - 
kalbėjo A.Gališanka.

Anykščių rajono tarybos na-
rys A.Gališanka apskaičiavo, 
kad komunalinių atliekų tvarky-
mo sąnaudų vidurkis Lietuvoje 
ženkliai skiriasi ir Anykščių ra-
jone yra 24 proc. didenis. UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Kazys Šapoka aiš-
kino, kad komunalinių atliekų 
surinkimas miestuose yra žy-
miai pigesnis nei kaimiškuose 
rajonuose, todėl ragino nelyginti 
komunalinių atliekų tvarkymo 

sąnaudų tarp miestų ir kaimų.
Anykščių rajono tarybos na-

rys Kęstutis Tubis dėstė, kad 
kelti mokestį už komunalines 
atliekas yra „negražu gyventojų 
atžvilgiu“ ir dėl tos priežasties, 
kad mokestis didės jau nuo šių 
metų liepos 1 dienos.

„Normalioje valstybėje yra 
skaičiuojama prieš pusę metų, 
žmonės žino, pertvarko savo 
veiklą ir panašiai, O dabar tai 
darome paskutinę dieną, nebeli-
kus paros laiko iki naujų įkainių 
įvedimo“, - stebėjosi jis.

Kaip ir A.Gališankai, UAB 
„Jostra“ skaičiavimai dėl naujo-
jo komunalinių atliekų tarifo jam 
pasirodė „visiškai abejotini“.

„Skaičiai labai abejotini ir šoki-
ruojantys -  kaip jūs sudedate tas 
bendrąsias išlaidas“,- kalbėjo jis.

K.Tubis prisiminė, kaip dar 
būdamas Anykščių rajono meru 
kalbėjosi su K.Šapoka apie tai, 
kad reikia atskirti visas septynias 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ veiklas ( pirties, laidojimo 
namų ir t.t.) ir atlikti jų ekono-
minius skaičiavimus. Jis net siū-
lė bendrovėje atlikti auditą.

O ne taip, kad „Vartų mo-
kestis“ Utenos regioniniame 
atliekų tvarkymo centre pakilo 
ir mes keliame mokesčius treč-
daliu. Nuo liepos 1 dienos kyla 
elektros, dujų kaina...Čia gera 
gyventi? Abejoju, gerbiamieji. 
Mes žmonėms sąlygas blogina-
me totaliai“, - populistinę kalbą 
tęsė K.Tubis UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorius 
K.Šapoka nesutiko su K.Tubio 
kalbomis, kad naujieji komuna-
linio atliekų tarifo skaičiavimai 
„iš piršto išlaužti“ ir bendrovę 
„reikia išlaikyti vien atliekų sąs-
kaita“, bei reagavo į jo siūlymus 
dėl audito.

„Praeitoje kadencijoje auditų 
buvo vienas po kito ir nieko, iš-
skyrus kažkokius menkniekius, 
nebuvo rasta. Apskaita vedama 
kaip priklauso, o su ja gali su-
sipažinti kiekvienas Anykščių 
rajono tarybos narys“, - ramino 
K.Šapoka.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius apgailestavo, 
kad Anykščių rajono tarybai kar-

tais tenka priimti nepopuliarius 
sprendimus. „Manote, kad mes 
dėl to labai džiaugiamės? Čia 
džiaugtis gali tik opozicija, nes 
strėlės bus į mus“, - teisinosi jis.

Kaip jau anksčiau skelbėme, 
nuo šių metų liepos 1 dienos per 
metus už komunalines atliekas 
mokestis gyventojams išaugs 
maždaug 5 - 6 Eur.

Mokesčius teks susimokėti

Anykščių rajono taryba nu-
sprendė nuo nekilnojamojo tur-
to ir žemės mokesčio neatleisti 
UAB „Šilelio nekilnojamasis 
turtas“. Bendrovė, kurios ge-
neralinis direktorius yra Valdas 
Trinkūnas, prašė atleisti nuo 6 
tūkst.452 eurų nekilnojamojo 
turto ir 292 eurų žemės mokes-
čio už 2020 metus. 

Motyvas, kuriuo remiamasi 
prašant atleisti nuo mokesčių, 
nurodomas kaip koronaviruso 
pandemija ir dėl jos patiriamas 
pajamų mažėjimas. Už tai, kad  
prašymo nuo mokesčių atleisti 
netenkinti, balsavo 19 Anykščių 
rajono tarybos narių. 

Už kandidatūrą -vienbalsiai

Posėdyje taip pat vienbalsiai 
ir be diskusijų nutarta Anykš-
čių rajono Garbės piliečio vardą 
suteikti muziejaus direktoriui 
Antanui Verbickui. Jo kandida-
tūrą  teikė Vilniaus universiteto 
biblioteka. A Verbicką pasiūlyta  
įvertinti už svarų indėlį į Lietu-
vos kultūrą, puoselėjant ir plė-
tojant Anykščių krašto kultūros 
tradicijas ir vykdant Anykščių 
krašto istorijos bei literatūros 
kūrėjų dokumentinio paveldo 
tyrimus ir sklaidą, ilgametį va-
dovavimą A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memoria-
liniam muziejui.

Ataskaitai nepritarė

Anykščių rajono tarybos na-
riai birželio 30-osios posėdyje 
vėl sugrįžo prie Anykščių rajono 
savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnybos 2020 metų veiklos atas-
kaitos. Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius informavo, kad 
savivaldybė gavo Vyriausybės 
atstovo raštą, kuriame nurodė 
dėl ataskaitos priimti sprendimą. 
Priminsime, kad balsuodami dėl 
šio sprendimo anksčiau Anykš-
čių rajono tarybos nariai susi-
laikė, bet Vyriausybės atstovas 
išaiškino, kad ataskaitai turi būti 
arba pritarta, arba nepritarta.

Šventosios upės 
krantinėje iš pra-
džių buvo įreng-
tas užrašas „Čia 
gera sugrįžti“, 
po to - „Čia gera 
gyventi“. Kuris iš 
jų geresnis?

Jūratė GOGELYTĖ:

- „Čia gera sugrįžti“, nes kie-
kvieną kartą, įvažiuodama į tė-
viškę, pasijaučiu laukiama.

Jovita GIEDRAITIENĖ:

- „Čia gera sugrįžti”, nes ap-
ima geras jausmas perskaičius 
šiuos žodžius, net širdį paliečia.
Tikrai labai gera!!!

Giedrius ZAMBA:

- Būtent „Čia gera sugrįžti“. 
Aš, kai atvažiuoju į gimtinę, vi-
sada pravirkstu iš laimės....

Janytė STANKEVIČIENĖ:

- Anykščiai laukia, bet juk 
kam laukt - baisu eiti per til-
tą, kai šitaip apleista upė - juk 
niekas nepjauna nendrių, nieko, 
tik kad užrašus daro prie upės 
-  juokas ima.

Ir ministerija kažką 
atsakė...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie rajo-
no kelių remonto perspektyvas: 

„Šviesa tunelio gale lyg ir 
yra. Mes pernai prašėme Susi-
siekimo ministerijos daryti kaž-
ką su tokiais keliais.“

Ir strėlės, ir šiukšlės...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
kainos už atliekų išvežimą di-
dinimą: 

„Manote, kad mes dėl to labai 
džiaugiamės? Čia džiaugtis gali 
tik opozicija, nes strėlės bus į 
mus.“

Kurie visai nebrangina, su 
tais nelyginame...

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius, apie atliekų išve-
žimo kainos didinimą:

 „Kiek turiu informacijos, tai 
mažiausias brangimas, palygin-
ti su aplinkiniais rajonais“. 

Atsakingai primename, jog 
Jūs juk direktorė!

Ligita KULIEŠAITĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, rajono 
Tarybos posėdyje pareiškė: 

„Norėčiau atsakingai pa-
reikšti, kad mobingas adminis-
tracijoje nėra taikomas jokia 
forma.“

 Kaip XVIII amžiaus 
Londone..

Sigutis OBELEVIČIUS, ra-
jono meras, apie papročius: 

„Tarybiniais laikais kana-
lizacijos vedimas į vandens 
telkinius buvo lyg ir įprastas 
reiškinys. Atliekant Šventosios 
dešiniojo kranto projektą ne 
vienas gyventojų kanalizacijos 
vamzdis buvo atkastas.“  

Kai upėtakiai paaugs, bus 
patenkinti kavarskiečiai

Antanas VINGRYS, vers-
lininkas, apie jo į Kavarsko 
Šv.Jono šaltinį suleistus upė-
takius: 

„Kol kas visi gyvi ir paten-
kinti.“

Todėl vis dalijate banko 
korteles?

Vygantas ŠLIŽYS, versli-
ninkas, politikas, apie gry-
nuosius pinigus: 

„Aš pats, kiek įmanoma, nau-
dojuosi banko kortele. Kartais, 
kai kas paprašo euro, net „sar-
mata“ sakyti, kad neturiu - visi 
pinigai kortelėje.“ 
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Kokios yra koronaviruso vakcinacijos galimybės?
Pasaulinė pandemija sukėlė daug sunkumų, streso, ne-

žinomybės ir dar daugiau diskusijų bei susipriešinimo dėl 
skirtingų įsitikinimų. 

Šis laikotarpis buvo ypač sunkus visiems, tačiau, norint 
sužinoti, kokiomis nuotaikomis ir mintimis mūsų visuome-
nė gyvena šiandien, kalbiname piliečius iš skirtingų šalies 
rajonų ir dalijamės jų asmenine patirtimi.  

„Noriu grįžti į darbą, į 
renginius, keliauti“
Karolina iš Palangos džiaugia-

si, kad pavyko pakankamai ne-
sudėtingai išgyventi didžiausių 
karantino sugriežtinimų laiko-
tarpį. „Žinoma, dabar, kai situa-
cija pasikeitusi, drįstu pasvajoti 
apie keliones į užsienį ir kitas 
pramogas“, – prisipažįsta ji. 

Palangiškė teigia, kad spren-
dimą vakcinuotis lėmė tikėji-
mas medicina ir mokslu, tačiau 
jos aplinkoje yra ir mąstančių 
kitaip. 

„Tikiu mokslu ir medicina. 
Kita vertus, tarp mano pažįs-
tamų yra ir nusiteikusių prieš 
vakcinaciją. Nemanau, kad 
kažkuri pusė yra teisi ar neteisi. 
Aš pasvėriau visus už ir prieš. 
Noriu grįžti į darbą, į renginius, 
keliauti, tad apsispręsti buvo 
lengva“, – tvirtina ji, pridurda-
ma, kad nemato prasmės veltis 
į diskusijas su savo bičiuliais ar 
apskritai nepažįstamais žmonė-
mis, kurie nesiruošia vakcinuo-
tis. „Kiekvienas, kuris domimės 
bet kuriuo klausimu, labiau esa-
me linkę priimti tuos argumen-
tus, kurie palaiko mūsų jau su-
siformavusią nuomonę.“

Turime jausti atsakomybę 
Mažeikiškė Gerda teigia, kad 

itin griežtai laikėsi visų karanti-
no rekomendacijų: „Nerimavau 
ir dėl savo, ir dėl artimųjų svei-
katos, todėl į karantino sąlygas 
žvelgiau rimtai – visuomet bu-
vau namie ir neturėjau tiesiogi-
nių socialinių kontaktų. Manau, 
dėl to ir pavyko neužsikrėsti 
koronavirusu, nes vengiau visų 
įmanomų rizikų.“  

Moteris pasakoja, kad tuo metu, 
kai buvo pats pandemijos krizės 
įkarštis, labai daug žmonių susi-
dūrė su rimtomis problemomis, 
neteko darbų, atsisveikino su ar-
timaisiais, todėl psichologinės pa-
galbos poreikis buvo didžiulis. 

„Matydamas šią situaciją, 
Krizių įveikimo centras, kuria-
me savanoriavau, buvo suinte-
resuotas, kad psichologai teiktų 
pagalbą ne tik nuotoliniu būdu, 
bet ir gyvai, todėl man pasisekė, 
kad buvau paskiepyta per vieną 
pirmųjų vakcinacijos bangų. Nė 
kiek nesvarsčiau dėl to, ar ver-
tėtų skiepytis, ar ne, nes man 
tai buvo savaime suprantama ir 
neišvengiama. Manau, kad šis 
virusas gali tapti mūsų kasdie-
nybe, todėl kaip skiepijamės nuo 

gripo ar kitų ligų – taip pat ir nuo 
šios“, – tvirtina Gerda. 

„Iš tiesų, aš manau, kad esu 
labai laimingas žmogus, nes 
man asmeniškai neteko patirti 
netekčių ar to skausmo, kurį vis 
dar matau savo aplinkoje. Lieka-
mieji reiškiniai ir pasekmės yra 
išties labai liūdnos, ir juk niekad 
nežinai, kada tu pats gali atsidurti 
kitų vietoje. Man visa tai atrodo 
labai rimta, ir, manau, mes visi 
turėtume jausti tą atsakomybę.“

Vakcinacijos galimybės
Lietuvoje
Šiuo metu Lietuvoje kviečiami 

nemokamai skiepytis visi gyven-
tojai nuo 12 metų. 

Norintys užsiregistruoti ar už-
registruoti kitą asmenį vakcinaci-
jai, gali tai atlikti internetu www.
koronastop.lt arba Karštosios li-

Karolina: „Noriu grįžti į darbą, 
į renginius, keliauti.“

Gerda mano, jog šis virusas 
gali tapti visų mūsų kasdieny-
be. 

nijos numeriu 1808. 
Vakcinai galima registruotis 

bet kurioje savivaldybėje, į kurią 
jums patogu atvykti. Svarbiausia 
turėti asmens tapatybę liudijantį 
dokumentą ir atvykti nurodytu 
adresu ne anksčiau nei 10 minu-
čių iki registracijos metu nurody-
to laiko. Užregistravus 12–15 m. 
amžiaus vaiką vakcinacijai, bent 
vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų 
arba rūpintojų turi kartu atvykti 
į vakcinacijos centrą. Atvykimas 
yra traktuojamas kaip sutikimas 
skiepytis.

Po vakcinacijos jūsų bus pa-
prašyta palaukti 15 minučių šalia 
procedūrinio kabineto, kad būtų 
laiku suteikta būtina skubioji pa-
galba, jei įvyktų staigi nepagei-
daujama reakcija į vakciną. 

Jei jums reikalingos dvi vakci-

nos dozės, antrai dozei patiems 
registruotis nereikia – jos datą 
ir laiką suderinsite vakcinacijos 
centre po to, kai būsite paskie-
pyti pirma doze.

Persirgę COVID-19 liga gali 
būti skiepijami praėjus 180 
dienų po šios ligos diagnozės. 
Tačiau gyventojas gali vak-
cinuotis anksčiau, jeigu prieš 
skiepijimą atliekamas antikūnų 
tyrimas rodo neigiamą rezul-
tatą, t. y. nenustatomi IgG an-
tikūnai (tarp COVID-19 ligos 
diagnozės ir antikūnų tyrimo 
atlikimo turi praeiti ne mažiau 
kaip 3 savaitės).

Taip pat vertėtų žinoti, kad 
vakcinomis nuo kitų ligų, pa-
vyzdžiui, erkinio encefalito, 
rekomenduojama skiepytis iš-
laikant bent 2 savaičių tarpą.  

Detalesnė informacija apie 
vakcinacijos procesą konkre-
čioje savivaldybėje skelbiama 
savivaldybių interneto svetai-
nėse. Jų kontaktus ir pagrindi-
nę informaciją rasite interneto 
svetainėje www.koronastop.lt/
vakcinavimas.

Taip pat visuomet galima 
kreiptis Karštosios linijos nume-
riu 1808, kuriuo paskambinus 
gyventojams bus atsakyta į klau-
simus apie vakcinavimo procesą, 
pagelbėta užregistruoti vakcinai.

