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Lapkričio 8 dieną, pirmadienį, vykusiame Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros tarybos posėdyje prieita prie išvados, 
kad Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos kandidatų  pa-
vardžių iki paskutinės minutės laikyti didžiausioje paslapty-
je visai nebūtina, kad  tai net neapibrėžta premijos teikimo 
nuostatose, ir įnešti tam tikrų naujovių. Iki pat šio posėdžio 
buvo laikomasi priešingos nuomonės ir premijai pateiktų 
kandidatų pavardės buvo laikomos kone karine paslaptimi.

Tuo metu Kultūros tarybos narys Vytautas  Balčiūnas pa-
siūlė peržiūrėti tiek Anykščių rajono savivaldybės teikiamų 
T. Mikeliūnaitės, tiek A. Baranausko premijų nuostatus, nes 
šioms premijoms dažnai nėra tinkamų kandidatų. V. Balčiū-
no nuomone, savivaldybė apskritai neturi pagarbos ženklų 
sistemos, kuri leistų įvertinti kitose srityse dirbančius asme-
nis, kurie prisideda prie Anykščių pažangos.

Kultūros taryba išsiaiškino, kad 
slapstomasi buvo be pagrindo

Laikinoji Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros tary-
bos pirmininkė Irma Smals-
kienė priėjo prie išvados, 
kad nėra jokio reikalo Tere-
sės Mikeliūnaitės kultūros 
premijai pateiktų kandidatų 
pavardžių slėpti po devyniais 
užraktais nežinia nuo ko.

Kultūrologas, Lietuvos na-
cionalinės dailės muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas 
ir naujasis Anykščių rajono 
Kultūros tarybos narys Vy-
tautas Balčiūnas į Anykščių 
rajono savivaldybės teikia-
mų premijų skyrimo sistemą 
pasiūlė įtraukti naujovių.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į gimnaziją – duobėtu keliu, 
kaip prieš šimtą metų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone dėl mažėjančio moksleivių skaičiaus uždaromos mokyklos, o likusioms trūksta priežiūros. Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo skyrius mokyklų aplinkos tvarkymo darbų nelaiko prioritetiniais. 

Tai papiktino jau daugelį metų Svėdasuose gyvenantį norvegų kilmės miestelėną, Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos direktorės pavaduotojos Astos Fjellbirkeland sutuoktinį Helge Fjellbirkeland. Jis feisbuke paskelbė įrašą, 
kuriame piktinosi prastai prižiūrimais privažiavimo prie Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos keliais.

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijos direktorės 
pavaduotoja, laikinai atlie-
kanti direktorės funkcijas 
Asta Fjellbirkeland sakė, 
kad jos sutuoktiniui dėl nor-
vegiško mentaliteto   skaudu 
matyti nesutvarkytas gimna-
zijos erdves.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Nijolė 
Pranckevičienė sakė, kad 
yra svarbesnių problemų 
nei Svėdasų gimnazijos pri-
važiavimas iki automobilių 
stovėjimo aikštelės.

Spektaklis. Lapkričio 16 die-
ną 18 val. Anykščių kultūros 
centre vyks muzikinis spekta-
klis operečių motyvais „Išsi-
pildžiusios svajonės istorija“. 
Bilietais prekiauja Kultūros 
centro kasa ir bilietai.lt.

Koronavirusas. Nuo lapkri-
čio 5 iki lapkričio 11 dienos 
Anykščių rajone užfiksuota 
90 naujų koronaviruso atve-
jų. 4 asmenys per šį laikotarpį 
mirė (dviejų asmenų mirties 
priežastis COVID-19 liga, jie 
priklausė 65–70 ir 80–85 metų 
amžiaus grupėms; du asmenys, 
sirgę COVID-19 liga, mirė nuo 
kitų ligų, jie priklausė 45–50 ir 
85–90 m. amžiaus grupėms).

Rezidencija. Pirmadienį vy-
kusiame Kultūros tarybos po-
sėdyje galutinai paaiškėjo, kad 
Kalėdų rezidencija liks Istori-
jų dvarelyje. Prieš kelias die-
nas Anykščių kultūros centro 
režisierius Julius Jakubėnas 
„Anykštai“ pasakojo, kad Kalė-
dų rezidenciją numatyta iškelti 
į atnaujintą Tilto, Muziejaus ir 
Gegužės gatvių kompleksą.

Pratybos. Lapkričio 6-7 die-
nomis Anykščių rajone vyko 
Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
505 pėstininkų kuopos taikos 
meto užduočių vertinamosios 
lauko taktikos pratybos.

Dovana. Anykščių rajono 
savivaldybės vykdoma pre-
vencinė gaisrų iniciatyva buvo 
išgirsta ne tik atitinkamų tarny-
bų, taip pat ir verslo. Anykščių 
Rotary klubas, rūpindamasis 
Anykščių rajono gyventojų 
saugumu, nusprendė padova-
noti 500 dūmų detektorių.

Taip atrodo Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos aplinka.
Helge Fjellbirkeland nuotr., iš svėdasai - Vaižganto kraštas feisbuko.

Siūloma į 
Vyriausybę 
kreiptis 
dėl paskolos 
nurašymo

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

„...Gaublį galima sukons-
truoti didesnį, tačiau Žemės 
padaryti didesnės neįmano-
ma. Kad ir kaip nehumaniškai 
skamba, reikės kažką nuo ža-
liojo lopinio nustumti.“

Anykščiai 
Kazimiero 
Jogailaičio 
laikais

Monsinjoro gimi-
mo šimtmetis:
kunigo Alberto 
Talačkos asme-
nybės ir kūrybos 
švytėjimas 
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Per pandemiją gyventojų priėmimas 
dažniausiai vyksta telefonu

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Per savaitę Anykščių rajono savivaldybės vadovai gyven-
tojų priėmimo valandomis sulaukia iki 3 interesantų, skel-
bia Anykščių rajono savivaldybė.

Pasak Anykščių rajono savi-
valdybės specialistės ryšiams 
su visuomene Silvijos Sake-
vičiūtės, gyventojų priėmimas 
nuotoliniu būdu organizuoja-
mas gyventojui paskambinus 
telefonu.

„Interesantas sujungiamas 

su rajono savivaldybės vado-
vais. Jeigu skambinama ne 
priėmimo metu ir vadovai nėra 
užimti, gyventojai visuomet 
sujungiami, nelaukiant priėmi-
mo dienos ir numatyto laiko“, 
- sakė ji.

Pasidomėjus, ar gyventojai 

su savivaldybės vadovais gali 
bendrauti kitomis priemo-
nėmis, pavyzdžiui, per vaiz-
dą transliuojančią platformą 
„Zoom“, S.Sakevičiūtė nurodė, 
kad iš gyventojų tokių pageida-
vimų nebuvo.

Jeigu gyventojas atvyksta pas 
merą ne gyventojų priėmimo 
metu, pandemijos laikotarpiu 
meras susitinka su gyventoju 
„viename langelyje“. 

Specialistė ryšiams su visuo-
mene S.Sakevičiūtė priminė, 
kad gyventojai priėmimui re-
gistruojami tik pas merą, pas 
kitus rajono vadovus jie prii-
mami konkrečiai nurodytą die-
ną paskirtomis valandomis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės duomenimis, rugpjūčio 
mėnesį  pas merą atvyko 4 gy-
ventojai, rugsėjį - 2, o spalio 
mėnesį - 5 gyventojai.