Nuotr. iš asmeninio archyvo
Užsak. Nr.648

Robertas ALEKsIEjūNAs

Anykščiams nuolat mėgs-
tama kabinti visokiausių 
„sostinių“ etiketes. Esame 
kultūros, vyno, literatūros 
sostinė.... Nežinau, kaip jums, 
bet man šie epitetai jau ima 
pabosti.Tačiau miestas, šalia 
kurio neva buvo karūnuotas 
pats karalius Mindaugas, juk 
be sosto gyventi negali, tad 
šią vasarą Anykščiai tapo 
vestuvių sostine.

Po to, kai birželį portalas 
anyksta.lt pirmasis viso-
je Lietuvoje pranešė, kad 
Anykščiuose tuokiasi garsūs 
atlikėjai jeronimas Milius ir 
Karina Krysko, ši žinia tarsi 
Rubikių ežero bangos nuvil-

nijo per visą šalies žiniasklai-
dą. Iki šiol vyravę stereotipai, 
kad Anykščiuose galima 
tik maukti vyną, giedoti 
„Anykščių šilelį“ ir rymoti 
šalia Puntuko akmens, buvo 
sugriauti. Žmonės suprato, 
kad Anykščiuose ne tik „gera 
gyventi“, bet ir „ženytis“.

Tikėtina, 
kad apsukru-
sis Jeroni-
mas su Kari-
na vestuvėms 
Anykščius 
pasirinko no-
rėdami pa-
sislėpti nuo 
įkyrių „paparacių“ objekty-
vų. Galvojo -  va, atvažiuosim 
į Anykščius, niekas čia mūsų 
nepastebės. Net Anykščių 
rajono savivaldybės Teisės, 
personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus specialistų 
pora maldavo šiukštu niekam 
neišduoti, kurioje vietoje, 
kokiu laiku vyks tuoktuvių 
ceremonija, kad romantiškų 
akimirkų nesugadintų žvitrios 
prašalaičių akys ir ilgi liežu-
viai. Deja, bet pasislėpti net 

Anykščiuose Lietuvos garse-
nybėms nepavyko!

Uoliai įstatymo raidę 
vykdantys Teisės, persona-
lo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus specialistai netruko 
surašyti dokumentą, kuriame  
buvo nurodyta, kada, kelintą 
valandą „žvaigždės“ tuokiasi 

ir jį pavie-
šino Anykš-
čių rajono 
savivaldybės 
tinklapyje. 
To ir pakako, 
kad Jeronimo 
ir Karinos 
vestuves apta-

rinėtų visa Lietuva.
Tiesa, santuokų grafiką 

Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje surasti taip  sudė-
tinga, kaip paparčio žiedą 
per jonines, tad „ženytis“ 
Lietuvos vestuvių sostinėje 
jau gali planuoti ir kitos 
įžymybės. Viena tokių, beje, 
taip ir padarė. Labai nustebo, 
kad apie būsimas vestuves 
„Anykšta“ sužinojo. Paaiš-
kinus, kad santuokų grafikas 
visiems viešai prieinamas, 

galvas kraipė, stebėjosi, kaip 
čia taip... sakė - skambins 
dėl to pačiam merui. Deja, 
išgirdo, kad santuokų grafiką 
viešinti įpareigoja įstatymai.

Po to su ta „žvaigžde“ 
telefonu kalbėjomės ir abu 
stebėjomės - kas gimė ar 
numirė - viešinti pavardėmis 
negalima, o šit kas „ženijasi“ 
- informacija kaip ant delno...

Grįžtant prie vestuvių 
sostinės temos, Anykščiams 
šį titulą būtina kuo efektyviau 
išnaudoti. Kitaip tariant, iš 
šito reikalo jau šiandien gali-
ma nemažai uždirbti.

Pirmiausia apmokestin-
ti reikėtų jaunikius, kurie 
naudojasi Anykščių rajone 
esančiais tiltais, t.y. per 
juos neša savo išrinktąsias. 
Šio mokesčio surinkimas ir 
administravimas būtų puiki 
repeticija vėliau įvesti kai 
kurių vietos politikų sumany-
tam įvažiavimo į Anykščius 
mokesčiui.

Centrinėje miesto aikštėje 
galėtų užsidirbti ir „papras-
ti“ anykštėnai. Pavyzdžiui, 
pardavinėdami per vestuves 

vis dar populiarius rūtų vai-
nikėlius.

Be abejo, jaunuosius ir visą 
jų svitą reikėtų palydėti iki 
parduotuvės, kurioje parda-
vinėjami vietinės gamybos 
gėrimai. Kaip žinia, nuo 
liepos 1 dienos Anykščių 
rajone įsigalioja vadinamasis 
„turisto mokestis“  - 1 Eur  
už apgyvendinimo įstaigo-
je praleistą naktį. Vestuvės 
įprastai trunka dvi dienas, 
tačiau su skaudančiomis 
galvomis puotautojai namo 
neskubės, atsigauti pasiliks 
dar kelioms dienoms, taip 
papildydami Anykščių rajono 
biudžetą.

Jau antrus metus nebevyks-
tantį festivalį „Devilstone“ 
Anykščiuose – vestuvių sosti-
nėje galėtų pakeisti vestuvi-
nių ansamblių festivalis, o ant 
dar neapipaišyto daugiabučio 
gatvės menininkai turėtų 
nupiešti pakartą piršlį...

Tad tegyvuoja Anykščiai 
– vestuvių sostinė! Čia tik iš 
pažįstamų sužinosi, kas numi-
rė, bet kam statyti  „bromą“ 
-  skelbia net savivaldybė!

„Tad tegyvuoja Anykš-
čiai – vestuvių sostinė! Čia 
tik iš pažįstamų sužinosi, 
kas numirė, bet kam statyti  
„bromą“ -  skelbia net savi-
valdybė!“
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Išgaišo Anykščių parko tvenkinio žuvys Vidmantas ŠMIGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt

MB „Kirkiliškių žuvys“ savininkai Antanas Vingrys ir Dona-
tas Jucius Anykščių rajono savivaldybės prašymu vakar, bir-
želio 29-ąją, iš Anykščių miesto parko tvenkinio rinko negyvas 
žuvis. Vyrai prigraibė tris kibirus negyvų kuojų, lydekų, lynų.

Tvenkinys nusidažė 
violetine spalva

A.Vingrys „Anykštai“ sakė, 
jog gali būti, kad miesto tvenki-
nio žuvys išgaišo dėl deguonies 
trūkumo vandenyje, tačiau yra 
ir kur kas nemalonesnių įtarimų. 
„Turime įtarimų, jog į tvenkinį 
patenka kažkokios medžiagos 
- viena tvenkinio pusė nuda-
žyta violetine spalva“, - dėstė 
verslininkas. Jis sakė, kad pa-
siūlė rajono vadovams užsakyti 
tvenkinio vandens tyrimą.

MB „Kirkiliškių žuvys“ savi-
ninkai atsisakė pirminių planų 
iš naujo įžuvinti tvenkinį - kol 
kas tai daryti nėra prasmės, nes 

tikėtina, kad į tvenkinį suleistas 
mailius greitai nugaiš.

Antanas kalbėjo, jog miesto 
parko tvenkinio įžuvinimu tu-
rėtų rūpintis specialistai. „Gerai 
būtų, kad savo sužvejotų žuve-
liokų aplink tvenkinį gyvenan-
tys anykštėnai į jį neleistų, o 
sumaitintų katinams“, - kalbėjo 
A.Vingrys. Jo nuomone, tven-
kinį reikėtų kiek pravalyti, o šį 
darbą neatlygintinai atliktų gru-
pė ... amūrų.

Kanalizacija vandens 
telkinyje - įprastas reiškinys

Anykščių rajono meras, gam-
tininkas Sigutis Obelevičius 

„Anykštai“ sakė, kad tvenkinio 
vandens tyrimai jau užsakyti, 
apie situaciją informuoti aplin-
kosaugininkai. Meras kalbėjo, 
jog gali būti, kad žuvis išnuodi-
jo kažkieno iš gyventojų į kana-
lizaciją išleistos nuodingos me-
džiagos. „Beveik visos negyvos 
žuvys buvo dešinėje tvenkinio 
pusėje. Ten vanduo apsitraukęs 
spalvota  plėvele. Arba kažko-
kios medžiagos ištekėjo iš nele-
galios kanalizacijos, arba kaž-
koks „zombis“ specialiai įpylė 
chemijos ir tokiu būdu nuspren-
dė prasimanyti žuvies“, - dėstė 
Anykščių rajono vadovas.

Pasak jo, maža esama abejo-
nių, jog į miesto parko tvenkinį 
yra nuvesta kanalizacija. „Ta-
rybiniais laikais kanalizacijos 
vedimas į vandens telkinius 
buvo gana įprastas reiškinys. 
Atliekant Šventosios dešiniojo 
kranto projektą ne vienas gy-
ventojų kanalizacijos vamzdis 
buvo atkastas“,  - apie tai,  jog 
ir Šventosios upė buvo tapusi 
savotiška miesto kloaka, kalbė-
jo Anykščių rajono meras.   

Mano, kad žuvys išgaišo be
žmonių „pagalbos“

Pirmasis nugaišusias žuvis 
nufotografavo netoli tvenkinio 
gyvenantis fotografas Alfredas 
Motiejūnas. Tiesa, jis kriminalo 
neįžvelgė. Pasak A.Motiejūno, 
vargu ar į tvenkinį bus nuvestų 
kanalizacijos vamzdžių. „Man 
atrodo, kad ten neturėtų būti ka-
nalizacijos, namai stovi tolokai 
nuo prūdo, suleisti į jį vamz-
džius būtų buvę daug reikalų“, 

- svarstė anykštėnas. 
A.Motiejūnas sakė, jog pa-

prastai tvenkinio žuvys išdus-
davo žiemomis. O šiemet buvo 
prikapota ekečių ir žuvys žiemą 
išgyveno. Jo nuomone, masiš-
kai žuvys išgaišo, nes tvenki-
nys aptrauktas maurų, žuvims 
trūksta deguonies. 

Anykštėno nuomone, amūrai 
tvenkinį apvalytų, tiesa, jie nu-
ėstų ir mero S.Obelevičiaus pa-
sodintas lelijas. „Prieš kažkiek 
metų į tvenkinį amūrų buvo 
įleista. Bet jie neilgai gyveno. 
Dalį jų išgaudė, kiti išduso žie-
mą“, -  kalbėjo A.Motiejūnas. 
Pasak jo, giliausia tvenkinio 
vieta siekia apie 4 metrus.

„Kirkiliškių žuvys“ - 
visuomeniška bendrija

A.Vingrio ir D.Juciaus MB 
„Kirkiliškių žuvys“ - vaivo-
rykštinius upėtakius auginanti 
įmonė.  Žuvų fermą vyrai įkū-

rė prieš dvejus metus Anykš-
čių seniūnijos Kirkiliškių kai-
me, senoviniame moliniame 
tvarte.

Upėtakiai auginami baseinė-
liuose, kuriuose iš viso telpa 
apie 100 kub. m vandens. Van-
duo imamas iš daugiau nei 100 
metrų gylyje esančio gręžinio. 
Vienu metu fermoje gyvena 
dešimtys tūkstančių upėtakių.

Iš miesto parko prūdo 
A.Vingrys ir D.Jucius gaišenas 
graibė neatlygintinai. Vyrai 
yra visuomeniški ir neatlygin-
tina pagalba -  jau ne pirma jų 
akcija. Šiemet sužinoję, kad 
iš Kavarsko Šv. Jono šaltinio 
baseinėlio dingo jame auginti 
upėtakiai, verslininkai atvežė 
pamainą. Dabar jiedu kartais 
užsuka į Kavarską pažiūrėti, 
ar jų dovanoti upėtakiai vis dar 
plaukioja. „Kol kas visi gyvi ir 
patenkinti“, - kalbėdamas apie  
Kavarsko upėtakius šypsojosi 
A.Vingrys.  

MB „Kirkiliškių žuvys“ savininkai Antanas Vingrys ir Donatas 
Jucius (nuotraukoje) miesto parko tvenkinyje išgraibė tris kibi-
rus negyvų žuvų.

Parko tvenkinys pamažu virsta pelke...

Kas nutiks tapus Lietuvos mažąja kultūros sostine, 
nežino net seniūnė

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atrankos posėdyje 
buvo išrinktos devynios kitų metų Lietuvos mažosios kultū-
ros sostinės. Utenos apskrityje šis titulas atiteko Kavarskui. 
Ši žinia gana netikėta buvo Kavarske  su vietos bendruome-
ne dirbantiems žmonėms, mažai ką apie kitų metų planus, 
Kavarskui tapus Lietuvos mažąja kultūros sostine, galėjo 
pasakyti ir šios seniūnijos seniūnė.

Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibataitė „Anykš-
tą“ informavo, kad paraišką 
atrankai tapti Lietuvos mažą-
ja kultūros sostine parengė ir 
teikė  Kavarsko bendruomenės 
namai, kurių vadovas yra Ka-
varsko Šv.Jono Krikštytojo pa-
rapijos klebonas Nerijus Vyš-
niauskas. Redakcija, norėdama 
plačiau sužinoti apie parengtos 
paraiškos turinį, telefonu bei 
elektroniniu paštu dvi dienas 
bandė susisiekti su dvasininku, 
tačiau jis nė vienu kanalu neat-
siliepė. Seniūnė Š.Kalibataitė 
negalėjo pasakyti, kokie dar  
žmonės dalyvauja  Kavarsko 

bendruomenės namų veiklose, 
kad juos galėtume pakalbinti.

Kavarsko seniūnijos seniū-
nė Š.Kalibataitė „Anykštai“ 
atviravo, kad jos žinios apie 
Kavarsko bendruomenės namų 
parengtą paraišką tapti Lietu-
vos mažąja kultūros sostine 
yra „skurdžios“.

„Žinau, kad paraišką parengė 
bendruomenė. Žinau, kad Ka-
varskas - Lietuvos mažoji kul-
tūros sostinė. Ir viskas. Nieko 
konkrečiai negaliu pasakyti“, 
- sakė ji.

Pasiteiravus, ar paraišką 
tapti Lietuvos mažąja kultū-
ros sostine rengę Kavarsko 

bendruomenės namai ją infor-
mavo apie šiuos siekius, Ka-
varsko seniūnė Š.Kalibataitė 
tęsė: „Faktas, kad informavo. 
Rekomendacijas teikėme, kad 
projektas būtų rašomas“.

Pasidomėjus, kokiomis vei-
klomis  kitais metais Kavars-
kas, tapęs Lietuvos mažąja 
kultūros sostine, žada nu-
stebinti vietos gyventojus ir 
miesto svečius, Kavarsko se-
niūnė Š.Kalibataitė sakė, kad 
konkrečiai nieko pasakyti ne-
galinti.

„Žinoma, koncertai, paro-
dos... O kas bus vykdoma kon-
krečiai, galėtų pakomentuoti 
plačiau klebonas. Manau, kad 
man nederėtų apie tai kalbėti - 
kalbėti turėtų tie, kas paraiškos 
rengimą inicijavo“, - sakė ji.

Pasiteiravus, ką jai pačiai, 
kaip Kavarsko seniūnei, reiš-
kia Kavarskui suteiktas 2022-
ųjų metų Lietuvos mažosios 
kultūros sostinės titulas, 

Š.Kalibataitė sakė: „Atsako-
mybę. Pareigą.“

Kavarsko seniūnė Š.Kalibaitė 
pasakojo, kad Kavarsko miesto 
kultūrinis gyvenimas ir iki šiol 
buvęs įvairus.

„Jis gana kuklus, jei lygin-
ti su Troškūnais. Bet čia pri-
klauso ir nuo Anykščių kultū-
ros centro Kavarsko skyriaus 
veiklos, nuo bendruomenių. 
Ir mes prie to prisidedame“,- 
sakė seniūnė.

Lietuvos mažąja kultūros 
sostine kitais metais tapsian-
tis Kavarskas jau bene metus 
neturi kultūros renginių orga-
nizatoriaus. Anykščių kultūros 
centro Kavarsko skyriuje šias 
pareigas ėjusi Aušra Blažienė 
iš darbo išėjo, skyriuje dirba 
tik meno vadovė Leda Kazo-
kienė.

L.Kazokienė „Anykštai“ pri-
sipažino, kad žinią apie tai, jog 
Kavarskas tapo 2022 metų Lie-
tuvos mažąja kultūros sostine, 

matė liepos 1 dieną feisbuke.
„Aš nieko iki tol nežinojau, 

kad Kavarskas siekia tapti Lie-
tuvos mažąja kultūros sostine“, 
- sakė ji.

Paraišką tapti Lietuvos ma-
žąja kultūros sostine paren-
gė Kavarsko bendruomenės 
namai, kuriems vadovauja  
Kavarsko klebonas Nerijus 
Vyšniauskas.
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Istoriją, kaip ir knygą, reikia 
skaityti nuo pradžios
- Kodėl pasirinkote gilini-

mąsi į Viduramžių Lietuvos 
istoriją? Ar tam reikšmės tu-
rėjo romantizuotas lietuvių 
kovų su kryžiuočiais istorijos 
pateikimas? 

- Viduramžiai yra Lietuvos 
istorijos pradžia. Kai skaitome 
kokią nors knygą, dažniausiai 
pradedame nuo pradžios, o ne 
nuo vidurio. Tad ir mano dėme-
sys visų pirma krypo į tai, nuo 
ko viskas prasidėjo. Bet kokio 
reiškinio ištakos padeda geriau 
suprasti patį reiškinį, šiuo atve-
ju – Lietuvą ir jos istoriją. Juk 
net ir pokario partizanų apygar-
dų ir rinktinių pavadinimuose, 
prieškario ir dabartinės Lietuvos 
kariuomenės dalinių pavadini-
muose tebeskamba viduramžių 
Lietuvos kunigaikščių vardai. 
Kartą įvykusi istorija lydi mus 
per visas vėlesnes epochas ir 
jas kažkiek veikia. Kitas daly-
kas, kad dar besimokydamas 
Anykščių A. Vienuolio viduri-
nėje mokykloje turėjau galimy-
bę dalyvauti Gintauto Zabielos 
vadovaujamuose Šeimyniškėlių 
piliakalnio archeologiniuose ty-
rimuose. Tai irgi kreipė mano 
dėmesį į Lietuvos viduramžius 
ir į ankstyviausią jų laikotarpį – 
Mindaugo laikus.

- Dalyvavote Anykščių Šei-
myniškėlių piliakalnio tyri-
muose. Ką reiškė dalyvauti 
šio piliakalnio kasinėjimuose 
Jums, kaip istorikui, asme-
niui, anykštėnui? Ar prisilieti-
mas prie materialios istorijos 
negriovė susiformavusių isto-
rijos matymo pamatų?

- Tai buvo ilgas mano gyve-
nimo laikotarpis. Pirmą kartą 
Šeimyniškėlių piliakalnio tyri-
nėjimuose dalyvavau dar 1990 
m., kuomet jie ir prasidėjo. 
Studijuodamas Vilniaus univer-
sitete turėjau atlikti archeologi-
nę praktiką – paprašiau, kad ją 
leistų atlikti ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio, vadovaujant G. Za-
bielai. Toliau ir studijų metais, 
ir po jų kiekvieną vasarą leisda-
vau čia – iki pat tyrimų pabaigos 
2008 m. Kartais persikeldavome 
tyrinėti ir kitų objektų Anykš-
čiuose ir Anykščių rajone. Tai 
buvo visapusiška pažintis su 
archeologija. Nors nepasirinkau 
archeologo profesijos, bet su-
prasti archeologiją viduramžių 
istorikui svarbu. Archeologija 
papildo labai skurdžius rašyti-
nių šaltinių duomenis. O dėl to, 
kad šiems tyrimams vadovavo 
žymiausias Lietuvos piliakalnių 
ir viduramžių archeologijos spe-
cialistas Gintautas Zabiela, man 
tiesiog pasisekė. Turėjau gali-

mybę su juo išdiskutuoti tai, kas 
man rūpėjo.

Istorijos pažinime vargu ar 
būna tokių dalykų, kurie su-
griautų pačius jos matymo pa-
matus. Pildantis žinioms, ant tų 
pamatų tik statomi nauji aukštai, 
o jei ką nors ir prireikia persta-
tyti, tai vyksta pamažu rekons-
truojant ir tobulinant šį statinį, 
o ne staiga viską sugriaunant ir 
perstatant iš naujo.

- Daug dėmesio skiriate 
karaliaus Mindaugo krikš-
to ir karūnavimo dabartinio 
Anykščių rajono teritorijo-
je klausimui. Kaip manote, 
kiek pagrįsta prielaida, kad 
Mindaugas buvo karūnuotas 
Palatavyje, o Šeimyniškėlių 
piliakalnis – Voruta?

- Tai buvo viena iš pirmųjų vi-
duramžių temų, prie kurios man 
teko prisiliesti. Juk viskas prasi-
dėjo nuo Šeimyniškėlių piliakal-
nio tyrinėjimų. Pirmiausia savo 
argumentus išdėstė Gintautas 
Zabiela – svarbiausias jo straips-
nis „Kur stovėjo Vorutos pilis?“ 
buvo paskelbtas „Lietuvos isto-
rijos metraštyje“ 1993 metais. 
Aš iš arti stebėjau, kaip klostėsi 
šio straipsnio argumentai, tarp 
kurių buvo ir radiniai, kuriuos 
atrandant aš ir pats dalyvavau. 
Pavyzdžiui, XIII amžiumi da-
tuojamą apyrankę radome dar 
pirmaisiais tyrinėjimų metais. 
Kažkas iš mokinių, dalyvavusių 
kasinėjimuose, jos nepastebėjo 
ir išmetė su žemėmis į perkasos 
kraštą, bet G. Zabiela tikrindavo 
išmetamas žemes – tuo metu dar 
tik vizualiai, nes neturėjo meta-
lo detektoriaus. Paskui su savo 
argumentais prisijungiau ir aš. 
Ne kartą rašiau apie tai istorijos 
laikraštyje „Voruta“, o 2001 m. 
viską apibendrinau išsamiame 
straipsnyje „Vorutos pilis“, kurį 
paskelbė žurnalas „Mūsų praei-
tis“.

Palatavio piliakalnio atradi-
me 1997 m. aš irgi dalyvavau. 
Žinių apie jį aptiko Raimondas 
Guobis, bet reikėjo įsitikinti 
jų tikrumu. Tai nebuvo sunku 
padaryti, nes kaip tik vyko Šei-
myniškėlių piliakalnio tyrinė-
jimai – galima sakyti, tai buvo 
eilinis nukrypimas nuo jų į apy-
linkių žvalgymus. Bet atradimas 
buvo neeilinis, nes pasitvirtino 
ne tik piliakalnio prie Latavos 
upelio buvimo faktas, bet ir iš 
karto buvo nustatyta jo chro-
nologija. G. Zabiela su metalo 
detektoriumi iškart rado keletą 
XIII–XIV a. metalinių dirbi-
nių. Straipsnį apie šį piliakalnį 
„Lietuvos istorijos metraščiui“ 
rašėme kartu su G. Zabiela. Aš 
suvedžiau istorinius duomenis ir 
argumentus, leidžiančius susieti 

šį piliakalnį su Mindaugo pili-
mi ir karūnavimo vieta. Tai – iš 
esmės sena, dar XX a. pradžios, 
Eduardo Volterio iškelta idėja, 
bet jo laikais prie Latavos ne-
buvo žinomas piliakalnis. Ir jis 
nebuvo žinomas iki pat 1997 m. 
Jo atradimas leido padėti tašką 
šioje byloje.

- Istorikai neišvengiamai re-
miasi Viduramžių autorių įvy-
kių aprašymais, kronikomis. 
Kiek patikimi būna šie šalti-
niai, ar dažnai paaiškėja, kad 
tokių didelių minimų puolusių 
ar nugalėtų priešų skaičių būti 
negalėjo? Gal yra kokia nors 
metodika, kaip atskirti mitus 
nuo realybės?

- Šaltinių patikimumas būna 
įvairus. Daugiausia problemų 
kelia vėlyvosios kronikos, ra-
šytos praėjus ne vienam šim-
tmečiui po įvykių. Kartais jose 
remiamasi legendomis, kartais 
tiesiog savitai interpretuojami 
ar iškraipomi ankstesnių šalti-
nių pateikti faktai. Kartais tie 
ankstesni šaltiniai būna pražuvę 
ir jų informacijos atkartojimas 
vėlyvuosiuose perpasakojimuo-
se lieka mums vieninteliu šalti-
niu, liudijančiu apie kai kuriuos 
įvykius. Analizuoti visa tai nėra 
lengva. Kartais istorikai taip ir 
neprieina prie vienos nuomo-
nės. Tačiau niekas nesiginčija 
dėl rėmimosi artimomis aprašo-
miems įvykiams kronikomis bei 
vienalaikiais dokumentais. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad ir šiuose 
šaltiniuose negali būti klaidin-
gų dalykų. Net dokumentai gali 
būti sufalsifikuoti. Pagrindinis 
būdas tai patikrinti – lyginimas 
su kitais šaltiniais, kalbančiais 
apie tuos pačius įvykius. Jeigu, 
žinoma, jų yra. Jeigu nėra, daž-
nai lieka tiesiog įvertinti bendrą 
šaltinio patikimumą. Jei žinoma, 
kad kitais atvejais, kai metraštį 
galima patikrinti, jo pateikiama 
informacija pasitvirtina, juo, 
matyt, galima pasikliauti ir ki-
tais atvejais.

Kiekvienam istorikui žino-
ma, kad į šaltinius reikia žiūrė-
ti kritiškai, bet tas kritiškumas 
gali būti ne vienodo laipsnio 
– vieni juos vertina patikliau, 
gal net per daug patikliai, kiti 
– hiperkritiškai, kai klasta ir iš-
kraipymai įžvelgiami kone kie-
kviename žingsnyje, o bet koks 
pastebėtas netikslumas tampa 
pagrindu atmesti visą pasakoji-
mą. Nukrypimai tiek į patiklu-
mo, tiek į hiperkritiškumo pusę 
nėra vaisingi, bet vieno recepto, 
kaip elgtis kiekvienu konkrečiu 
atveju, istorikai neturi. Todėl 
vyksta diskusijos, ieškoma ar-
gumentų dėl kiekvieno epizodo, 
kiekvienos detalės. Svarbiausia 

yra nesupainioti kritiško po-
žiūrio su elementariu netikėji-
mu šaltinio pateikiama istorija. 
Tai nėra tikėjimo – netikėjimo 
klausimas. Šaltinio informaci-
jos atmetimas turi būti pagrįstas 
konkrečiais argumentais. Nega-
lima argumentuoti ir pernelyg 
abstrakčiais teiginiais, kaip, pa-
vyzdžiui, „metraštininkai dažnai 
fantazuodavo“, ar „atsiminimai 
nėra patikimi šaltiniai“, nes taip 
galima atmesti viską, kas istori-
jos interpretuotojui nepatinka, ir 
istorijos tyrimas virsta istorijos 
redagavimu pagal redaktoriaus 
skonį ir pažiūras.

Skaičiai viduramžių šaltiniuo-
se – atskira problema. Pasitai-
ko tikrai fantastiškų skaičių net 
kitais atžvilgiais patikimuose 
šaltiniuose. Tiesą sakant, ne 
ką patikimesni ir šiuolaikinėje 
spaudoje pateikiami, tarkim, 
mitingų dalyvių skaičiai... Ver-
tinant viduramžių kronikų pa-
teikiamus skaičius apie kariuo-
menių dydžius, svarbu atkreipti 
dėmesį, kiek tos kronikos skai-
čiai patikimi apskritai, kas buvo 
jos autorius – dvasininkas ar ri-
teris? Pirmuoju atveju realistiški 
skaičiai pasitaiko rečiau nei an-
truoju. O apskritai tokių skaičių 
vertinimai – palankiausia dirva 
ir lengvatikystei, ir hiperkritiš-
kumui reikštis. Kai kas vidu-
ramžių kronikų skaičiais netiki 
iš principo. Bet tokie tyrinėtojai 
nukrypsta į perdėtą pasitikėjimą 
savo pačių sukurtais skaičiais, 
kurie būna paremti tik labai ne-
tiesioginiais duomenimis. Mes 
visgi negalim daryti prielaidos, 
kad viduramžiais net karo va-
dai neturėjo supratimo, kokio 
dydžio kariuomenėms jie vado-
vavo.

- Populiaru rekonstruoti 
praeitį ir bandyti atkurti šar-
vus, taktikas, viduramžišką 
buitį. Jūsų manymu, ar patiki-
mos žinios apie Viduramžius 
juose perduodamos? 

- Šarvai, ginkluotė, buities 
detalės atkuriamos daugiausia 
remiantis archeologijos duo-
menimis, kartais – piešiniais ir 
skulptūromis, bet Lietuvos vi-
duramžiams tokių iliustracijų 
beveik nėra, galima pasitelkti 
nebent analogijas iš tolimesnių 
kraštų. Viduramžių rekonstruk-
toriai dažnai būna užsidegę savo 
pomėgiu, todėl gerai susipažinę 
su reikalinga medžiaga. Jei kuris 
nors klubas tam skiria mažiau dė-
mesio, dažnai susilaukia pašaipų 
iš kolegų ir konkurentų (paban-
dykit, pavyzdžiui, ištarti šiuo 
požiūriu susikompromitavusio 
„Antikos kario“ klubo pavadini-
mą rekonstruktorių aplinkoje!). 
Tad apskritai galima sakyti, kad 
rekonstruktoriai padaro geriau-
sia, ką su šiuo metu turimomis 
žiniomis galima padaryti. Tiesa, 
galima nurodyti ir vieną silpnąją 
viduramžių karybos rekonstra-
vimo pusę. Viduramžių kariuo-

menėse pagrindinė jėga buvo 
raiteliai, o mūsų rekonstrukto-
rių rekonstruojami riteriai daž-
niausiai vaikšto ir kaunasi pėsti. 
Žirgą šiais laikais tiesiog per 
sunku ir per brangu išlaikyti... O 
ir išmokti jį gerai valdyti, ypač 
kautynių rekonstrukcijoje, nėra 
paprasta. Neparuoštas žirgas tie-
siog baidosi... Bet atsiranda vis 
daugiau žmonių, kurie imasi ir 
raitelio su žirgu rekonstravimo.

- Glumina Petro Dusbur-
giečio aprašytas Bisenės pilies 
1316 metų sunaikinimas. Kro-
nininkas pasakojo, kad kele-
tas kryžiuočių Bisenės pilies 
įgulos keitimo metu nukovė 
šešis gynėjus, o likę šeši pabė-
go. Taip Ordino riteriai užėmė 
ir sudegino pilį. Ar iš tiesų iš 
abiejų pusių veikdavo tokios 
negausios pajėgos? Kiek žmo-
nių tipiškame Ordino žygyje į 
Lietuvą dalyvaudavo, o kiek 
lietuvių gindavo pilį?