Pavojingame kelio ruože pradėti remonto darbai
Lapkričio pradžioje kelyje Kupiškis – Utena, netoli Svėda-

sų, kelininkai pradėjo tvarkyti pavojingas asfalto įdubas.

„Krašto kelyje Nr.118 Kupiš-
kis-Utena 30,16-30,21 km rei-
kalinga sutvarkyti kelio dangos 
nusėdimą.  Šiame ruože turi 
būti nufrezuota esama kelio 
danga, naujai įrengtas pagrin-
das iš žvyro mineralinių me-
džiagų ir paklota asfalto danga. 
Taip pat sutvarkyti užaukštėję 

kelkraščiai ir atstatyti metali-
niai apsauginiai kelio atitvarai. 
Remontas keliui reikalingas dėl 
eismui pavojingo nusėdimo“, - 
„Anykštą“ informavo AB „Ke-
lių priežiūra“ Komunikacijos 
skyriaus vadovė Giedrė Čeka-
vičienė.

Pasak G.Čekavičienės, yra 

paruoštas šio kelio nuo 23,296 
km iki 35,78 km rekonstravimo 
projektas, tačiau dėl jo įgyven-
dinimo galutinis sprendimas 
nėra priimtas.

Priminsime, kad šią vasarą 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai nuotoliniu būdu ben-
dravo su Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos direktoriumi 
Remigijumi Lipkevičiumi ir 
atkreipė jo dėmesį į šį pavojin-

gą kelio ruožą. Anykščių rajo-
no mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis tuomet „Anykštai“ 
sakė, kad Lietuvos automobi-
lių kelių direkcijos direktorius 
R.Lipkevičius pažadėjo pasi-
kalbėti su AB „Kelių priežiū-
ra“ atstovais, kad labiausiai 
remonto reikalaujančios kelio 
Kupiškis – Utena vietos būtų 
„rimčiau paremontuotos“.

-AnYkŠTA

Vaistinės. Galimybių paso 
nenaudojančiose vaistinėse 
Sveikatos apsaugos ministerija 
leido aptarnauti daugiau žmo-
nių. Sugriežtinus pandemijos 
valdymo priemones, nuo spa-
lio pabaigos visose vaistinėse, 
kuriose gyventojai aptarnauja-
mi be galimybių paso, galiojo 
papildomas reikalavimas užti-
krinti minimalų 30 kv. m. plotą 
vienam klientui arba aptarnauti 
tik vieną žmogų.Tokią tvarką 
kritikavo vaistinių atstovai, ją 
vadindami neprotinga ir priver-
čiančia žmones šalti lauke.

Kaukės. Lietuvoje viešose 
vietose nuo pirmadienio bus 
galima dėvėti tik medicinines 
kaukes ir respiratorius, pranešė 
Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM). Kaukės bus privalomos 
prekybos, paslaugų teikimo ir 
kitose vietose, kuriose kaukės 
yra būtinos. Pasak SAM, me-
dicininių kaukių arba respirato-
rių dėvėjimas priskiriamas prie 
labai svarbių ir efektyvių CO-
VID-19 ligos prevencijos prie-
monių. Reikalavimas dėvėti 
kaukes ir toliau nebus taikomas 
neįgalumą turintiems asme-
nims, kai jų dėvėjimas gali pa-
kenkti asmens sveikatos būklei. 
Tokiu atveju rekomenduojama 
dėvėti veido skydelį. Kaukių 
leidžiama nedėvėti asmenims, 
kai jie sportuoja ar paslaugos 
teikimo metu, kai paslaugos 
negalime suteikti kitaip.

Kaimynai. Latvijos pasienie-
čiai užvakar apgręžė 17 žmo-
nių, mėginusių neteisėtai patek-
ti į šalį per sieną su Baltarusija, 
pranešė latvių Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba. Nuo rugpjū-
čio 10-osios į šalį iš viso nebu-
vo įleisti 2 233 asmenys, atvykę 
iš Baltarusijos teritorijos. Nuo 
rugpjūčio 11-osios, kai pasie-
nyje su Baltarusija buvo įvesta 
ekstremalioji padėtis, sieną dėl 
humanitarinių priežasčių buvo 
leista kirsti iš viso 62 asme-
nims. Dar 414 atvykėlių per šį 
laikotarpį buvo sulaikyti.

Kontrabanda. Muitinės pa-
reigūnai Baltarusijos pasieny-
je esančiuose Šalčininkuose ir 
Tverečiuje sulaikė du krovi-
ninius vilkikus su kontraban-
dinėmis cigaretėmis. Viename 
vilkike nelegalūs rūkalai slėpti 
tarp pašto siuntų, kitame kon-
trabanda aptikta pusprieka-
bės grindyse. Praeitą savaitę 
Baltarusijos pilietis deklaravo 
važiuojantis tuščiomis, tačiau 
detalaus patikrinimo metu jo 
puspriekabės grindyse aptikta 
slėptuvė su cigaretėmis. Pirmi-
niais duomenimis, slėptuvėje 
rasta apie 40 tūkst. pakelių rū-
kalų, kurių vertė – daugiau nei 
141 tūkst. eurų.

-Bns

Vagystė. Lapkričio 11 dieną 
gautas moters (g. 1992 m.) pa-
reiškimas, kad apie 07.45 val. 
pastebėjo, kad iš namų Anykš-
čių seniūnijos Keblonių kaime 
dingo rankinukas, kuriame buvo 
asmens dokumentai, piniginė. 
Padaryta 103 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ilgapirščiai. Lapkričio 10 die-
ną gautas vyro (g. 1958 m.), gy-
venančio  Anykščių seniūnijos 
Šeimyniškėlių kaime, pareiški-
mas, kad įsibrauta į gyvenamąjį 
namą ir pavogtas drabužis. Pada-
ryta 10 eurų žala. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Mirtis. Lapkričio 9 dieną apie 
21.00 val. Anykščiuose, J. Bi-
liūno g., rastas mirusio vyro (g. 

1959 m.), gyvenusio Anykščiuo-
se, Statybininkų g., kūnas be iš-
orinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Smurtas. Lapkričio 9 dieną  
gautas moters (g. 1934 m.), gy-
venančios Troškūnų seniūnijos 
Gudelių kaime, pareiškimas, kad 
pastaruosius keletą metų vyras 
(g. 1975 m.) ją nuolat terorizuoja, 

naudoja jos atžvilgiu psichologinį 
smurtą. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Pagalba. Lapkričio 8 dieną, 
pirmadienį, Anykščiuose, Da-
riaus ir Girėno g.,ugniagesiai me-
dikams ir policijos pareigūnams 
padėjo patekti į butą. Į jį patekta 
per balkoną, panaudojus glausti-
nes kopėčias ir laužtuvą. 

Savivaldybė rengiasi Astravo AE avarijai – 
prisipirko kompiuterių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rengdamasi galimai Astravo atominės elektrinės avarijai, 
Anykščių rajono savivaldybė  beveik už 14 tūkst. Eur įsigijo 
nešiojamųjų kompiuterių.

20 nešiojamųjų kompiuterių 
„Lenovo“ su programine įranga  
įsigyta iš Kaune registruotos 
UAB „Inida“.

„Kompiuteriai įsigyti iš biu-
džeto asignavimų, skirtų savi-
valdybių ekstremaliųjų situaci-
jų operacijų centrų įrengimui 

bei pasirengimui galimam gy-
ventojų evakuavimui, siekiant 
tinkamai pasirengti galimai As-
travo AE avarijai“, - „Anykštą“ 
informavo Anykščių rajono sa-
vivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Silvija Sakevi-
čiūtė.