- Pajėgos, be abejo, buvo 
gausesnės. Juk tas pats Petras 
Dusburgietis tais pačiais metais 
aprašo tos pačios pilies įgulos 
80 lietuvių keitimąsi, kiek anks-
čiau – 85 lietuvių. Greičiausiai 
ne visada pilyse budėjo nevie-
nodas karių skaičius. Nesitikint 
pavojaus, matyt, budėtojų skai-
čius galėjo būti mažesnis. Pilių 
įgulų gausumas taip pat galėjo 
skirtis priklausomai nuo pilies 
dydžio ir aplinkybių. Ruošiantis 
kryžiuočių antpuoliui, į pilį taip 
pat subėgdavo ir visi papilio gy-
ventojai ar net žmonės iš plates-
nės apylinkės. Žygių mastai irgi 
skirdavosi, priklausomai nuo to, 
ar tai buvo atskiros žemės, sriti-
nio kunigaikščio, ar tai būdavo 
visos valstybės mastu organi-
zuojamas žygis. Lietuvių karo 
žygio dalyvių skaičius XIII a. 
galėjo svyruoti nuo kelių šimtų 
(itin smulkaus antpuolio atveju 
– ir kelių dešimčių) vyrų iki 7-8 
tūkstančių ir daugiau karių.

- Galima išgirsti, kad daž-
niausiai pasitaikanti Vidu-
ramžių kario ginkluotė būda-
vo skydas, šalmas ir ietis. Kiek 
pagrįstas toks teiginys? Ar ietį 
galima pavadinti daugiausia 
žmonių istorijoje nužudžiusiu 
ginklu?

- Viduramžiais ietis buvo ti-
krai populiarus ir masiškai nau-
dojamas ginklas. Net mažiausias 
karinis vienetas, susidedantis iš 
riterio ir kokių 2-4 jo palydovų, 
viduramžių pabaigoje vadintas 
„ietimi“. Bet daugiausia žmo-
nių istorijoje ietimi tikrai ne-
nužudyta. Net viduramžiais su 
ietimi konkuravo ir lankai bei 
arbaletai, nekalbant apie kalavi-
jus (pastarieji buvo brangūs, bet 
efektyvūs ginklai), o šiaip isto-
rijoje daugiausia bus nužudę jau 
naujųjų laikų įvairūs parakiniai 
ginklai ir sprogmenys.
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Anykščių rajono savivaldybės mero 
Sigučio Obelevičiaus 2020 m. veiklos ataskaita

 IV dalis
2021 m. gegužės 27 d. Anykščių rajono savivaldybės ta-

rybos sprendimu Nr. 1-TS-159 „Dėl pritarimo Anykščių 
rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2020 m. veiklos ataskaitai“ patvir-
tinta Anykščių rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ir 
Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 m. veiklos atas-
kaita. Visuomenei pristatome praėjusių metų ataskaitos 
santrumpą.

Švietimo politika

Kokybiška švietimo sistema 
Anykščių rajone yra vienas iš 
prioritetų, todėl švietimui ski-
riama didelė biudžeto dalis. 
Deja, mažėjant vaikų, siekiant 
užtikrinti kokybišką ugdymą ir 
racionalų lėšų naudojimą, tenka 
nuolat pertvarkyti švietimo įs-
taigų tinklą. Traupio pagrindinė 
mokykla tapo Kavarsko, Viešin-
tų pagrindinė mokykla – Troš-
kūnų, o Debeikių pagrindinė 
mokykla – Svėdasų gimnazijos 
filialu. Taip pat buvo sujungtos 
dailės bei muzikos mokyklos. 

Siekiant racionaliau naudo-
ti lėšas šildymui bei pagerinti 
ikimokyklinio ugdymo progra-
mą lankančių vaikų ugdymo 
sąlygas, Anykščių r. Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos iki-
mokyklinio ugdymo skyrius 
perkeltas į gimnazijos pastatą. 

2020 m. suremontuotos lop-
šelio-darželio „Žilvitis“ vienos 
vaikų grupės sanitarinės patal-
pos. Tam skirta 13 863,64 Eur 
Savivaldybės biudžeto lėšų.

Anykščių vaikų lopšelio-dar-
želio „Eglutė“ teritorija buvo 
aptverta tvora, atitinkančia hi-
gienos normos reikalavimus. 
Toliau buvo tęsiamas darželio 
vidaus erdvių remontas, pa-
naudojant 81 518,38 Eur Savi-
valdybės biudžeto lėšų.

Anykščių vaikų lopšelio-dar-
želio „Spindulėlis“ teritorijoje 
praplėsta mašinų stovėjimo 
aikštelė. Tam buvo panaudota 
18 670,68 Eur Savivaldybės 
biudžeto lėšų. 

2020 m. toliau vyko Anykš-
čių A. Vienuolio progimnazi-
jos modernizavimas (vidaus 
erdvių remontas ir aprūpini-
mas įranga). Buvo panaudota 5 
998,00 Eur valstybės biudžeto 

lėšų, 67 981,30 Eur ES lėšų ir 
249 648,31 Eur Savivaldybės 
biudžeto lėšų.

Savivaldybė neformaliajam 
vaikų švietimui (toliau – NVŠ) 
panaudojo 65 592,94 Eur ES 
finansinės paramos lėšų. 2020 
m. veikė 18 dešimties krypčių 
NVŠ programos, iš jų 6 sporto, 
3 šokių, 2 dailės, po vieną teatro, 
muzikos, pilietiškumo, saugaus 
eismo, gamtos, medijų ir kt. 

Karantino metu nupirkti ir 
išdalinti planšetiniai kompiute-
riai mokiniams, kurie neturėjo 
priemonių mokytis iš namų.

Sportas

 Iš viso 2020 m. sporto veiklai 
vykdyti iš dalies finansuota 11 
projektų: 6 projektai – didelio 
meistriškumo sportininkų / ko-
mandų rengimasis ir dalyvavi-
mas šalies, Europos ir Pasaulio 
čempionatuose, pirmenybėse 
ir 5 projektai – sporto ir svei-
katingumo renginių, varžybų, 
kuriuose dalyvauja sportinin-
kai, gyventojai organizavimas 
Savivaldybėje.

Suorganizuoti 25 rajono 
sporto renginiai, sportinin-
kai dalyvavo 43 renginiuose 
(38 varžybose, 5 stovyklose). 
Sporto veiklose dalyvavo 1 
581 sportininkas. Projektams 
paskirstyta 24 000,00 Eur. 

2020 metais premijomis už 
aukštus sportinius rezultatus 
buvo paskatinta 13 sportininkų 
ir 5 juos rengę treneriai. 

Praėjusiais metais buvo tęsia-
mi Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos sporto 
aikštyno atnaujinimo darbai. 

Jaunimo politika 

Savivaldybės administracija 

už aktyvią ir nuoseklią veiklą bei 
pasiektus išskirtinius rezultatus 
faktais ir žiniomis grįstos jauni-
mo politikos įgyvendinimui Sa-
vivaldybėje gavo Jaunimo reika-
lų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
direktoriaus padėką.

2020 m. pabaigoje paskelb-
toje registracijoje į Jaunimo 
savanorišką tarnybą užsiregis-
travo 12 Anykščių rajono jau-
nų žmonių. Jaunimo savanoriš-
ka tarnyba (toliau – JST) – tai 
intensyvi 6 mėn. trukmės sa-
vanorystės programa jauniems 
žmonėms nuo 14 iki 29 m., 
kurios metu jaunuoliai savano-
riauja pasirinktoje akredituoto-
je priimančioje organizacijoje 
po ne mažiau kaip 35 astrono-
minių valandų per mėnesį ir ne 
mažiau kaip 240 val. nuo JST 
sutartyje nurodytos savano-
riškos veiklos pradžios datos, 
kartą per mėnesį susitinka su 
savanorišką veiklą organizuo-
jančios organizacijos paskirtu 
mentoriumi, mokosi įveikti 
sunkumus, apmąstyti patirtį 
bei įvardyti išmokimus, sufor-
muluoti tobulėjimo kryptis. 

Tarptautinis 
bendradarbiavimas

 COVID-19 pandemija, ka-
rantinas ir užsidariusios sienos 
2020 m. nesustabdė tarptauti-
nio bendradarbiavimo, kuris 
tik įgijo kitas formas. Savival-
dybė aktyviai bendradarbiavo 
su Lietuvos Respublikos atsto-
vybėmis užsienyje ir užsienio 
šalių ambasadomis Lietuvoje, 
susigiminiavusiais miestas, 
miestais-projektų partneriais. 

2020 m. Anykščiuose su ofi-
cialiu vizitu pirmą kartą lankėsi 
Izraelio valstybės nepaprasta-

sis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvos Respublikoje J. E. 
Yossefas Levy. Rudenį suorga-
nizuotas Kroatijos Respublikos 
nepaprastojo ir įgaliotojo am-
basadorius Lietuvoje Krešimir 
Kedmenec oficialus vizitas.

Kaimo reikalų ir žemės
ūkio politika

 2020 metais Anykščių rajo-
ne visų rūšių lėšomis suremon-
tuota 49,05 km griovių, 71 vnt. 
pralaidų, 1130 km didelio dia-
metro vamzdyno linijų. 

Patikrinta 11 tvenkinių hi-
drotechnikos statinių ir 27 tiltų 
techninė būklė. Atlikti 11 tven-
kinių hidrotechnikos statinių 
kompleksų priežiūros darbai. 

Vykdyti griovių priežiūros 
darbai, kurių metu buvo nušie-
nauta 18,79 ha griovių šlaitų. 
Patenkinti 5 fizinių ir juridinių 
asmenų prašymai dėl valstybei 
priklausančių melioracijos sta-
tinių remonto. Suremontuota 
22 vienetai avarinių melioraci-
jos statinių gedimų.

Karantino sąlygomis sėkmin-
gai įvyko žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių deklaravimas. Priim-
tos 3007 paraiškos; rajone de-
klaruotas 82 650,78 ha plotas.

Sumontuota Šventosios upės 
užtvankos Anykščių mieste 
žuvitakio uždorių automatinio 
valdymo sistema.

Detaliau su Anykščių ra-
jono savivaldybės 2020 m. 
veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2020 m. 
veiklos ataskaita galite susi-
pažinti interneto svetainėje 
https://www.anyksciai.lt/tu-
rinys/veiklos-sritys/veiklos-
ataskaitos/202.

Užsak. Nr 642

Anykščių rajono  meras 
S.Obelevičius priminė, kodėl 
anksčiau balsuodami dėl kon-
trolieriaus Artūro Juozo La-
kačiausko veiklos ataskaitos 
Anykščių rajono tarybos nariai 
susilaikė.

„Buvo neatlikti planuoti au-
ditai, jie persikėlė į kitus me-
tus. Buvo motyvuojama dėl 
„kovido“ epidemijos, nors 
mūsų audito tarnyba atliko 
visus darbus ir netgi daugiau. 
Todėl ir buvo sprendimas susi-
laikyti“, - sakė jis.

Šį kartą ataskaitai nepritarta. 
„Už“ pritarimą ataskaitai bal-
savo vos trys Anykščių rajono 
tarybos nariai, „prieš“ – 16.

Jaunimui reikalinga 
pagalba

Anykščių rajono savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybos pirmi-
ninkas, konservatorius Šarūnas 
Grigonis Anykščių rajono ta-
rybai pateikė 2020 m. birželio 
- 2021 birželio mėnesio veiklos 
ataskaitą.

Kalbėdamas apie susirūpinimą 

keliančius aspektus, jis kalbėjo 
apie Anykščių L. Ir S.Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje įkurtą 
atvirą jaunimo erdvę.

„Jaunuoliai sako, kad tokios 
erdvės reikia, tačiau ji neveikia 
jau daugiau nei metus. Įrengtos 
patalpos lieka užrakintos“, - kal-
bėjo Š.Grigonis.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, 
kad dėl karantino  ir nuotolinio 
mokymosi suprastėjo jaunų žmo-
nių psichologinė sveikata, todėl 
ragino, kad būtų siekiama didinti 
psichologinės pagalbos paslaugų 
prieinamumą jaunimui.

Mobingo nėra

Posėdžio pabaigoje Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė, 
reguodama į viešojoje erdvėje 
pasirodžiusią informaciją, kad 
savivaldybės administracijoje 
yra taikomas mobingas, kalbėjo: 
„Norėčiau atsakingai pareikšti, 
kad mobingas administracijoje 
nėra taikomas jokia forma. Tai, 
kad yra reikalaujama pateikti 
tvarkingus dokumentus, kad yra 
reiklumas tam, kad būtų priim-
ti pagrįsti, skaidrūs sprendimai, 

kad nebūtų nepotizmo atvejų 
pačioje administracijoje -  taip, 
šis reiklumas yra, visada buvo ir 
bus. Turiu pasakyti, kad ir dabar 
turiu ginčą su viena administra-
cijos darbuotoja dėl įvertinimo. 
Per kasmetinius įvertinimus aš 
ją įvertinau ne „labai gerai“, o 
„gerai“. O įvertinau taip dėl to, 
kad nuolat buvo vaikščiojama į 
parduotuves darbo metu. Man 
tai tikrai nėra priimtina.“

Plačiau apie Anykščių rajo-
no savivaldybės  administraci-
jos valdymą skaitykite kituose 
„Anykštos“ numeriuose.

(Atkelta iš 3 psl.)

Eksmeras suabejojo, ar Anykščiuose gera gyventi
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Istoriją, kaip ir knygą, reikia 
skaityti nuo pradžios

Su Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena – 
su Lietuvos Valstybės diena!

Tegul niekada nė vienam iš mūsų nepritrūksta ryžto ir 
užsispyrimo siekti savo užsibrėžtų tikslų, tik to dėka turi-
me Lietuvos Valstybę! Juk mūsų protėviai Lietuvą kūrė  
pasiaukodami, turėdami kilnų tikslą – nepriklausomą 
Valstybę. Vertinkime, gerbkime ir nepamirškime to! 

Tegul tai būna tikros vienybės ir susitelkimo diena!

Pagarbiai
Tomas Tomilinas

Lietuvos Respublikos Seimo narys

(Atkelta iš 6 psl.)

- Daug kur (ypač senes-
niuose filmuose) lietuvių ka-
riai vaizduojami atėję vos ne 
kaip iš akmens amžiaus – šar-
vų nėra, apsikarstę kailiais, 
neorganizuoti ir t.t. Panašiai 
lietuviai vaizduojami istori-
niame 1960 metų Aleksan-
dro Fordo sukurtame lenkų 
filme „Kryžiuočiai“. Ar nors 
kiek pagrįstas toks lietuvių 
vaizdavimas, o gal tokį vaiz-
davimą lemia paprasčiausia 
geopolitika?

- Tokį vaizdavimą lėmė pase-
nę ir iš dalies romantiški įvaiz-
džiai, bet A. Fordo laikai, ma-
nau, jau praėjo ir taip vaizduoti 
viduramžių Lietuvos karius net 
kino industrijai būtų pernelyg 
neprofesionalu. Lietuvos ka-
riuomenė, kaip rodo visa istori-
jos eiga, tikrai nebuvo prastes-
nė už kryžiuočius, kurie kovoje 
su ja patyrė ne vieną skaudų 
pralaimėjimą. O jei to būtų 
maža, tai archeologai parodo, 
kad mūsų protėviai naudojo to-
kius pat ginklus, kaip ir visos to 
meto Europos kariuomenės.

- Visi žino tokius lietuviams 
svarbius mūšius, kaip Saulės, 
Durbės ar Žalgirio. Tačiau gal 
yra neteisingai pamirštų mū-
šių arba tokių, kurių reikšmę 
tik dabar atrandame? Gal ga-
lėtumėte kokius nors mūšius 
išskirti ir kodėl?

- Pernai parašiau ir žurna-
le „Lituanistica“ paskelbiau 
straipsnį „Mūšiai viduramžių 
Lietuvos istorijoje“. Jame sure-
gistravau 45 viduramžių Lietu-
vos mūšius. Idėja parašyti tokį 
straipsnį kilo po to, kai Anykš-
čių muziejus paprašė manęs at-
rinkti 18 mūšių, kuriuos galima 
būtų įamžinti medinės pilies 
galerijoje. Šis sumanymas buvo 
įgyvendintas, o aš nusprendžiau 
atsirinkti ir daugiau mūšių bei 
suvesti duomenis apie juos į 
vieną straipsnį, nes mes iš tiesų 
dažniausiai minime tik pami-
nėtus tris mūšius. O juk mūšiai 
kovų su kryžiuočiais ir Lietuvos 
valstybės plėtros į Rytus laiko-
tarpiu vyko nuolat ir ne visi 
baigdavosi lietuvių pergale... 
Esu parašęs knygą apie 1287 
m. įvykusį Garuozos mūšį, 
kuriame Lietuvai tuo metu jau 
pavaldūs žiemgaliai sumušė 
Livonijos magistro kariuome-
nę. Tai – Eiliuotoje Livonijos 
kronikoje plačiausiai aprašytas 
XIII a. Lietuvos mūšis, lėmęs ir 
dalies Žiemgalos išlikimą Lie-
tuvos valstybės sudėtyje (tai, 
visų pirma, dabartiniai Joniš-
kio, Pakruojo, Pasvalio rajo-

nai). Bet apie jį nerasite nė žo-
džio jokiame Lietuvos istorijos 
vadovėlyje. Tiesiog Žiemgala 
nurašoma kaip neva „ne mūsų“ 
istorija... Anykštėnams vertėtų 
prisiminti ir 1435 m. gretima-
me Ukmergės rajone įvykusį 
Pabaisko mūšį, su kuriuo An-
tanas Vienuolis savo legendoje 
siejo Anykščių ištakas ir bajorų 
Nykščių žūtį. Tai, žinoma, tik 
literatūrinė kūryba, suaktuali-
nanti šį mūšį Anykščiams, bet 
pats mūšis buvo didžiausias vi-
duramžių mūšis, vykęs dabar-
tinės Lietuvos teritorijoje. Tai 
buvo mano disertacijos tema, 
kurios pagrindu esu išleidęs ir 
knygą.

- Kokias asmenybes Lie-
tuvos istorijoje galėtumėte 
išskirti kaip svarbiausias, pa-
dėjusias išgyventi lietuviams, 
kaip tautai?

- Asmenybių, žinoma, yra 
daug, bet galima išskirti po 
vieną iš senosios ir naujosios 
Lietuvos istorijos. Žymiausia 
senosios Lietuvos asmenybe, 
be abejo, reikėtų laikyti Vytautą 
Didįjį, o į naujosios Lietuvos 
atstovus galėtų pretenduoti ke-
letas asmenų. Galbūt vertėtų 
išskirti Joną Basanavičių, jei 
akcentuotume tautinį atgimi-
mą, arba Antaną Smetoną, jei 
ieškotume iškiliausio valstybės 
veikėjo. Jis vis dėlto vieninte-
lis naujosios Lietuvos istorijos 
veikėjas, kurio vardu galima 
pavadinti visą epochą, ir nie-
kam nekils abejonių, apie ką 
kalbame.

- Kaip atrodė tipinis Vidu-
ramžių Lietuvos gyventojas, 
kaip galėtumėte jį charakte-
rizuoti? Kur gyveno, kokia 
buvo jo buitis, ar buvo laisvas 
žemdirbys, ar greičiau vergas 
(jei galima taip vadinti)? Ko-
kia buvo vidutinė jo gyveni-
mo trukmė? 

- Tipiškas viduramžių lietu-
vis buvo gana jaunas, nes retas 
gyveno ilgiau kaip 40 metų. 
Tiesa, Lietuvos valdovai, turint 
galvoje laikmetį, pasižymė-
jo ilgaamžiškumu. Galbūt vis 
dėlto tų laikų 40-metis jaunai 
neatrodė, nes sunkios gyveni-
mo sąlygos ir ligos darė savo. 
Miestų Lietuvoje tebuvo užuo-
mazgos, bet miestiečiai gyveno 
kiek trumpiau nei kaimiečiai, 
nes viduramžių miestas buvo 
nešvari vieta, kurioje lengviau 
plito ligos. Daugiausia lietu-
vių buvo laisvieji žemdirbiai. 
Vergų Lietuvoje nebuvo daug, 
o daugiausia  jie buvo karo be-
laisviai, taigi, – svetimtaučiai. 
Patarnavę šeimininkui, vadin-

ti šeimyniškiais – iš čia, beje, 
Šeimyniškėlių ir Šeimyniškių 
kaimų prie Anykščių pavadini-
mai, o gavę žemės sklypą – kai-
mynais. Laisvasis žemdirbys 
dar turėjo teisę nešioti ginklą, 
nes ši teisė ir yra laisvo žmo-
gaus požymis. Kartais jis dar 
dalyvaudavo krašto gynime, 
bet ši pareiga vis labiau perei-
davo į bajorų rankas. Pačioje 
viduramžių pabaigoje, XV a., ši 
padėtis pradėjo keistis, forma-
vosi baudžiava, kuri bus svar-
bus ankstyvųjų naujųjų amžių 
visuomenės atributas. Buvusių 
laisvųjų bendruomenininkų ir 
kaimynų padėtis supanašėjo.

- Pastaraisiais metais buvo 
sutvarkyta ir pritaikyta lan-
kytis visuomenei nemaža ša-
lies piliakalnių. Kaip manote, 
ar valstybė turėtų investuoti 
į tolesnį jų tvarkymą, ar vis 
dėlto reikėtų pinigus nukreip-
ti į kitas sritis, gal net į tų pa-
čių piliakalnių archeologinius 
tyrimus?

- Piliakalnių tvarkymas iš tie-
sų yra svarbus dalykas ir jis ne-
turėtų konkuruoti su tyrimais. 
Kartais, kai kalbame apie kokį 
nors beveik sunykusį piliakalnį, 
vienintelis būdas jį sutvarkyti ir 
yra jo likučių ištyrimas – kitaip 
jie tiesiog išnyktų, nepalikę 
jokios informacijos apie pilia-

kalnį. Kitais atvejais, kai reikia 
sutvarkyti kokią nors dalinę 
išgriuvą, taip pat neišvengia-
mai reikia ištirti tos išgriuvos 
aplinką. 

Kalbant apie negriūvančių pi-
liakalnių tvarkymą, tai yra visų 
pirma jų pritaikymas turizmo 
poreikiams – privažiavimų, in-
formacinių stendų ir rodyklių 
įrengimas, medžių nukirtimas, 
žolės nupjovimas. Tai nėra vien 
išlaidavimas, nes piliakalniai 
skatina turizmą ir gali duoti net 
ekonominę grąžą, jau nekal-
bant apie jų neabejotiną reikš-
mę mūsų savimonei ir istorijos 
suvokimui.

- Buvote pasukęs į politiką, 
dalyvavote rinkimuose į Sei-
mą, aktyviai reiškiate savo 
nuomonę įvairiais visuomeni-
niais ir politiniais klausimais, 
dažnai nesutampančią su vy-
raujančia nuomone. Ar ke-
tinate ateityje bandyti daly-
vauti rinkimuose, ar vis dėlto 
apsiribosite idėjų skleidimu 
kaip visuomenininkas?

- Domėjimasis politika yra 
kiekvieno sąmoningo piliečio 
pareiga. Kartais sakoma, kad 
politika – nešvarus dalykas ir 
geriau su ja neturėti nieko ben-
dra. Bet kaip tik toks požiūris ir 
sudaro sąlygas politikai tapti ne-
švariai. Patekti į Seimą, iš tiesų, 
yra labai paprasta, bet tai nėra 
svarbiausias tikslas. Tereikia 
įsiteikti kurios nors iš didžiųjų 
partijų vadams, pasiekti, kad 
jie skirtų gerą apygardą (kurio-
je tos partijos atstovai papras-
tai laimi) ar gerą vietą sąraše. 

Gavus ją, galima beveik nieko 
nedaryti, tik palaukti rezulta-
tų. Manau, kad man, kaip šį tą 
nuveikusiam istorijos baruose, 
ir pareiškus tokį norą įsiteikti, 
tą vietą netgi, tikėtina, surastų, 
nes partijos kartais ieško, kuo 
atnaujinti savo įvaizdį. Bet to-
kios sąlygos manęs netenkina. 
Man nereikia Seimo nario vie-
tos, kaip vietos, kur mažai dar-
bo ir geras atlyginimas. 

Aš turiu ką veikti ir be to, o 
pragyvenimui galiu užsidirbti 
oresniu būdu. Į Seimą eičiau 
tik su sąlyga, jei ten patekčiau 
su tokia partija, kurios skelbia-
moms idėjoms pritariu ir tikiu, 
kad ji jas iš tiesų sieks įgyven-
dinti. Kol kas tokios partijos ne 
madoj – jos neturi pinigų rinki-
mų kampanijai, tad žmonės jų 
beveik nepastebi. O jei toks lai-
kas neatėjo, tai man geriau savo 
nuomonę reikšti už Seimo ribų, 
nei taikytis prie man nepriimti-
nos pozicijos Seime.

- Kai atvažiuojate į Anykš-
čius, kokias vietas stengiatės 
juose aplankyti, kurias išski-
riate?

- Į Anykščius atvažiuoju per 
dažnai ir ne kaip turistas, kad 
kaskart reikėtų apžiūrėti lan-
kytinus objektus, kurių daugelį 
esu ne kartą matęs. Tad pirmiau-
sia pakeliui į namus aplankau 
maisto produktų parduotuves, 
nes nuo buities niekas nega-
li pabėgti net Anykščiuose. O 
šiaip dažniausiai aplankau Šei-
myniškėlių piliakalnį, nes su 
juo sieja ir atsiminimai, ir jis 
tiesiog yra arčiausiai namų.
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GYVIEJI ANYKŠČIAI

93 metų kavarskietei iškilmingai įteiktas 
Vilniaus universiteto Atminties diplomas

Raginimas kreiptis – 
per LRT

1928 metais gimusios E. V. 
Žemaitaitienės išsami gyve-
nimo istorija jau buvo publi-
kuota „Anykštoje“ (Mokytoja 
Eleonora Žemaitaitienė: „Gy-
venu, apsikabinusi savo prisi-
minimus“, Lina DAPKIENĖ, 
- „Anykšta“, 2021-01-30). 

Kovo mėnesį per LRT trans-
liuojamas žinias buvo skelbia-
ma informacija apie Vilniaus 
universiteto iniciatyvą ištaisyti 
jo istorijoje įvykusias klaidas 
ir įteikti simbolinius Atminties 
diplomus tiems, kurie dėl poli-
tinių vertinimų negalėjo baigti 
studijų.  

Puikiai žinodama nelengvą 
E. V. Žemaitaitienės gyvenimo 
kelią, patirtus sunkumus, gavu-
si jos leidimą ir pritarimą, 2021 
m. kovo 29 dieną Vilniaus uni-
versiteto Muziejui nusiunčiau 
užpildytą užklausos Atminties 
diplomui gauti anketą ir išsamų 
aprašą. Gavau atsakymą, kad 
Eleonorą Vincentiną Rudole-
vičiūtę įtraukė į informacijos 
paiešką ir nagrinėjimą.

Balandžio mėnesį buvau 
informuota, kad VU archyve 
surasta Eleonoros Vincentinos 
Rudolevičiūtės byla. Atminties 
diplomų komisija siekė išsi-
aiškinti detalesnes aplinkybes, 
tad Vilniaus universiteto mu-
ziejaus muziejininkė, „Grįž-
tančios atminties“ projekto 
koordinatorė Vaiva Kubeckie-
nė telefonu susisiekė su pačia 
Eleonora. „Mes kalbėjomės 
beveik valandą. Aš viską labai 
detaliai papasakojau“, – sakė 
senolė. 

Siekiama pripažinti 
istorines klaidas 

Kaip rašoma Vilniaus univer-
siteto tinklapyje, prieš penke-
rius metus įsteigtas VU Atmin-
ties diplomas yra universiteto 
istorijoje įvykusių klaidų pripa-
žinimo simbolis, pagarbos ne-
teisybę patyrusiems buvusiems 
bendruomenės nariams ženklas. 
Šis Diplomas ir vieša jų teiki-
mo ceremonija yra istoriniais 
tyrimais pagrįstos iniciatyvos 
„Grįžtanti atmintis“ dalis.

Šiandien į Atminties diplomą 
galėtų pretenduoti daugiau kaip 
tūkstantis žmonių, tarp jų lietu-
viai, lenkai, žydai. Vien nacių 
okupacijos pradžioje VU pri-
valėjo palikti ar buvo pašalinti 
apie 650 žydų, apie 80 lenkų 
ir keli šimtai lietuvių, kuriems 
taip pat buvo atimta galimybė 
dirbti ar studijuoti VU pirmo-
sios ir antrosios sovietų okupa-
cijos metu.

Rektoriaus sprendimas 
pasikeitė per dvi savaites 

Remiantis Eleonoros pasako-
jimu ir išlikusiais dokumentais, 
1948 metais Eleonora sėkmingai 
išlaikė stojamuosius egzaminus 
į Vilniaus valstybinį universitetą 
ir tų pačių metų liepos 29 d. pa-
teikė prašymą priimti ją į Gam-
tos mokslų fakulteto geografijos 
skyriaus pirmą kursą. Rugpjūčio 
24 dieną rektorius parašė vizą 
„Priimta“. Vis dėlto, kaip matyti 
aš asmens byloje saugomų do-
kumentų, rugsėjo 6 dieną pridė-
ta antroji viza – „Nepriimta“.

Kliuvinys studijuoti - 
sesers tremtis ir istorinės 
peripetijos

Prisimindama įvykius, vyku-
sius daugiau nei prieš septynis 
dešimtmečius, Eleonora pasako-
jo, kaip ji 1948 - ųjų rugpjūčio 
mėnesį  vykusi į polikliniką pa-
sitikrinti sveikatos, bet šalikelėje 
ją netikėtai partrenkė vežimas ir 
smarkiai sužalojo kojas: „Posū-
kyje arklio tempiamas vežimas 
užkabino mano drabužius - aš 
atsidūriau po ratais... Sužeista 
gulėjau ligoninėje. Prašiau, kad 
ligoninė nusiųstų į universitetą 
pažymą apie patirtą traumą. Ap-
sigydžiusi žaizdas, subintuotom 
kojom kažkaip pasiekiau Vil-
niaus universitetą“. 

1948 m. rugsėjo mėnesį Ele-
onora dar parašė Rektoriui pa-
reiškimą, kad dėl nelaimės kurį 
laiką negalėsianti lankyti pas-
kaitų, ir prašė neišbraukti jos iš 
sąrašų: „Pranešu, Tamsta Rek-
toriau, kad po įvykusios su ma-
nimi nelaimės negaliu vaikščioti 
ir lankyti Universiteto. Prašau 
neišbraukti manęs iš studentų 
skaičiaus“. Prie šio pareiškimo 
buvo pridėtas priedas – Vilniaus 
I-osios Tarybinės ligoninės pa-
žymėjimas. 

Po kelių savaičių grįžusi į stu-
dijas, Eleonora savęs sąrašuose 
neberado. Vadinasi, iš saugumo 
universitetas turbūt gavo kažko-
kį raštą... „Buvau pakankamai 
drąsi. Kreipiausi į prorektorių. 
Jis po trijų dienų davė atsakymą 
ir nurodė nepriėmimo priežastį. 
Pasakė, kad aš nuslėpiau faktą 
apie sesers Vandos tremtį, tad 
galiu vykti į namus, kad ir man 
nenutiktų lygiai taip pat kaip se-
sei. Aš padėkojau ir išėjau“, – ri-
kiavo ryškiausius prisiminimus, 
nė kiek neišdilusius iš atminties 
( randai ant senutės kojų  iki šiol 
ryškūs)...