Savivaldybės specialistė 
sakė, kad nešiojamuosius kon-
piuterius naudos ekstremalių 
situacijų centro nariai.

Šio centro koordinatorė yra 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos vyriausioji 
specialistė (mobilizacijai ir ci-
vilinei saugai) Reda Kruopė. 
Operacinio vertinimo ir ekstre-
maliųjų situacijų prevencijos 
grupę sudaro šie asmenys: Sta-

sys Steponėnas, Jolita Pilkienė, 
Valdas Palionis, Simas Aštraus-
kas, Rasius Sudeikis, Vytautas 
Tumas,Vaiva Kernagienė, Al-
girdas Žalkauskas, Almantas 
Žvirblis, Andrius Lebeda, Zita 
Bakulienė, Vilma Vilkickaitė, 
Donata Sabaliauskaitė, Silvija 
Sakevičiūtė, Daina Bradauskie-
nė, Daiva Stankevičienė, Vaiva 
Daugelavičienė, Laima Repeč-
kienė ir Rugilė Gruzinskienė.

Įkliuvo du netesėtai žvejoję asmenys
Aplinkos apsaugos departamento Utenos gyvosios gamtos 

apsaugos inspekcijos pareigūnai per reidą Anykščių rajone 
nustatė du neteisėtai žvejojusius asmenis. Pažeidėjams gre-
sia 120–300 eurų baudos, 480 eurų žalą žuvų ištekliams jie 
atlygino iš karto.

Utenos aplinkosaugininkai, 
prieš keletą dienų vykdydami 
tikslinį reidą, skirtą neršiančių 

lašišų apsaugai, Šventosios upės 
ruože nuo Kavarsko užtvankos 
iki Anykščių užtvankos nustatė 

du asmenis, iš guminės valties 
su elektriniu varikliu neteisėtai 
žvejojusius dviem spiningais su 
dirbtiniais masalais ir sugavu-
sius dvi lydekas.

Asmenims už šiurkštų mėgė-
jų žvejybos taisyklių pažeidimą 
gresia 120–300 eurų bauda. 
480 eurų žalą žuvų ištekliams 
jie atlygino nedelsdami. Taip 

pat paimta guminė valtis, elek-
trinis variklis, akumuliatorius, 
du spiningai, dvi lydekos.  

Aplinkosaugininkai atkreipia 
dėmesį, kad nuo spalio 16 d. iki 
gruodžio 25 d. žvejyba Švento-
sios upės ruože nuo Kavarsko 
užtvankos iki Anykščių užtvan-
kos yra draudžiama.

-AnYkŠTA
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Ribojimų nebeliko

„Peržvelgiau Teresės Mi-
keliūnaitės kultūros premijos 
nuostatus, tačiau ten niekur nėra 
parašyta, kad premijos kandida-
tų pavardės yra neskelbiamos. 
Būti nominuotam šiai premijai 
jau savaime yra garbė. Man net 
keista, kad Kultūros taryba šitą 
dalyką apriboja.Tos paslaptys 
yra nereikalingos ir atrodo la-
bai provincialiai“, - Kultūros 
tarybos posėdyje kalbėjo UAB 
„Anykštos redakcija“ direkto-
rė, vyriausioji redaktorė Graži-
na Šmigelskienė.

Laikinai Kultūros tarybos 
pirmininko pavaduotojo par-
eigas einanti Irma Smalskienė 
tikino, kad jokių ribojimų nėra, 
nes premijai pateikto kandidato 
vardas ir pavardė nėra asmens 
duomenys, kurių viešinimui 
reikėtų paties nominuojamojo 
asmens sutikimo.

„Galbūt kažkokių nesklan-
dumų buvo komunikacijo-
je, bet iš esmės mes galime 
skelbti tuos nominantus, tik 
iki tol, kol nepatvirtino admi-
nistracijos direktorė, negalime 
skelbti, kas nugalėjo“, - aiškino 
I.Smalskienė.

Teikėjas kandidato 
pavardės neatskleidė

Priminsime, kad iki šiol Tere-
sės Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos kandidatų pavardės buvo 
laikomos didžiausioje paslap-
tyje. Paviešinamos jos būdavo 
tik po to, kai su kandidatais po-
sėdyje susipažindavo Kultūros 
tarybos nariai.

Šiemet „Anykšta“ dar prieš šį 
posėdį savo iniciatyva paviešino 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos laureatų pavardes. Tie-
sa, tai padaryti nebuvo lengva. 
Jei Anykščių rajono tarybos na-
rys Šarūnas Grigonis be proble-
mų atskleidė, kad nuo Anykščių 
jaunimo reikalų tarybos premi-
jai siūloma pianistė, muzikos 
pedagogė Paulina Dūmanaitė, 
tai Anykščių Antano Baranaus-
ko ir Antano Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas 
„Anykštai“ muziejaus teikiamo 
kandidato pavardę įvardyti at-
sisakė. A.Verbickas dėstė, kad 
pirmiausia su kandidatų pavar-
dėmis, laikantis neįvardytos  
tvarkos, turi susipažinti Kultū-
ros tarybos nariai, o tik tada jos 
esą galinčios būti viešinamos 
visuomenei.

Muziejus šiemet Teresės Mi-
keliūnaitės kultūros premijai pa-
teikė pedagogo, kraštotyrininko 
Gintaro Ražansko kandidatū-

rą. Kultūros taryba nusprendė 
šią kandidatūrą siūlyti tvirtinti 
Anykščių rajono tarybai.

Premijų sistemą siūlo 
tobulinti

Kultūros tarybos nariams 
adresuotame laiške kultūrolo-
gas V. Balčiūnas išsakė savo pa-
stebėjimus dėl Anykščių rajono 
savivaldybės teikiamų premijų. 
Šia tema jis taip pat išsakė savo 
nuomonę ir lapkričio 8 dieną 
vykusiame posėdyje.

„Noriu atkreipti Kultūros ta-
rybos narių dėmesį į Anykščių 
savivaldybės teikiamų premijų 
sistemą, kuri, mano nuomone, 
jau yra iš esmės tobulintina, - 
tai parodė ir šiam konkursui 
pateiktų kandidatų veiklos tu-
rinys. Visiškai akivaizdu, kad 
išmintingosios a. a. buvusios 
Anykščių rajono mero patarė-
jos Bronės Lukaitienės rengti T. 
Mikeliūnaitės kultūros premijos 
nuostatai bei poeto Antano Ba-
ranausko premijos siekiai dabar 
jau yra tik fragmentinis kultūros 
ir meno erdvės matymas, į kurį 
visavertiškai nepatenka pasau-
lyje veikiantys kūrybingi anykš-
tėnai, kad gimtasis kraštas neturi 
įsivardijęs būdų, kaip juos visa-
vertiškai išskirti ir įvertinti.

Todėl siūlau, kad po šių metų 
T. Mikeliūnaitės premijos pa-
skyrimo Kultūros taryba su-
rengtų posėdį kultūros ir meno 
premijų sistemos atnaujinimui 
aptarti, kad būtų ši tema per-
mąstyta ir Pasaulio anykštėnų 
bendrijos valdyboje, nes artėja 
2022 vasarą vyksiantis jubilie-
jinis tris dešimtmečius veikian-
čios bendrijos suvažiavimas, o 
pagal bendrijos ir savivaldybės 
pasirašytą sutartį yra numatyti 
labai konkretūs bendros veiklos 
programavimo darbai, kuriuos 
reikia atlikti. 

Manyčiau, kad premijų sis-
temos permąstymas į savo vei-
klos kontekstą galėtų įtraukti ir 
Garbės piliečių vardų suteikimo 
pergalvojimą, kad būtų taip pat 
svarstomas ir kultūros stipendijų 
steigimas, nes protinga premijų 
sistemos peržiūra galėtų leisti su 
tais pačiais pinigais, kurie skiria-
mi premijoms, padaryti ženkliai 
daugiau. Man asmeniškai atrodo 
neracionali poeto Antano Bara-
nausko premijos kasmečio sky-
rimo praktika, akivaizdu, kad 
jos skyrimo kartelė nuleista per 
žemai, kad ši į nacionalinę erdvę 
orientuota premija kasmet neturi 
tinkamų kandidatų ir galėtų būti 
teikiama rečiau, tuos pinigus pa-
naudojant kitoms premijoms ar 
stipendijoms. 

Dar plačiau žiūrint, būtų pras-
minga permąstyti  visą pagar-
bos, padėkos, įvertinimo žen-

klų sistemą, į kurią įtrauktinas 
ir anykštietiško ordino ir meda-
lio skyrimas tiek anykštėnams, 
tiek Lietuvoje bei užsienyje 
veikiantiems asmenims, kurie  
Anykščių pažangai atlieka di-
delius darbus ne tik kultūros, 
bet ir investicijų pritraukimo, 
kurortinės vietovės plėtros ir 
kitose srityse. Negaliu supras-
ti, kodėl iš Anykščių herbo - ne 
tik iš reprezentacinės vėliavos, 
bet ir kiekvieno savivaldybės 
tarnybinio rašto titulinio lapo - 
kasdien į anykštėnus žvelgian-
tis Šventasis Jonas Nepomukas 
nėra Anykščių miesto globėjas? 
Juk Šventasis yra akivaizdžiau-
sias istorinis ženklas, žinoma, 
kad jo skulptūra stovėjusi ant 
tilto istorinėje realybėje, ypa-
tingas anykštėnų dėmesys šiam 
Tylos ir Išminties Šventajam 
- penkias jo skulptūras prie 
Anykštos, Piestupio, Elmos, 
Variaus ir bevardžio upeliuko 
prie Biliūno tėviškės pagal Aki-
ro knygelės „Anykščiai“ ilius-
tracijas atkūrėme Atgimimo 
metais, tad, pradedant Švento-
sios tiltu ir visais minėtais upe-
liukais, -  visur būta faktinio 
Šventojo kulto, jis įtvirtintas 
herbe, tad ar ne metas Mari-
jampolės miesto globėjo Šv. 
Jurgio analoginiu pavyzdžiu, 
kuris pakartoja ir išreiškia šim-
tametę europinę miestų ir mies-
telių tradiciją, skelbti šį  Šven-
tąjį Anykščių globėju ir sukurti 
Anykščių globėjo Šv. Jono Ne-
pamuko ordiną ir medalį?

Galbūt kūrybiška būtų mąstyti 
ir apie Laimės žiburio simboliu 
grįstą apdovanojimą ar įverti-
nimą, nes Anykščiai Lietuvai ir 
pasauliui seniai yra tapęs Lai-
mės žiburio miestu (K. Sirvy-
das: „žiburys jis mūsų kojomus 
irgi šviesybė takamus mūsų“/
(„žiburys jis mūsų kojoms ir 
mūs takų šviesa“).

Manau, kad kultūros srityje 
tobulindami apdovanojimų sis-
temą, galėtume Kultūros tarybos 
siūlymais pateikti Rajono tary-
bai kūrybingus ir prasmingus vi-
suminius sprendimus dėl veiklių 
žmonių įvertinimo ir jų tinkamo 
pagerbimo įvairiose veiklos sri-
tyse“, - dėstė V.Balčiūnas.

Palyginimui

Pavyzdžiui, mecenatei Bea-
tričei Vasaris, kuri Anykščiams 
dovanojo angelų temos meno 
kūrinių kolekciją, Marijam-
polės savivaldybė už rajonui 
padovanotą meno kūrinių ko-
lekciją įteikė Šv. Jurgio, Ma-
rijampolės globėjo, iš sidabro 
pagamintą ordiną. 

O Anykščiai mecenatę B. Vasa-
ris už didžiulę dovaną mūsų An-
gelų muziejui pagerbė gėlėmis.

Kultūros taryba išsiaiškino, kad 
slapstomasi buvo be pagrindoAr po to, kai 

Lajų take įvesta 
privalomų 
bilietų sistema, 
ten lankotės 
rečiau?

Beata ŠAPOKIENĖ:

- Nebesilankom. O kiek kai-
nuotų 6 asmenų šeimai? Tiks-
liai ir nežinau, bet klausimas 
daugiau retorinis.

Laima ŽUKAUSKIENĖ:

- Pamenu kai už dyka ėjom. 
Atvažiuoju, bet retai.

Vaida APEIKIENĖ:

- Buvome su šeima, kai buvo 
nemokamai, kitą kartą dar apsi-
lankėm, kai 1€ kainavo. Bet jau 
kai 4€, ne, ne, pakartot trečią-
kart nesinori.

Dainius KOMLIAUSKAS:

- Galima daug kur nemoka-
mai pasivaikščioti. Pilna pažin-
tinių takų ir daug įdomesnių da-
lykų nei šis mokamas objektas.

Baigėsi „karinės 
paslaptys“...

Irma SMALSKIENĖ, at-
liekanti Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininkės funkcijas,  apie 
tai, kad Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos kandidatų 
pavardžių iki paskutinės mi-
nutės visai nebūtina laikyti di-
džiausioje paslaptyje:

„Galbūt  kažkokių  nesklandu-
mų  buvo  komunikacijoje,  bet  
iš  esmės  mes  galime skelbti  
tuos  nominantus,  tik iki tol, kol 
nepatvirtino administracijos  di-
rektorė,  negalime  skelbti, kas 
nugalėjo.“

Vadinasi, Edmundo 
Kučinsko daina „Laimės 
žiburys“ – apie Anykščius

Vytautas BALČIŪNAS, kul-
tūrologas,  apie dar vieną gali-
mą savivaldybės premiją:

„Galbūt kūrybiška būtų mąs-
tyti ir apie Laimės žiburio sim-
boliu grįstą apdovanojimą ar 
įvertinimą, nes Anykščiai Lie-
tuvai ir pasauliui seniai yra tapę 
Laimės žiburio miestu.“

Gal pirmiausia dujines 
katilines sunaikinkime?

Donatas KRIKŠTAPONIS,  
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie dujines katilines ir 
prašymą Vyriausybei nurašy-
ti jų įrengimui likusios pasko-
los dalį:

„Man atrodo, kad dabar yra  
labai palanki situacija, kadangi 
dujinės katilinės yra smerktinos, 
naikinamos ir panašiai, o mūsų 
paskola yra paimta už dujines 
katilines.“

Galima bandyti skelbti 
Anykščių nepriklausomybę...

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie tai, kodėl Vyriausy-
bė nenori nurašyti Anykščių 
šilumos ūkio modernizavimui 
paimtos paskolos:

„Dėl to mes ir kliūname, mūsų 
vienų negali  atlaisvinti nuo šitų 
pančių, esame susiję visame 
Lietuvos ūkyje.“

Norvegai – laimingiausi 
žmonės pasaulyje, bet ir jų 
kantrybė ne geležinė...