Eleonora ir šiandien puikiau-
siai atsimena, kad reikėjo prista-
tyti gimnazijos baigimo atestatą, 
gyvenimo aprašymą, Anykščių 
apskr. Kovarsko Vykdomojo 
Komiteto pažymėjimą apie soci-
alinę kilmę. „Pažymą aš prista-
čiau, bet apie sesers tremtį joje 
nebuvo užsiminta. Vanda buvo 
ištremta 1946 metais“, – kalbėjo 
Eleonora.  

Įdomu tai, kad faktas apie iš-
tremtą Elenoros seserį Vandą 
Rudolevičiūtę Vilniaus univer-
siteto Muziejaus dokumentuose 
(konkrečiai – Eleonoros byloje) 
nėra minimas, bet jis užfiksuotas 
duomenų bazėje www.lietuviai-
sibire.lt.

Nepelnytai išbraukta iš stu-
dentų sąrašų, Eleonora 1948 
metų  rugsėjo 25 dieną atsiėmė 
Brandos atestatą ir nusiminusi 
bei sutrikusi grįžo namo, į Ka-
varską. „Nei mokslų, nei dar-
bo... Bet netrukus iš draugės 

gavau laišką. Ji rašė, kad abitu-
rientus kviečia mokytojauti kai-
mo mokyklose. Tuo metu buvo 
daug kaimo mokyklų atidaryta. 
Nuvažiavau į Ukmergę, gavau 
paskyrimą. 1951 metais įstojau 
į tuometinį Pedagoginį institu-
tą, 36 metus dirbau mokytoja, o 
mano vyras turėjo net 42 metų 
pedagoginio darbo stažą“, – de-
taliai pasakojo puikios atminties 
pašnekovė.  

Kam tas diplomas? 

93-ejų kavarskietė Eleonora 
jau kelerius metus skundžiasi 
silpna sveikata. „Aš jau pavar-
gau gyventi, man viską skauda. 
Net kalbėti skauda... Aš visa su-
maitota ligų. Gal įdėtas širdies 
stimuliatorius man neleidžia 
numirti? 15 artimų žmonių guli 
Kavarsko kapinėse. Man jau 
reikia būti ten, ne čia. Kodėl 
Dievas manęs dar nepasiima?“ 
– klausė senolė. 

Tik išgirdusi žinią, kad jai bus 
įteikiamas simbolinis Atminties 
diplomas, šypsodamasi man iš-
tarė: „O kam man jis dabar rei-
kalingas? Bet aš jums labai dė-
kinga, jūs taip mane išaukštinot. 
Labai jums ačiū“. 

Senolė iki pat paskutinės die-
nos abejojo, ar galėsianti dėl 
sveikatos būklės nuvykti ir da-
lyvauti iškilmingoje Atminties 
diplomų teikimo ceremonijo-
je. Šių metų pavasarį kartu su 
kavarskiete E. Žemaitaitiene 
apsigyveno Zenonas, vienas iš 
jos sūnų, tad močiutė nebesijau-
čia tokia vieniša. Pasak sūnaus, 
mama virpėte virpėjo, kol pasie-
kė šventės vietą – Vilniaus Šv. 
Jonų bažnyčią. 

Būti tarp geriausiųjų

Vilniaus universiteto Senato 
pirmininkė prof. Dainora Pociū-
tė-Abukevičienė Senato vardu 

dėkojo už susitelkimą pande-
mijos metais, pabrėžė, kad Vil-
niaus universitetas yra tarp 400 
geriausių pasaulio universitetų. 

VU rektorius prof. Rimvydas 
Petrauskas kalbėjo, kad pate-
kimas tarp geriausių pasaulio 
universitetų – didžiulis pasie-
kimas visam Lietuvos aukšta-
jam mokslui. Rektorius teigė, 
kad Universitetas, įteikdamas 
Atminties diplomus, iš dalies 
atsiskaito su savo institucine 
sąžine.  

Džiugu, kai Diplomą galima 
įteikti gyvai

2020-2021 VU mokslo metų 
pabaigos šventėje buvo įteikti 
devyni simboliniai Atminties di-
plomai. Liepos 1 d. E. Žemaitai-
tienė buvo viena iš trijų, kuriems 
Diplomas įteiktas asmeniškai. 

Kitus šešis simbolinius Di-
plomus atsiėmė nominantų ar-
timieji, dėkodami už šį Univer-
siteto išreikštą pagarbos ženklą 
jų giminaičiams, patyrusiems 
neteisybę ir skriaudą. Dalis Di-
plomų lieka Universiteto mu-
ziejaus archyvuose, nes juos 
įteikti nebėra kam...

Diplomo įteikimo dieną Eleonorą Vincentiną Žemaitaitienę 
lydėjo būrys artimųjų: sūnūs (Zenonas, Egidijus, Rytis), mar-
čios (Danutė ir Aušra), anūkas Dovydas. Šventėje dalyvavo ir 
„Anykštos“ bendradarbė Lina Dapkienė, pateikusi universitetui 
užklausą dėl buvusios studentės E. Rudolevičiūtės bylos ir pa-
raišką dėl asmens pagerbimo Atminties diplomu.   

Eleonorai Žemaitaitienei iškilminga ceremonija paliko didelį įspū-
dį: senolė nuoširdžiai graudinosi ir dėkojo už jai parodytą dėmesį. 

93-ejų metų absolventę į Šv. 
Jonų bažnyčią atsiimti Diplo-
mo lydėjo vaikai ir anūkai.
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pirmadienis 2021 06 28

sekmadienis 2021 06 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras   N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Bėgliai  N-7.
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Babilonas Berlynas   
N-14.  
22:50 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
23:35 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
(kart.).
00:20 Kelionių atvirukai.
00:30 Išpažinimai  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:25 Balta - meilės spalva  
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7.  
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 
N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano 

likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Džiu-džitsu N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Maisto kelias  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  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 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Atominė apokalipsė N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Atominė apokalipsė  N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Havajai 5.0  N-7.
01:55 Pasitikėjimas N-14.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia  (k). 
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 

10:35 IškvietimasN-7. 
11:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Iškvietimas  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tolyn į tamsą  N-7. 
23:40 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:40 Legendų biuras (k) N14. 

06:10 Daktaras Ozas  N-7. 
07:05 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė..
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (k) N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Naktinis skambutis   N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Prancūziška žmogžudystė  
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos  (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Artūras ir minimukai  (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas  
(kart.).

07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. .
08:40 Atspindžiai  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:30 Krikščionio žodis (kart.).
12:45 Klausimėlis (kart.).
13:00 Kultūros diena (kart.).
14:00 Laumės juosta 2020 (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Pasaulio F-2 vandens 
formulių čempionatas.  
17:45 Kelionių atvirukai.
18:05 Ten, kur namai N-7.  
19:00 Išpažinimai  (kart.).
19:30 Pokalbis su Romy 
Schneider.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žemaitė. Petras Kurmelis. .
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
09:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Naujakuriai  N-7.
12:25 Britanijos talentai.
13:50 Sandėlių karai  N-7.
14:50 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras N-7.
18:00 Gerasis daktaras . N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Iš meilės Pablui  N-14.

23:15 Džesabelė S.
00:55 Įrodytas nekaltumas N-14.
01:55 Raitoji policija  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 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Senjorų avilys.  
08.30 Inovacijų DNR.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.  
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 Brangioji, aš perskambin-
siu N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Skonio reikalas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Oraai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Brangioji, aš perskambin-
siu  N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas  
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Orijaus kelionės.  
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
08:00 Yugo broliai. 
08:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 Jūs rimtai?  
14:00 Išpakuota.
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos interviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Kasdienybės herojai.  
22:15 Mano pramogos veidai.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
00:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 

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 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos.Mergaitė su degtukais. 
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Prie Gangos su Sue 
Perkins.
12:30 Didieji Žemaičių Kalvarijos 
atlaidai.
14:20 Įstabioji Indija.
15:15 Kelionių atvirukai.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Veranda. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija  N-7.  
21:50 Otilijos fon Faber-Kastel 
istorija  N-14.  
23:25 Nakties paukščiai. N-14. 
( kart.).
01:00 Tobuli melagiai  N-14. 
(kart.).

06:30 Broliai meškinai.  
07:00 Bunikula.
07:25 Padūkėlių lenktynės.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:20 Sniego karalienė 2 .

09:55 Šunų viešbutis..
12:00 Mielas Diktatoriau   N-7.  
13:50 Žiedų valdovas. Dvi tvirto-
vės   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Transformeriai   N-7.  
22:20 Jupiterė. Pabudimas N-7. 
00:45 Viskas prarasta   N-7. 

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00”Kung fu panda  (kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
09:30 Snieguolė ir septyni 
nykštukai  N-7.
11:15 Laukinė Meksika.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Meksika.
12:30 Išdykėlis Danstonas  
N-7.
14:15 Dantukų fėja 2  N-7.
16:10 Kobra 11  N-7.
17:10 Kobra 11  N-7.
17:20 Kenoloto”. 2020. 574 s.
17:22 Kobra 11  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Olimpinės atrankos 
vyrų krepšinio turnyras. 
Finalas.
21:30 Mechanikas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Mechanikas  N-14.
23:25 Majamio katastrofa 
N-14.
01:15 Pavojingasis N-14 
(kart.).

06:00 Varom! N-7. 

07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas. 
10:00 Kova už būvį.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
13:35 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. 
17:00 Spec. būrys  N-7. 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:45 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII  N14. 
00:50 Didvyrių būrys (k) N14. 

06:20 Praeities kartų liudy-
tojai. 
06:50 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras OzasN-7. 
09:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Kai norisi žalumos.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N14. 
23:05 Skiedra N14. 
01:15 Paprasti įtariamieji (k) 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Šoka Lietuva.
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Į žvaigždes.
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai. 
14:15 Snieguotos lenktynės 
(kart.).
15:45 Laumės juosta 2020. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Nepapasakotos isto-
rijos.  
22:30 Juozas Paukštelis. 
Kaimynai (kart.).
00:45 Otilijos fon Faber-
Kastel istorija N-14. (kart.).

06:10 Vienas  (kart.) N-7.
06:55 Atšiaurioji Aliaska.
07:55 Ledo kelias  N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
10:30 Laukinia Havajai  
(kart.) G.
11:40 Įelektrintas ledas  N-7.
12:45 Indijos leopardo kalvos  
N-7.

13:50 Išlikimas  N-7.
14:55 Pasaulio vaikinų (U-19) 
krepšinio čempionatas. 
Lietuva – Senegalas.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Šokių festivalis ŠOK 
2021. 
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Apiplėšimas uragano 
akyje  N-14.
00:05 Henrio nusikaltimas  
N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Senjorų avilys. 
09.30 Grįžtantys. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Vyrų šešėly-
je. ALEKSANDRA 
VOLFGANGAITĖ. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Arvydo Vilčinsko kon-
certas.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten.  

00.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:30 Geltonas karutis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Įvartis: Euro 2020.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Keturios sienos.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Išlikę.
13:45 Sveikatos receptas.
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
15:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
15:30 Geltonas karutis.
16:00 nežVAIRUOK.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai.  
20:45 Mano pramogos veidai.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 nežVAIRUOK.
00:30 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija: Kartena.
01.00 Ugnikalnių takais.
01:30 Ugnikalnių takais.
02:00 Ugnikalnių takais.
02:30 Ugnikalnių takais.
03:00 Ugnikalnių takais.
03:30 Delfi premjera.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bėgliai  N-7.
07:00 Dviračio žinios  (kart.).
07:30 Meilė be pavadėlio 
N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
09:37 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Aš tikrai myliu Lietuvą.
12:00 Valstybės vėliavų pa-
kėlimo ceremonija. 
13:00 Valstybės diena. Šv. 
Mišios. 
14:15 Folkšokas 2017. 
15:00 Dalinkimės istorija. 
17:00 Aš tikrai myliu Lietuvą.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Įdomiosios atostogos. 
19:30 Dviračio žinios. 
20:00 Tautiškos giesmės 
pakylėti. 
21:00 „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“. 
21:10 Panorama.
21:32 Sportas. Orai.
21:45 Skrydis per Atlantą  
N-7. 
23:20 Baltų gentys N-14.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Šaunusis Skūbis-Dū 
(k).
06:40 Beprotiškos melodijos 
(k).
07:10 Princesė Gulbė. 
Karališki šnipų nuotykiai.
08:40 Peliukas Stiuartas 
Litlis 2 .
10:05 Medžioklės sezonas 
atidarytas 3! 
11:45 Neįtikėtinos Lemoni 

Sniketo istorijos   N-7. 
13:55 Legenda apie Zoro  
N-7.  
16:40 Piko valanda 3   N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Importinis jaunikis. N-7.  
21:30 Laisvas smūgis.  
21:40 EURO 2020 futbolo 
čempionatas. Pusfinalis. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:20 Be šansų N14. 
02:45 Džiu-džitsu (k) N14. 

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:25 Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai.  
07:50 Iš vabalų gyvenimo 
N-7.
09:50 Heida.
12:05 Eragonas N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Eragonas N-7.
14:20 Simpsonų filmas  N-7.
16:00 Alisa Veidrodžio kara-
lystėje  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Alisa Veidrodžio kara-
lystėje  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tautiškos giesmės 
giedojimas.
21:10 Karalius Artūras N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Karalius Artūras N-7.
23:45 Karaliaus vardu  N-14.
02:10 Naktinė pamaina  
N-14.

06:50 Kova už būvį (k).
09:05 Mažylis Tomis N-7. 

11:00 Aeroplanas N-7. 
12:50 Saulės cirkas. 
14:35 Fantomas įsisiautėja 
N-7. 
16:40 Fantomas prieš 
Skotland Jardą  N-7. 
18:50 Karalius Drakonas  
N-7. 
21:00 Heraklis N14..
22:55 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias (k) N-7. 
01:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 

06:10 Daktaras Ozas  N-7. 
07:05 Žingsnis iki dangaus 
(k) N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (k) 
N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta – 
Berlynas  N-7. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Naktinis skambutis (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz Young 
Power 2019 (kart.).
06:40 Artūras ir minimukai.
07:05 Drakoniukas Kokosas 

(kart.).
07:15 44 katės.
07:30 Radviliada. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Muzikinė dokumentinė 
drama „Lietuva – valstybė“. 
13:15 Herkus Mantas. 
15:35 Gražiausios poetų 
dainos.
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:30 Artūras ir minimukai.
17:00 Pasaulio F-2 van-
dens formulių čempionatas. 
Finalai.  
18:45 Vilniaus šiuolaiki-
nės muzikos ansamblis 
„Synaesthesis“.  
19:30 Dešimtasis dešimtme-
tis.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Amilcare Ponchielli. 
Opera „Lietuviai“.  
22:30 Bloga mergaitė.  
23:25 Vartotojų kontrolė.
00:20 Istorijos detektyvai.  
01:05 DW naujienos rusų 
kalba.
01:20 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Autopilotas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  
(kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7. 
11:20 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:20 Britanijos talentai.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Pasaulio vaikinų (U-19) 
krepšinio čempionatas. 
Lietuva – Japonija.

16:55 Univeras N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Karaliaus vardu 2   
N-14.
23:05 Skubi pagalba  N-14.
00:55 Įrodytas nekaltumas 
N-14.
01:50 Raitoji policija  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Lietuvos etnologiniai 
regionai.  
12.45 TV parduotuvė.
13.00 Tūkstantmečio žinios. 
14.00 Lauros Remeikienės 
koncertas.
15.00 Arvydo Vilčinsko kon-
certas.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 „Brangioji, aš perskam-
binsiu  N-7.
17.00 Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Valstybės simboliai. 
Himnas. 
19.00 Valstybės simboliai. 
Herbas. 
19.30 Valstybės simboliai. 
Vėliava. 
20.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Gimę būti stipriais. 
22.30 Reporteris. 