Asta FJELLBIRKELAND, 
Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijos laikinoji di-
rektorė,  apie jos sutuoktinio 
keliamas į viešumą problemas 
dėl nesutvarkytos gimnazijos 
aplinkos:

„O mano vyrui dėl to „skau-
da“. Jis  gyvena Mokyklos ga-
tvėje ir su savo tuo norvegišku 
mentalitetu nesupranta šitų da-
lykų.“
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,,kaip ten, Vilniuje, gyve-
nasi nepaprastosios padėties 
sąlygomis? ,- klausiu dukters. 
-ekstremalioji padėtis jau pa-
sibaigė?“ - ši nustemba. Tarsi 
ir ne. O ką tuomet reiškia eks-
tremaliai nepaprastoji padėtis? 
Ar kai duris užkala ir internetą 
atjungia, ar tik kai tikrina, ką 
nešiesi rankinuke?  

Pirmą kartą per visą ne-
priklausomybės istoriją šią 
savaitę pasienio su Baltarusija 
rajonuose ir Vilniuje įvesta 
nepaprastoji padėtis. net 
1991 – ųjų sausio įvykių metu 
Lietuvoje nebuvo nepaprasto-
sios padėties. sunku pasakyti, 
ką praktiškai ji reikš ir kaip 
reikšis. 

net psichiškai stabilaus žmo-
gaus elgesį prognozuoti sunku. 
O ar įmanoma prognozuoti 
valdžioje esančių pakeistos są-
monės asmenų veiksmus, ypač 
kai jie  be jokios gėdos giriasi, 
kad jau nuo 13-kos bandė visus 
įmanomus narkotikus?

Ar kas būtų  Grybauskaitės 
laikais patikėjęs, kad seimas 
per vieną dieną gali atmesti tris 
Prezidento veto? Dar ir šią va-
sarą  jeigu kas būtų sakęs, kad 
norėdamas nusipirkti vaistų 
turėsi valandą šalti už vaistinės 
durų, o gyva eilė žmonių eilė, 
nusidriekusi prie ,,Biržų duo-
nos“, mokytojams tarnaus kaip 
interaktyvioji pažintinė medžia-
ga, iliustruojanti, kaip atrodė 
eilės prie duonos pokaryje, 
toks žmogus būtų apšauktas 
sąmokslo teorijų kūrėju.

,,nepatogu, bet pakentė-
sim“,- nuleidę akis ,,Anykštai“ 
kalbėjo žmonės, kai teiravomės, 
kaip vertina tvarką riboti žmo-
nių skaičių vaistinėse, degali-

nėse, parduotuvėse, jeigu šios 
pasirinko aptarnauti visus, o ne 
tik galimybių pasus turinčius. 

Tik kam reikia kentėti? Ar vi-
rusas, jei stovėsi lauke, iššals? 
kaip tik lietuje ir vėjuose  pa-
buvus kyla pavojus peršalti. O 
sergant susilpnėja imunitetas, 
lengviau prilimpa kvarabos.

Įvedus nepaprastąją padėtį, 
reikės patylėti ir pakentėti ne tik 
koronos valdymo klausimais, 
taip pat ir dėl  griaunamos lie-
tuvių kalbos sistemos, narkotikų 
dekriminalizavimo - krizė dėl 
migrantų patogi sprendžiant 
vidaus politikos reikalus. kad 
seimas ketvirtadienį nedidele 
balsų persvara atmetė narkoti-
kų dekriminalizavimo įstatymą, 
teikia vilčių, kad dangus virš 
lietuvos giedrėja,  tačiau tai 
nereiškia, kad  orai vėl nesu-
bjurs - narkotikų legalizavimo 
įstatymą ketinama tobulinti, 
o ,,laisvės partijos“ balsai 
konservatoriams ir liberalams 
labai svarbūs. nebent prie jų 
spės prisišlieti „skvernelinin-
kai“.

Beje, Mieli Žmogos, vietose, 
kur galioja nepaprastosios 
padėties įstatymas, draudžiama 
organizuotis, rinktis į mitingus. 
nebebus Vilniuje šeimų maršų,  
homofobiškų eitynių ir kitos 
„plokščiažeminės“ propagan-
dos. 

nuolankumas - didelė mūsų 
tautos tragedija. Ir šis nuolan-
kumas kyla ne iš krikščioniškos 
meilės, pagarbos kitam, siekio 
neįskaudinti, neužgauti, o tvyro 
tieiog instinkto lygmeniu. Bi-
jomasi užkliūti, atkreipti į save 
dėmesį, nes baisu gauti rykščių. 
ko lietuvio kolektyvinėje 
pasąmonėje nesulaužė kalaviju 
pakeistas senasis tikėjimas, tą 
pribaigė šviesuomenės naikini-
mas ir trėmimai po 1794, 1831, 
1863 – ųjų sukilimų. O vėliau 
gulagai.

Mentalitetiškai lietuviai visiš-
kai kitokie, nei honorą išlaikę, 
savo tapatybę vertinantys len-
kai. jų premjeras Mateusz’as 
Morawiecki’s, komentuodamas 
es siekį kontroliuoti lenkijos 
įstatymus, nebijo pasakyti, kad 
europos sąjunga ,,įrėmė mums 

į galvą ginklą“, ir rėžia: ,,kas 
bus, jei es pradės Trečiąjį 
pasaulinį karą? jei jie pradės 
Trečiąjį pasaulinį, mes ginsi-
me savo teises visais turimais 
ginklais“.

Lenkai dabar gina ne tik 
suverenumą, taip pat ir savo 
valstybės sienas, kurios yra 
ir išorinės es sienos. Gina 
europą. Taip 2015 metais eu-
ropą nuo plūstančios Afrikos ir 
Azijos gynė vengrai, orientaciją 
erdvėje praradusių humanistų 
siaubui, prie savo valstybės sie-
nų pastatę vandens patrankas. 
Beje, 2015 – aisiais migrantų 
bangų lukašenka nereguliavo. 
Dėl to tada buvo kaltinamas 
Turkijos 
prezidentas, 
kuris, kai 
es atsisakė 
mokėti už 
prilaikytas 
migrantų 
bangas, ati-
darė sienas 
ir pasakė 
,,von”.

 esminė migrantų antplūdžio 
figūra yra ne valstybių vadovai, 
kad ir kokie nedemokratiški jie 
būtų,  o gaublys. Tik labai nedi-
delė gaublio dalis  nuspalvinta 
žaliai. spalvų santykis yra es-
minė priežastis, kodėl milijonai 
žmonių plūsta į senąjį Pasaulį. 
Ten, kur žalia, ten ne per karšta 
ir ne per šalta, ten yra gėlo 
vandens, auga maistas. Karai, 
neramumai, žmogaus teisės šių 
laikų tautų kraustymuisi yra tik 
antraeiliai dalykai. Būtų kitaip 
- migrantai prašytųsi prieglobs-
čio pas savo tikėjimo brolius 
išsivysčiusiose šalyse. 

 kaip skelbia lenkijos spec. 
tarnybos, Baltarusijoje palan-
kaus momento prasiveržti lau-
kia dar apie 10 – 15 tūkstančių 
žmonių. Į Baltarusiją kasdien 
atskraidinama maždaug po 
1000 naujų ,,turistų“. Tiesa, 
pranešama, kad į Turkish air-
lines lainerius Irako, Jemeno, 
Sirijos pasus turintys ,,turis-
tai“ nebus įleidžiami, tačiau 
lukašenka savo ruožtu grasina 
europai, kad artėjant žiemai 
užsuks dujas, o Rusija Baltaru-

sijos ir Lietuvos pasienyje  jau 
nutupdė oro desantą.naujos 
detalės ryškėja kas dieną, bet, 
spėju, senojo Pasaulio huma-
nizmas, papurškęs ašarinių 
dujų ir pažvanginęs vielomis, 
vis tiek neišvengiamai kapitu-
liuos. Juk ne tamsieji laikai, 
kad europa leistų prie savo 
sienų negyvai sušalti tūkstan-
čiams žmonių. 

Beje, užjaučiant įkaitais 
pasienyje tapusius migrantus, 
kažkodėl nesvarstoma, kodėl jų, 
bėgančių nuo kančių ir karo, 
nedomina menkai apgyvendinta 
sibiro taiga, Pripetė ar Didžia-
salio daugiabučiai.  kodėl jie  
nori į Vokietiją? nes naudotis   

jau sukurta 
gerove, pašal-
pų sistema yra 
patogiau.  O 
jeigu kam (ir 
tai ne pavie-
niai atvejai)  iš 
gilaus dėkin-
gumo užeina 
noras pakapoti 

kristaus rankas krikščionių 
bažnyčiose, tai priimta politko-
rektiškai nuleisti akis - nieko to-
kio: jie pripažįsta tik Alachą. O   
sociopatų ir psichopatų esama 
ir tarp europiečių. Žinoma. kur 
jau ne. esama. net baisesnių. 
kažkas ir gyviems žmonėms, 
ne tik viduramžių skulptūroms, 
rankas laužo. 

iš tiesų, daugelis musulmonų 
nėra radikalai, o juo labiau te-
roristai. Tačiau ar pažįstate pe-
rėjusį į krikščionybę musulmo-
ną? Procesas yra atvirkštinis. 
Ši religija kaip tik yra auganti 
ir dažniausiai jos gretas pildo 
krikščionės moterys. 

Pasaulis nebėra ir jau 
nebebus toks, koks buvo vakar. 
Gaublį galima sukonstruoti 
didesnį, tačiau Žemės padaryti 
didesnės neįmanoma. kad ir 
kaip nehumaniškai skamba, 
reikės kažką nuo žaliojo lopinio 
nustumti.

keturios nobelio premijos 
laureatės - Olga Tokarzcuk, 
svetlana Aleksijewicz, elfri-
de jelinek ir Herta Mueler 
-  praktiką, kai gyvi žmonės 
yra naudojami kaip įkaitai 

hibridiniame kare, pavadino 
,,demoniška praktika“, kuri 
,,įeis į istoriją kaip šiuolaikinio 
žiaurumo pavyzdys“.

Tačiau ar ne mes patys, kirs-
dami krikščioniškosios europos 
šaknis - iššaukštinę žmogaus 
laisvės beribiškumą, sugalvoję 
72 lytis ir net retušavę kryžius 
ant bažnyčių bokštų, kad jų 
nesimatytų ,,lidl“ reklaminių 
nuotraukų fone, susilpninome 
savąją kultūrą parodydami, kad 
mūsų namuose viskas galima:  
eikite, valgykite, gulkitės ir 
imkite, ką norite. esame geri 
visiems. nors būti geram vi-
siems yra tolygu nebūti geram 
niekam. Ar ne mūsų tolerancija 
išpureno dirvą šiuolaikiniam 
žiaurumui? 

nors greičiausiai ji tik 
pažadino žmogaus prigimtyje 
glūdintį pirmapradį žiaurumą,  
kuris, kaip koks polipas, kurį 
žmonija pažįsta nuo Home-
ro laikų, išropoja, kai vyksta 
karas. ir atgyja archetipas - 
prie vežėčių pririštas negyvo 
Hektoro kūnas, velkamas prieš 
apgulto Trojos miesto gyvento-
jų akis. Mes dar nesame tokie 
žiaurūs. Bet lengvai galime 
tokie tapti. ne tik kaip futbolo 
kamuolį pirmyn atgal gainioda-
mi migrantus, bet ir žemindami 
savuosius- kitaip mąstančius, 
needukuotus, nevakcinuotus ar 
tikinčius, kad Žemę laiko dram-
bliai. Žiaurumas, kaip ir pri-
klausomybė nuo alkoholio ar 
narkotikų, neišsivysto po pirmo 
žodžio, stikliuko ar suktinės. jis 
kaip sėkla - nelaistomas uždžiū-
na, o palankiomis sąlygomis  
suklesti. Todėl seimo nariui 
Tomui Tomilinui jau  atėjo lai-
kas įsigyti Raudonojo kryžiaus 
gailestingosios sesers kepurėlę.  
nesidrovėkite, Tomai, pirmajai 
pagalbai suteikti  pakaks vaira-
vimo mokyklos žinių. 

Įkaitų dramos fone artimo 
meile spindintis T. Tomilino 
veidas atrodys taip pat rekla-
miškai, kaip  ir to vainiko, kurį 
ant uždaužyto penkiamečio 
Matuko kapo padėjo socialinės 
apsaugos ir darbo  ministras 
Linas Kukuraitis, nuotrauka. 
Po to ją įsikėlė į internetą.

„...Gaublį galima sukons-
truoti didesnį, tačiau Žemės 
padaryti didesnės neįmano-
ma. Kad ir kaip nehumaniš-
kai skamba, reikės kažką nuo 
žaliojo lopinio nustumti.“

Siūloma į Vyriausybę kreiptis 
dėl paskolos nurašymo

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos narys, socialdemokratas Dona-
tas Krikštaponis ragina UAB „Anykščių šiluma“ direktorių 
Dainių Šiaučiulį ieškoti kelių, kad bendrovei valstybė nura-
šytų 2 mln.840 tūkst. Eur paskolą už dujines katilines.

„Man atrodo, kad dabar yra 
labai palanki situacija, kadan-
gi dujinės katilinės yra smerk-
tinos, naikinamos ir  panašiai, 
o mūsų paskola yra paimta už 
dujines katilines. Man atrodo, 
kad reikėtų su atitinkamais raš-

tais  bandyti važiuoti ir įrodyti 
Vyriausybei, kad vis dėlto rei-
kėtų pagelbėti šioje situacijo-
je. Nes kainos tikrai žmonėms 
yra didelės“, - spalio pabaigo-
je vykusiame Anykščių rajo-
no tarybos posėdyje kalbėjo 

D.Krikštaponis.
D.Krikštaponiui antrino ir Dar-

bo partijos atstovas Anykščių ra-
jono taryboje Ričardas Sargūnas, 
ragindamas UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorių prie raštų „nebi-
joti pridėti ir kojas“.

„Kažkada Vyriausybėje 
buvo toks pasišnekėjimas, kad 
anykštėnams būtų galima su-
teikti bent kokią lengvatą, bet 
tuoj užsikabino kitos savival-

Anykščių rajono tarybos 
narys Donatas Krikštaponis 
mano, kad dabar yra palanki 
situacija kreiptis dėl Anykš-
čių miesto šilumos ūkio mo-
dernizavimui paimtos pasko-
los nurašymo.

dybės. Pasirodo, Lietuvoj mes 
turime dar kelis tokius atvejus 
dėl paimtų paskolų. Dėl to mes 
ir kliūname, mūsų vienų negali 
atlaisvinti nuo šitų pančių, esa-
me susiję visame Lietuvos ūky-
je“, - kalbėjo R.Sargūnas.

Priminsime, kad naujai pa-
skirtasis UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius D.Šiaučiulis 
paskolą už dujines katilines, 
duodamas interviu „Anykštai“, 
įvardijo kaip vieną didžiausių 
„stabdžių“ įgyvendinti kitas ši-
lumos ūkio investicijas.