22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Brangioji, aš perskam-
binsiu N-7.
23.30 „Jonio” koncertas.
00.30 Gyvai. Vairas.  
01.30 Gyvai. Rondo.  

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose. 
08:00 Yugo broliai.
08:30 Išpakuota.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live.  
12:00 Yugo broliai.
12:30 Yugo broliai. 
13:00 Yugo broliai. 
13:30 Kasdienybės herojai.  
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Orijaus kelionės.  
15:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją
16:30 Kitokie pasikalbėjimai 
2021. 
18:30 Įvartis: Euro 2020.
19:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.
21:00 Yugo broliai.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių 
dirbtuvės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Mano pramogos veidai.
01:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
03:00 Kitokie pasikalbėjimai.
05:00 GARSIAI!
05:30 Jos vardas MAMA.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos  (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Bėgliai  N-7.
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Babilonas Berlynas N-14. 
22:50 Skyrybų vadovas draugėms  
N-14. 
23:35 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:20 Kelionių atvirukai.
00:30 Euromaxx  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja..
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius..
15:30”Mano namai - mano likimas 
N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė N-7. 
21:30 Laisvas smūgis. 
21:40 EURO 2020 futbolo čempio-
natas. Pusfinalis. 
00:00 Laisvas smūgis. 
00:20 Nekviesti svečiai   N14. 
02:05 Be šansų (k) N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai   N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių ūkis  (kart.).
08:05 Sveiki atvykę  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė 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 Jeloustounas  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nebrendylos  N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Nebrendylos  N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Nebrendylos  N-7.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:10 Havajai 5.0  N-7.
02:10 Pasitikėjimas  N-14.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Iškvietimas  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Urvas   N14. 
22:55 Heraklis (k) N14. 
00:50 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Šviežias maistas. Anos Olson 
receptai.
14:30 Kandisė Renuar (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta – Berlynas  
N-7..
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7.  
01:55 Nusikaltimo vieta – Berlynas  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Gyvos dainos festivalis „Aš 

toks vienas“ (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas (kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
08:40 Kūrybingumo mokykla  
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Menora (kart.).
12:30 Kelias į namus  (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis  (kart.).
14:00 Čia – kinas  (kart.).
14:30 Veranda  (kart.).
15:00 Dešimtasis dešimtmetis 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. (kart.).
18:05 Ten, kur namai   N-7.  
19:00 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Dešimtasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Steve Jobsas. Žmogus 
mašinoje .
23:35 Indivizijos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai.

13:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Numatomos Lietuvos vaikinų 
(U-19) krepšinio rinktinės aštuntfina-
lio rungtynės pasaulio čempionate.
16:55 Univeras N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Rembo  N-14.
22:55 Skubi pagalba  N-14.
00:55 Įrodytas nekaltumas N-14.
01:55 Raitoji policija  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Netikėtas teisingumas N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk   N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 4 kampai.
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 Brangioji, aš perskambinsiu 
N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija N-7.
19.30 Skonio reikalas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Brangioji, aš perskambinsiu  
N-7.

23.30 Netikėtas teisingumas  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. Kurpiene.
07:00 Alfas live.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:30 Sveikatos receptas.  
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Kriminalinė Lietuvos zona su 
D. Dargiu.
14:30 Retro automobilių dirbtuvės.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Keturios sienos.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos interviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 nežVAIRUOK.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 Yugo broliai. 
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.
05:30 Sveika lėkštė su V.Kurpiene.

antradienis 2021 06 29

trečiadienis 2021 06 30

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 07 01

penktadienis 2021 07 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. liepos 3 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 1000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras . N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Bėgliai  N-7.
19:30 Gimę tą pačią dieną.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Babilonas Berlynas   N-14.  
22:50 Skyrybų vadovas draugėms  
N-14.  
23:35 Įstatymas ir tvarka  N-7.   
(kart.).
00:20 Kelionių atvirukai.
00:30 Veranda (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:35 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano likimas  
N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 10-oji Kloverfyldo gatvė N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:35 Nekviesti svečiai (k) N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  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 Jeloustounas  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Greitojo reagavimo būrys  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Greitojo reagavimo būrys  
N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Havajai 5.0  N-7.
01:50 Rouzvudas  N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia  (k).

08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7..
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Iškvietimas  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirtis už gyvybę   N14. 
22:50 Urvas (k) N14. 
00:45 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys   N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Aleksas Hugo. Balta dama 
N14. 
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7. 
01:55 Nusikaltimo vieta - Berlynas. 
Didmiesčio žvėrys (k) N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyvos dainos festivalis „Aš 
toks vienas“ (kart.).

07:00 Artūras ir minimukai  (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas  
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
08:40 Gustavo enciklopedija.  
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Trembita  (kart.).
12:30 Kūrybingumo mokykla  
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. Kriūkai  
(kart.).
15:00 Dešimtasis dešimtmetis  
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. (kart.).
18:05 Ten, kur namai   N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Žemė žvelgiant iš kosmoso.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Fusis   N-7.
23:10 Maistas: tiesa ar pramanas?     
23:30 Euromaxx.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI kriminalistai  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7..
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Aš – ralistas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Britanijos talentai..

13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Mano numeris ketvirtas  
N-7.
23:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Įrodytas nekaltumas  N-14.
02:10 Raitoji policija  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 4 kampai.
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 Brangioji, aš perskambinsiu 
N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Skonio reikalas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 

23.00 Brangioji, aš perskambinsiu  
N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Lietuviškos atostogos.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena.Verslo požiūris.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos interviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 Šiandien kimba.  
21:00 Yugo broliai. 
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 eur.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
00:30 Delfi diena.
05:30 Retro automobilių dirbtuvės.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija   N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras   N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Bėgliai   N-7.
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:25 Majamio policija   N-14.
00:35 Merginų išvyka   N-14.

06:30 Balta - meilės spalva  
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 
N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius..
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Hankokas  N-7. 
23:20 Menas vogti   N14. 

01:10 Meilės guru   N14. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  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 Nerealieji  N-7.
21:55 Fantastiškas ketvertas N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Fantastiškas ketvertas N-7.
00:00 Tykantis šešėliuose  S.
01:50 Greitojo reagavimo būrys  
N-14 (kart.).

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia  
(k) 
08:35 Šuo  (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Iškvietimas  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės  

N-7. 
21:30 Pasala   N14. 
23:20 Mirtis už gyvybę (k) N14. 
01:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 

06:20 Daktaras Ozas N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Kandisė Renuar (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar  N-7. 
21:00 Žmogžudystės Marnove   
N14. 
22:55 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą  N14. 
01:00 Aleksas Hugo. Balta 
dama (k)   N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyvos dainos festivalis 
„Aš toks vienas“. (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Knygų savaitė (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).

12:00 Rusų gatvė  (kart.).
12:30 Stop juosta. (kart.).
13:00 Stambiu planu  (kart.).
14:00 Indivizijos  (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai  (kart.).
14:55 Žemė žvelgiant iš kosmo-
so (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7. 
(kart.).
18:05 Ten, kur namai  N-7.  
19:00 Stop juosta  (kart.).
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Utioja, liepos 22-oji   
N-14.
22:35 Vasaros festivaliai.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:25 Britanijos talentai.
13:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Numatomos Lietuvos vai-
kinų (U-19) krepšinio rinktinės 
ketvirtfinalio rungtynės pasaulio 
čempionate.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Optibet A lygos rungtynės 

Alytaus DFK „Dainava“ – 
Kėdainių „Nevėžis“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Devintojo legiono erelis  
N-14.
00:15 Mano numeris ketvirtas  
N-7 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas   N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Pagaliau savaitgalis.  .
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 Vyrų šešėly-
je. ALEKSANDRA 
VOLFGANGAITĖ..
17.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

01.30 Daktarė Kovalčiuk  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Jos vardas MAMA.
07:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai. 
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
13:30 Spausk gazą.
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Lietuviškos atostogos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Jūs rimtai?
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:35 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:25 Delfi diena. Įvartis: Euro 
2020
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio 
zona.
20:00 Orijaus kelionės.  
20:30 Delfi premjera.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Jūs rimtai?
22:00 Orijaus kelionės.  
22:30 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Automobilis už 0 Eur.
00:30 Delfi diena.
05:30 Delfi premjera
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos  (kart.).
07:00 Išpažinimai.  
07:30 Kelionių atvirukai (kart.).
07:45 Kapitonas Šarkis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Mongolija. Kraštutinumų 
šalis.
12:45 Vidurinių Rytų gamta.
13:35 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Euromaxx.  
18:30 Vakaras su Edita.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.  
22:25 Tesėsiu, kol norėsiu N-14. 
00:10 Majamio policija (kart.).
02:20 Mongolija. Kraštutinumų 
šalis (kart.)..

06:50 Broliai meškinai.  
07:20 Bunikula.
07:50 Padūkėlių lenktynės.
08:20 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:50 Tomas ir Džeris.
09:20 Beprotiškos melodijos..
09:50 Avelės ir vilkai.
11:30 Pokštas arba saldainis   
N-7.  
13:20 Mažieji genijai.
15:15 Dama furgone   N-7.  
17:25 Žalia šviesa.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Karatė vaikis   N-7. 

22:20 Kvailių nėra   N14.  
00:35 Vakarėlių laivas   N14.  

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda  (kart.)
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Maisto kelias.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Laukinė Arabija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Arabija.
12:35 102 dalmatinai  N-7.
14:35 Princesė nuotaka N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija  N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija  N-7.
22:10 „21“.   N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 „21“.  N-7.
00:45 Žiulio Verno Paslaptingoji 
sala  N-14.

06:00 Varom! 
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:05 Kova už būvį.

11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma..
13:40 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
15:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. 
17:00 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai  N-7. 
19:30 Kaukės. 
22:05 Įkalintas   N14. 
00:15 Trintukas N-7. 

06:20 Praeities kartų liudytojai. 
06:50 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:20 Akloji  (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 Žingsnis iki dangaus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos..
12:00 Merės meilė virtuvei.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji  (k).
20:25 Būrėja (k) 
21:00 Vera. Apsaugoti šeimą 
N14. 
23:00 Išmokyk mane mylėti 
N14. 
01:00 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas.  
07:15 Klausimėlis  (kart.).
07:30 Kelias į namus.  
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Lietuvos mokslinin-

kai. Astrofizikas dr. Kastytis 
Zubovas.  
09:00 Kūrybingumo mokykla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Čia – kinas.  
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimyne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:00 Trembita.   
12:30 Rusų gatvė.  
13:00 Išpažinimai.  
13:30 Kelionių atvirukai..
14:00 Euromaxx.  
14:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:35 Erdvės menas.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Indivizijos.  
19:00 Anykščių kraštas. 
Anykščių krašto proistorė ir 
legendos.  
19:30 Mūsų miesteliai. 
Šaukėnai.  
20:30 Panorama .
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Raitelis iš Aukštųjų lygu-
mų  N-14. 
22:45 LRT OPUS ore. Grupė 
„Solo Ansamblis“.
23:45 Kelias į namus  (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Merginų išvyka N-14. 
(kart.).

06:10 Vienas  (kart.) N-7.
06:55 Atšiaurioji Aliaska.
07:55 Ledo kelias  N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Aš – ralistas.

11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:40 Įelektrintas ledas  N-7.
12:45 Laukiniai lūkesčiai.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
17:55 Numatomos Lietuvos vai-
kinų (U-19) krepšinio rinktinės 
pusfinalio rungtynės pasaulio 
čempionate.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
20:55 Numatomos Lietuvos vai-
kinų (U-19) krepšinio rinktinės 
pusfinalio rungtynės pasaulio 
čempionate.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sveiki atvykę į džiungles  
N-14.
23:50 Devintojo legiono erelis  
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Gyvenimas.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dienoraštis. 
11.00 Grįžtantys. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
16.00 Žinios.Orai.
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 

18.30 Greitis. 
19.00 Laisvės TV valanda. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Faktas(drama).
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
07:00 Kasdienybės herojai.  
07:45 Kuršių marių išsaugoji-
mas.
08:30 Jos vardas MAMA.
09:00 Įvartis: Euro 2020.
09:30 Geltonas karutis.
10:00 Alfas live.  
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Kablys.
13:00 Šiandien kimba.  
14:00 Ugnikalnių takais.
14:30 Ugnikalnių takais.
15:00 Ugnikalnių takais.
15:30 Ugnikalnių takais.
16:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Yugo broliai.
17:00 Yugo broliai..
17:30 Yugo broliai..
18:00 Yugo broliai. 
18:30 Yugo broliai.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Jūs rimtai? 
20:30 Orijaus kelionės.  
21:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
23:00 Delfi premjera.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Yugo broliai.

Greitai paruošiami balandėliai 
keptuvėje 

Kai šeima nori balandė-
lių, bet nesinori jų virti viso 
puodo, o tik vienam kartui, 
visuomet ruošiu pagal šį re-
ceptą! Jei kopūsto lapai ma-
žesni ir viso faršo į lapus ne-
sutalpinu, iš likusios mėsos 
padarau kukuliukus ir dedu 
kartu su balandėliais.

INGREDIENTAI:
8 lapai savojos kopūstų (arba 

kininio kopūsto);
300 gramų vištienos faršo;
120 gramų ryžių (virtų);
1 šaukštelis prieskonių vištienai;
pagal skonį druskos;
pagal skonį pipirų.
Padažui:
3 vienetai pomidorų (didesnių);
1 vienetas svogūnų;
1 šlakelis aliejaus;
2 skiltelės česnako.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Kopūsto lapus nuplikyti 

verdančiu vandeniu, kad su-
minkštėtų.

2. Faršą išmaišyti su virtais 
ryžiais, druska, pipirais ir pries-
koniais.

3. Ant kiekvieno lapo dėti 
įdaro, užlenkti kraštus ir susuk-
ti ritinėlius.

4. Gilesnėje keptuvėje įkai-
tinti aliejų, apkepinti smulkin-
tą svogūną ir česnaką. Sudėti 
smulkintus pomidorus, trumpai 
apkepti. Jei pomidorai išskiria 
mažai skysčio, įpilti šiek tiek 
vandens.

5. Sudėti balandėlius, suma-
žinti kaitrą, uždengti dangčiu ir 
troškinti 15 minučių. Balandė-
lius apversti ir troškinti dar 15 
- 20 minučių.
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įvairūs

siūlo darbą

(Atkelta iš 5 psl.)

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais tik nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

AukštA kOkybė ir 
žemA kAinA - 

paminklai, kapavietės 
ir kiti akmens 

gaminiai.

Tel. (8-698) 87560.

Reikalingas
 traktorininkas.

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

Reikalingi darbuotojai 
buldozerininkas, 

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

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

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 

Lietaus nuvedimo sistemos. 
Atvežimo paslauga. 

UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 
PANEVĖŽYS. 

Tel. (8-687) 97797.

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

ŽŪB „AUGA Nausodė“ ieško 
darbuotojų mechanizatoriaus 
pareigoms.

 Tel. (8-614) 40279.

Ieškomas darbuotojas, pagal-
binis darbuotojas dirbti grūdų 
sandėlyje, darbas - grūdų priė-
mimas, valymas , džiovinimas. 

Tel. (8-604) 15005.

Siūlome darbą sunkvežimio 
vairuotojui C, CE kategorijos. 
Darbas Kupiškio regione.

Tel. (8-604) 15005.

uAb ,,Rokiškio pieno gamyba“ 
darbui utenoje priims automatikos šaltkalvį.