Anykščių miesto šilumos ūkio 
modernizavimui paimtą pasko-
lą UAB „Anykščių šiluma“ turi 
grąžinti iki 2030 metų.
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Anykščiai Kazimiero Jogailaičio laikais

dr. Tomas BARAnAuskAs

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio valdymas, užtrukęs 52 metus 
(1440–1492), buvo ilgiausias vieno valdovo valdymo laikotarpis Lietuvos istorijoje. Jo, dar 
12-mečio berniuko, iškelto į sostą įtakingų didikų grupuotės, valdymo pradžia buvo susiju-
si su nemažais neramumais, tarp jų – žemaičių sukilimu, bet didžioji jo valdymo dalis buvo 
ramus laikotarpis – bent jau etninei Lietuvai.

Kazimiero valdymo laikotar-
piu –  tai išryškėjo nuo pat jo 
valdymo pradžios – istorijos are-
noje pirmą kartą pasirodo visa 
grupė reikšmingų to meto šiau-
rės Aukštaitijos valsčių centrų – 
Anykščiai, Pienionys ir Kurkliai, 
taip pat nedidelis Raguvos vals-
čius. Šio krašto gyventojų lai-
mei, bet mūsų istorinio pažinimo 
nelaimei, šiuos kraštus aplenkė 
XIV a. kryžiuočių puldinėjimai,  
dėl kurių  jau XIV a. žinome 
apie Anykščių krašto kaimynus: 
Ukmergę (1333 m.), Uteną ir 
Tauragnus (abu – 1373 m.).

Anykščių, Pienionių ir Kur-
klių kraštą aplenkė ir svarbus 
prekybos kelias, ėjęs iš Livo-
nijos, kurio apsauga numatyta 
dar 1338 m. Gedimino paliaubų 
sutartyje su Livonija, dėl kurios 
pirmą kartą sužinome apie šiame 
kelyje buvusius tokius valsčių 
centrus kaip Užpaliai, Balninkai, 
Giedraičiai ir Nemenčinė. Arba 
1367 m., kai vėlgi  dėl naujoje 
sutartyje numatytos to paties ke-
lio apsaugos, paminėti Videniš-
kiai. Neminimi Anykščių krašto 
vietovardžiai ir Vytauto ar jo arti-
miausių įpėdinių laikų šaltiniuo-
se, kurie jau gausesni, bet vis dar 
gana fragmentiški, ypač kalbant 
apie Lietuvos vidinę struktūrą ir 
geografiją.

O  iš Kazimiero laikų išliko 
pirmas gana išsamus šaltinis, 
sistemingai kalbantis būtent 
apie vidinę Lietuvos valdovo 
administracijos veiklą. Tai vadi-
namoji Kazimiero suteikčių (do-
vanojimų) knyga, esanti Lietu-
vos Metrikos 3-ios knygoje. Tai 
gana painus šaltinis, Kazimiero 
kanceliarijos 1440–1476 m. iš-
duotų žemių ir valstiečių dova-
nojimo aktų Lietuvos diduome-
nei registras, į kurį pateko ir 12  
aktų tekstų,  tarp jų  ir vienas, 
minintis Anykščius bei Pienionis 
(1442 m. lapkričio 7 d.). Regis-
tro įrašus šioje knygoje stengtasi 
grupuoti geografiniu principu, 

čių krašte (Kurklių ar Pienionių 
valsčiuose).

Pirmojo Anykščių 
paminėjimo mįslė
Pastaruoju metu įsivyra-

vo nuomonė, kad pirmą kartą 
Anykščiai paminėti 1440 m. 
liepos 22 d. iš Trakų pasiųstame 
Kazimiero pranešime Eišiškių 
vietininkui Mantautui, kuriame 
pranešama, kad didysis kuni-
gaikštis ir karalaitis Kazimieras 
davęs „ponui Radvilai Astikai-
čiui, savo [žemės] maršalui, savo 
dvarą Any[kščius]“ („Dali eśmo 
panu Rodiwiłu Ostikowiczu 
marszałku naszomu dworec nasz 
Oni....“). Šį dokumentą 1826 
laikraštyje „Dziennik Wars-
zawski“ (nr. 18) paskelbė Ignas 
Danilovičius (vėliau, 1862 m., 
jis pakartotas to paties istoriko 
sudarytame registrų ir dokumen-
tų rinkinyje „Skarbiec Dyploma-
tów“). Ignas Danilovičius, be to, 
nurodė, kad dokumentas buvo 
sunkiai skaitomas dėl to, kad jo 
popierius jau supuvęs. Todėl iki 
galo neišskaitytas liko ir Radvi-
lai suteikto dvaro pavadinimas 
– istorikui pavyko išskaityti tik 
tris raides „Oni....“, kurias jis in-
terpretavo su tam tikra abejone 
kaip „Onikszty (?)“.

1980 m., tuo remdamasis, len-
kų istorikas Zbyslavas Voitko-
viakas (Zbysław Wojtkowiak) 
savo studijoje „Užnerio Lietuva 
XV a. – XVI a. I pusėje“ jau ka-
tegoriškai pareiškė, kad Anykš-
čiai pirmą kartą paminėti 1440 
m., o suteiktį reikia suprasti ne 
kaip dvaro davimą Radvilai As-
tikaičiui, o kaip jo paskyrimą 
Anykščių „vietininku-laikyto-
ju“. Taip lenkų istorikas sprendė 
dokumento prieštaravimą vis-
kam, ką mes žinome apie tolesnę 
Anykščių istoriją, nes Anykščiai, 
kaip žinia, niekada nevirto priva-
čiu dvaru, o visada buvo didžio-
jo kunigaikščio dvaras.

1992 m., ruošiantis minėti 
Anykščių 550 m. jubiliejų, kuris 
tuo metu skaičiuotas nuo 1442 
m. paminėjimo, buvo išleistas 
straipsnių rinkinys „Anykščiai: 
istorijoje, literatūroje, atsimi-
nimuose“, kuriame istorikas 
Algirdas Baliulis minėtą 1440 
m. dokumentą įvedė į Anykščių 
istorijos apžvalgą kaip pirmąjį 
Anykščių paminėjimą. Tai su-
kėlė tam tikrą sumaištį, nes pa-
aiškėjo, kad 550 metų Anykščių 
jubiliejus jau praleistas, bet nauji 
duomenys apie kiek senesnę 
Anykščių praeitį buvo visuotinai 
priimti ir nuo to laiko įsitvirtino 
literatūroje apie Anykščius.

Ilgą laiką šis faktas nekėlė abe-
jonių ir šių eilučių autoriui, kol 
atidžiau skaitant tekstą nepradė-
jo kilti vis daugiau klausimų: 1) 
Kodėl apie Anykščių dvaro sky-
rimą Kazimieras randa reikalą 
pranešti būtent Eišiškių vietinin-
kui, kuris su Anykščių valsčiaus 
reikalais neturi nieko bendra? 2) 
Kaip Anykščių dvaro „davimą“ 
Radvilai Astikaičiui suderinti su 
faktu, kad iškart po to Anykščiai 
žinomi kaip valdovo dvaras, ku-
rio pirmuoju žinomu laikytoju 
buvo ne Radvila Astikaitis, o 
jo brolis Mikalojus Astikaitis? 
3) Ar tikrai I. Danilovičiaus iš-
skaitytos trys raidės „Oni....“ yra 
pakankamas pagrindas Radvilai 
duoto dvaro vardą tapatinti su 
Anykščiais?