Darbo pobūdis: automatikos prietaisų montavimas, remontas, priežiūra.
 Atlyginimas 1300-1500 Eur neatskaičius mokesčių. 

Teirautis tel. (8-686) 29475, 
gyvenimo aprašymus siusti el.p. vigandas.jauniskis@rokiskio.com

Ieškoma traktorininko, krau-
tuvo vairuotojo, kombaininin-
ko.

Tel. (8-604) 15005.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Duonos, tortų, pyragaičių ga-
myba. Priima užsakymus. Vida 
Mažylienė.

Tel. (8-615) 65526. 

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
Tel. (8-605) 64844.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616. 

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone. 
Senjorams taikomos nuolaidos.
(pirmad.-sekmad.7-22 val.)

Tel (8-679) 02099.

Įvairūs remonto darbai, namų 
dažymas, stogų dengimas, 
prilydoma danga, skardinimo 
darbai. Darbus atlieka greitai 
visame rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia plokščius stogus rulo-
nine prilydomąją danga, suda-
ro sąmatas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732. 

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Dujų balionų pristatymas į na-
mus Anykščių rajone. Pastatų, 
butų šildymo įrengimas dujų 
balionais. 

Tel.: (8-458) 71040, 
(8-652) 84592, 
nemokama linija (8-800) 08804.

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.

Kasa, valo šulinius. 
Tel. (8-652) 77065.

Vandens šulinių valymas, ka-
simas, vandens įvedimas, žo-
lės pjovimas, griovimo darbai.

Tel. (8-673) 29754.

Veža nuotekas Anykščių ra-
jone. AKCIJA!!! 1–5 kub. m., 
išvežimas tik 35 Eur.

Tel. (8-659) 75977.

MOZAIKA
Seimas: nuo 2022 metų 
algos bus mokamos tik 
pavedimu 

Nuo 2022 metų darbo užmo-
kestis, kitos su darbo santykiais 
susijusios išmokos, taip pat dien-
pinigiai ir komandiruotės išlaidų 
kompensacijos bus mokamos ne 
grynaisiais, o pavedimu. Išimtis 
bus taikoma tik jūrininkams. 

Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto vadovas Mindaugas 
Lingė įsitikinęs, kad 90 proc. 
transporto sektoriuje dirbančių 
vairuotojų nori, kad atlyginimai 
būtų pervedami į sąskaitas. 

Pasak jo, 2020 metais Valsty-
binė darbo inspekcija darbuotojų 
naudai išieškojo per 9 mln. eurų 
dėl neskaidrių ir nesąžiningų at-
siskaitymų.

Tuo metu „valstietis“ Valius 
Ąžuolas tikino, kad toks spren-
dimas būtų naudingas bankams.

„Valdantieji pasistengė, kad 
bankams būtų atvesta kuo dau-
giau klientų“, – teigė jis. 

Kas nutiks tapus Lietuvos mažąja kultūros 
sostine, nežino net seniūnė

L.Kazokienė sakė, kad jau 
kurį laiką Anykščių kultūros 
centro Kavarsko skyriuje dirba 
viena, tiesa, tikino girdėjusi, 
kad rudenį planuojama įdarbinti 
kultūros renginių organizatorių.

„Čia tokia naujiena nelabai... 
Aišku, stengsimės, darysime, 
kas nuo mūsų priklauso“, - ža-
dėjo kultūros darbuotoja.

Iš „Anykštos“ sužinojusi, kad 
paraišką tapti Lietuvos mažąja 
kultūros sostine teikė Kavarsko 
bendruomenės namai, kuriems 
vadovauja klebonas Nerijus 
Vyšniauskas, Anykščių kultūros 
centro Kavarsko skyriaus meno 

vadovė L.Kazokienė kalbėjo: 
„Mes su gerbiamuoju klebonu 
labai bendradarbiaujame, pa-
dedame. Kai pas jį kokie nors 
garbingi svečiai, mes irgi ten - 
susitinkam, padainuojam.“

Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos - daugiafunkcio centro 
direktorė Loreta Daugelienė 
„Anykštai“ sakė girdėjusi, kad 
Kavarskas tapo 2022 metų Lie-
tuvos mažąja kultūros sostine.

„Taip, girdėjau, kad tapo, nes 
buvo parašyta. Kad Kavarskas 
sieks tapti Lietuvos kultūros 
sostine, nežinojau, bet dėl tokio 
įvertinimo  labai džiaugiuosi se-
niūnijos veikla“, - sakė ji.

L.Daugelienė svarstė, kad 

Biudžeto ir finansų komite-
to pirmininkas konservatorius 
Mykolas Majauskas mano, kad 
pataisos leis mažinti šešėlį ir už-
tikrins darbuotojų socialines ga-
rantijas. Jo teigimu, algų mokė-
jimas grynaisiais sudaro sąlygas 
išnaudoti darbuotojus, vengti 
mokesčių.

Laisvės frakcijos narys Kas-
paras Adomaitis pataisas pava-
dino „nekokybiškas teisėkūros“ 
pavyzdžiu.

„Nėra atlikta jokios analizės, 
jokių skaičių, jokių vertinimų, 
kiek yra dabar mokama gry-
nais. Niekas negalėjo pasakyti 
– nei Lietuvos bankas. (...) Per 
du mėnesius gimęs projektas iš 
skirtingų variantų buvo sukris-
talizuotas į visaapimantį draudi-
mą“, – kalbėjo parlamentaras.

Jis mano, kad grynųjų draudi-
mas nepadės kovoti su šešėliu: 
„Jeigu kažkas turi šešėlinių gry-
nų pajamų, tai jis ir toliau tuos 
šešėlinius atlyginimus mokės. 
Dar blogiau. Tai gali net padi-
dinti tam tikrais atvejais šešėlį. 
Žmonės, kurie norės gauti gry-
nais pajamas, jie tiesiog pasi-
trauks iš legalių grynųjų pinigų į 
nelegalius atlyginimus vokeliu“, 
– svarstė K. Adomaitis. 

Be kita ko jis pabrėžė, kad 
Trišalėje taryboje šiuo klausimu 
nėra sutarimo.

-BNS 

Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibataitė prisipa-
žino, kad jos žinios apie Ka-
varsko bendruomenės reng-
tą paraišką tapti Lietuvos 
mažąja kultūros sostine yra 
skurdžios.

greičiausiai paraišką tapti Lie-
tuvos mažąja kultūros sostine 
parengė Kavarsko seniūnijos 
darbuotojos.

„Aš nedalyvavau, todėl tiksliai 
nežinau, čia reikėtų skambinti 
į seniūniją ir paklausti. Tikrai 
nežinau ir kokios kitais metais 
Kavarske numatytos veiklos“, - 
prisipažino L.Daugelienė.

Kultūros ministerija skelbia, 
kad „Lietuvos mažųjų kultū-
ros sostinių programa suteikia 
galimybę stiprinti vietos ben-
druomenių kultūros tradicijas, 
profesionalaus meno prieina-
mumą ir sklaidą, plėtoja kul-
tūrinį turizmą, turtina kultūrinį 
gyvenimą regionuose, stiprina 
kultūros lauko kūrėjų tinklą. 
Lietuvos mažųjų kultūros sos-
tinių projektai padeda užmegz-
ti prasmingus kultūrinius mai-
nus tarp pačių mažųjų kultūros 
sostinių Lietuvos apskrityse, 
skatina naujas kūrybines inici-
atyvas.“

Kavarsko pagrindinės moky-
klos – daugiafunkcio centro 
direktorė Loreta Daugelienė 
apie tai, kad Kavarskas siekia 
tapti Lietuvos mažąja sostine  
perskaitė žiniasklaidoje.
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JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 8 d. (ketvirtadienį) prekiau-

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

Viešintose 10:25, Didžiuliškėse 10:35, 
Padvarninkuose 10:40, Andrioniškyje 
10:45, Kuniškiuose 11:00, Anykščiuose 
(prie pard: „Norfa“, senojo ūk: tur-
gaus) 11:15, N. Elmininkuose 11:25, 
Elmininkuose 11:30, Čekonyse 11:35, 
Kalveliuose 11:40, Debeikiuose 11:45, 
Aknystose 11:55, Varkujuose 12:00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12:10, 
Daujočiuose 12:20, Auleliuose 12:30, 
Mačionyse 14:00, Gečionyse 14:10, 
Rubikiuose 14:15, Burbiškyje 14:25, 
Katlėriuose 14:35, Pašiliuose 14:40, 
Skiemonyse 14:50, Staškuniškyje 15:15, 
Kurkliuose 15:25, Šlavėnuose 15:35, 
Ažuožeriuose 15:50, Kavarske 16:00, 
Janušavoje 16:10, Pienionyse 16:15, 
Repšėnuose 16:20, Traupyje 16:30, 
Laukagaliuose 16:35, Troškūnuose 16:45, 
Vašokėnuose 16:55, Surdegyje 17:05, 
Raguvėlėje 17:20, Levaniškiuose 17:40

mokame 6% ir 21% PVm.

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

VeRšeLiuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AViS

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, (8-622) 60349.

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus išsikirtimui 
arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

Brangiai visoje Lietuvoje miš-
kus su žeme arba išsikirtimui. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Veršingą telyčią arba melžia-
mą karvę.

Tel. (8-620) 80915.

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame kARVeS, 
buLiuS iR teLyčiAS 

„kRekenAVOS 
AGROFiRmOS“ 

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

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Šeima dirbusi ir 
gyvenusi Norvegijoje 
perka namą, sodybą, 

butą ar sklypą Anykščių r. 
Tel.: (8-608) 33078.

Pirkčiau sodybą ant ežero, 
upės kranto, miške arba gra-
žioje vietoje. Pirkčiau be pa-
skolos, o tarpininkaujantiems 

kaimynams atsilyginčiau. 
Tel.: (8-605) 32452.

Mokam 
geriausią kainą 
už mišką visoje 

Lietuvoje.  
Tel. (8-650) 16017. 

Medžio apdirbimo įmonė 
tieSiOGiAi PeRkA 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.
Brangiai superkame vertingus 

antikvarinius daiktus, bei 
priimame pardavimui į aukcioną. 

Kreiptis tel. (8-687) 95969.

Perkame sodybą.
tel. (8-684) 44444.

nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Ant Šventosios upės kranto - 
0,8815 ha sklypą. Yra leidimas 
statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Gedimino g. Anykščiuose su-
remontuotą namą 

Tel. (8-678) 75239.

Anykščių mieste, Pakrantės 
g. namą.

Tel. (8-646) 36702.

Bendrabučio tipo butą su pa-
togumais. Reikalingas remon-
tas. Kaina 9000 Eur. Domina 
keitimas.

Tel. (8-638) 87800

Automobiliai

2002 m TOYOTA COROLLA. 
Dyzelis, geros būklės.

Tel. (8-687) 39709.

2004 m. MERCEDES BENZ 
A-200. Mechaninė pavarų 
dėžė, tvarkingas. Variklio de-
fektas - perdegusi purkštuko 
tarpinė. Kaina 1350 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

kuras

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Braškių uogas pačiam pasiskin-
ti, D. Lingienės ūkyje Anykščių r.

Tel. (8-687) 45219.

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Kita

Elnio, briedžio ragus, mone-
tas, sendaikčius, gintarą, gin-
taro karolius. 

Tel. (8-623) 95335.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABiJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

mėnulis
liepos 3 - 8 d.d. - delčia, 
liepos - 9 d. - jaunatis.

Berta, Elžbieta, Ulrikas, 
Skalvis, Gedgailė Teodoras, 
Malvina.

Anatolijus, Leonas, Tomas, 
Vaidilas, Liaudmina.

šiandien

liepos 4 d.

vardadieniai

oras

+18

+25

liepos 5 d.
Antanas, Butginas, Mantmilė, 
Karolina, Filomena.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose, kreipkitės 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!

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

redaktorei nežinantNNN

Amiliutė davė interviu apie Anykščius prankeriams Marce? A? Žinai naujieną?
Išgarsėjau aš per dieną. 
Vakar interviu daviau -
Tuoj išgirsi tu daugiau... 

Skamba skamba telefonas...
Pamaniau – išgėręs jonas. 
Ką tu?! Balsas kaip klebono -
Klausia - nori milijono?

Ką tu... jis neprašė kodų,
sakė – be žmonių nuobodu. 
Anykštėnų jam vargai
Rūpi smarkiai ir labai. 

Pasakiau – nėra turgelio –
Nuolat kainas bobos kelia. 
smarvė mūčija. Turistai, 
Dulkės, spūstys, galva plyšta.

Na, o meras biologas!
Sodas Traupy neblogas...
sakė  - rodys per  jūtuby
Ar kokiam naktiniam kluby!

Vienu žodžiu, netylėjau –
Ką žinojau, tą išdėjau: 
Mafijai kad artima, 
Kad esu tikra dama.

liepos 6 d.

liepos 7 d.

liepos 8 d.

liepos 9 d.

Marija, Nervydas, Ginvilė, 
Dominyka, Domė, Nervilė, 
Mindaugas, Nervilas, Nerilė, 
Nerilis.

Sangailas, Vilgailė, Estera 
Astijus, Elita, Sangaudas.

Vaitautas, Valmantė, Elzė, 
Arnoldas, Elžbieta, Virginija, 
Virga, Arnas, Arentas.

Marcelina, Veronika, , Vera, 
Algirdas, Algirdė, Leonardas, 
Marcė.

Dvi blondinės kalbasi:
- O mane Jonas į žvejybą 

savaitgaliui pakvietė!
- Pasidaryk naują šukuose-

ną ir nusidepiliuok kojas.
- Ane?.. O aš, durnė, sliekų 

prikasiau...

***
Tėvas su sūnumi deginasi 

saulėje, o uošvė maudosi jū-
roje. Staiga ji pradeda skęsti.

- Tėveli, žiūrėk, močiutė 
rankomis mojuoja, - taria ber-
niukas.

- Koks tu nemandagus, sū-
neli, - pareiškia pastabą atža-
lai tėvas. - Ir tu jai pamojuok.

***
Sutuoktiniai keliauja po 

kalnus.
- Kaip nuostabu, brangusis, 

- šaukia ji, - pažvelk į slėnį 
ten, apačioje!

- Nesuprantu tavęs, - dūsau-
ja jis. - Tai kam tempei mane 
į viršų?

Bus problemų...
Kavarskas 2022-aisiais bus 

viena iš mažųjų Lietuvos 
kultūros sostinių. Anykščių 
rajone, kaip ir, beje, ir visoje 
Lietuvoje, nedaug tėra mies-
telių, galinčių su Kavarsku 
lygintis šlove. Tad sostinės ti-
tulas yra pelnytas, o renkant 
jos simbolį -  bus reikalų.

Nuo seno garsus posakis 
„Kavarsko pinda“. Šlovinga ir 
Giedriaus Arbačiausko daina 
„Ar tu dar meni...“. Ne mažiau 
garsūs Rolando Kazlo herojai 
iš krepšinio komandų Kavarsko 

„Kupiškis“ ir Kupiškio „Ka-
varskas“. Be to, dar yra ir Ka-
varsko šaltinio baseinėlyje nu-
siskandinęs katinas,  vadinamas 
Kavarsko Katinu. O kur dar Al-
girdo Gansiniausko gaminami, 
paties Andriaus Užkalnio val-
gyti koldūnai...

„Kavarsko pindos“ sostinės 
simboliu nepavyks pasirinkti 
vien dėl to, kad nelabai aišku, 
ką žodis „pinda“ reiškia. Tiks-
liau, ką reiškia, gal ir aišku, bet 
kaip atrodo - tai jau mįslė. O 
kiti miestelį garsinantys dalykai 
gali būti sujungti į vieną visu-
mą - pvz., „Jawa“ važiuojantis 
ir koldūnus valgantis katinas. 