Tiesą sakant, rimtų priežasčių 
manyti, kad buvo pagrindo apie 
Anykščių reikalus informuoti 
Eišiškių vietininką, nėra. Atsi-
žvelgiant dar ir į neaiškų dvaro 
pavadinimo perskaitymą, galima 
manyti, kad tai vis dėlto buvo 
kažkoks dvaras Eišiškių vals-
čiuje. Geriausiu atveju „Oni....“ 
tapatinimo su Anykščiais versiją 
galima pripažinti neįrodyta hipo-
teze, kurios tuo tarpu dar negali-
ma laikyti istoriniu faktu.

1442-ieji Anykščių 
istorijoje: pirmasis 
Kazimiero apsilankymas
Tad verta grįžti prie ankstesnės 

versijos, kad Anykščiai pirmą 
kartą paminėti 1442 m. lapkričio 
7 -ąją ir šis paminėjimas iš tiesų 
yra ne eilinis ar atsitiktinis įvykis 
– už jo slypi visa istorija.

Kazimiero suteikties akte, ku-
ris įrašytas į minėtą Kazimiero 
suteikčių knygą (nr. 767), sako-
ma, kad didysis kunigaikštis ir 
karalaitis Kazimieras, būdamas 
Anykščiuose (в Оникъштахъ), 
Krašui Daugintaičiui (Краш 
Довъкгинътовичъ) suteikė tris 
žmones, gyvenusius Pienionių 
valsčiuje – Kigą, Domutį ir No-
venį.

Aktas adresuotas „Vilniaus po-
nui Astikui“, kuris bent nuo 1398 
m. buvo ir Užpalių seniūnas. Už-
palių valsčiui veikiausiai priklau-
sė ir Anykščiai bei Pienionys. Po 
Astiko mirties, kuri jį užklupo 
netrukus (nes aptariamas aktas 
– paskutinis jo paminėjimas), 
Anykščiai tapo savarankišku 
valsčiumi, administruojamu jo 
sūnaus Mikalojaus Astikaičio, 
o Užpaliai ir Pienionys taip ir 
liko vienu dvigubu valsčiumi, 
Anykščių valsčiaus perkirstu į 
dvi dalis ir valdytu vieno seniū-
no (vietininko), kuriuo iš pradžių 
tapo Radvila Astikaitis.

Kazimiero suteikčių knygos 
800-ajame akte tas pats pakarto-
ta trumpiau, nenurodant datos ir 
vietos (Anykščių), bet čia gavė-
jas įvardijimas pilnesniu vardu – 
Nekrašas (Некрашеви).

XIX a. dailininko nutapytas 
portetas „Karalius Kazimie-
ras Jogailaitis“ (iš Lietuvos 
nacionalinio dailės muzie-
jaus rinkinių).

nors ir nelabai sėkmingai, o jų 
chronologijos visai nepaisyta. 
Blogiausia tai, kad dauguma 
įrašų išvis nedatuota, nors apy-
tiksles jų datas galima nustatyti 
iš dovanojimuose dalyvavusių 
pareigūnų paminėjimų.

Ką šiuo metu galima pasakyti 
apie šių įrašų datavimą, apiben-
drino istorikas Eugenijus Sa-
viščevas 2008 m. paskelbtame 
straipsnyje „Suvaldyti chaosą: 
bandymas naujai tirti Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Kazimie-
ro suteikčių knygą“ („Istorijos 
šaltinių tyrimai“, t. 1). Kazimie-
ro suteikčių knygoje jis išskyrė 
1376 įrašus (t. y. pranešimus apie 
ko nors dovanojimą vienam as-
meniui), o juos sugrupavo į 812 
„spėjamų aktų“, kurie dažniau-
siai būdavo išduoti vienu metu ir 
gali būti datuojami viena data.

 Aštuoni iš šių aktų vienaip ar 
kitaip susiję su Anykščių vals-
čiumi (nr. 1, 27, 31, 36, 471, 767, 
800, 803), tiesa,  du iš jų yra pa-
sikartojantys įrašai (nr. 31, 800 
kartoja atitinkamai 1 ir 767 aktų 
informaciją). Dar keturiuose 
kalbama tik apie Kurklius (apie 
1443–1458 bei 1443–1449 m., 
nr. 243, 250) ir Pienionis (apie 
1443–1458 bei 1440–1447, nr. 
5, 244), be to, verta paminėti ir 
du aktus, datuojamus apie 1440–
1449 m., kuriuose minimas Ra-
guvos valsčius (nr. 759 ir 760), 
o jo dalis taip pat plytėjo dabarti-
niame Anykščių rajone (bent iki 
Traupio ir Juostos upės) ir kuris 
taip pat pirmą kartą paminėtas 
Kazimiero suteikčių knygoje.

Užuominą apie senesnius lai-
kus galima įžvelgti tik dviejuose 
Kazimiero suteikčių knygos įra-
šuose apie Kurklius ir Pienionis. 
243-ajame akte (apie 1443–1458 
m.) pasakyta, kad ponas Manvy-
das patvirtino suteiktį ponui Gin-
vaišui Kurkliuose, kuria patvirti-
no „keturis žmones, [kuriuos] 
dar Vytautas davė: Medę, Krimę 
ir Menę bei Vabalą“. 244-ajame 
akte ( datuota apie 1440–1447 
m.) patvirtinti dar Žygimanto 
Kęstutaičio Ežiui duoti žmonės 
Pienionyse – Eiras ir Domei-
ka. Matyt, kažkur netoli (vieta 
nenurodyta – gal tie patys Kur-
kliai?) Ežiui patvirtinti ir Žygi-
manto duoti Domeika, Vaidys ir 
Usegailas (Visgailas?). Kitais to 
paties akto įrašais buvo suteikti 
valstiečiai bajorams Buivydui, 
Daugvydui, Ratautui, Savičiui, 
Juriui, Petrui, Mykolui, Šedui-
kiui, Mangirdui ir kunigaikščiui 
Jurgiui su broliu. Galbūt šių val-
dų, kurios knygoje liko neįvar-
dytos, irgi reikia ieškoti Anykš-

Su tuo pačiu gavėju Nekrašu 
susiję dar du besidubliuojan-
tys įrašai, kuriuose kalbama 
apie tai, kad Nekrašui Gintau-
taičiui Deltuviškiui (Некрашу 
Кгинътовтовичу Дявилтовцу) 
suteikta Gvozdo žemė Anykš-
čiuose (земля Кгвоздева в 
Оникъштахъ) (nr. 1). Kitame 
įraše tas pats aktas atpasako-
tas dar trumpiau, praleidžiant 
Anykščių vardą, o patį Nekra-
šą pavadinant Daugimantaičiu 
(Некрашу Довкгимонътовичу 
земля Кгвоздева). Čia taip pat 
nurodyta, kad suteiktį patvirtino 
„ponas Petrošius“ (nr. 31). 

E. Saviščevo manymu,  šis as-
muo - tai  Petras Mantigirdaitis, 
Lietuvos žemės maršalas 1434–
1459 m.

Kazimiero suteikčių kny-
goje yra ir dar viena „pono 
Petrošiaus“ patvirtinta suteik-
tis Anykščiuose. Kažkokiam 
Liepoliui (Леполису), kuriam 
suteiktas valstietis Igailigidas 
(Икъкгоиликгид) iki valdovo 
valios (nr. 803). Petro Manti-
girdaičio veiklos laikotarpis ne-
prieštarauja galimybei, kad ir ši 
suteiktis irgi galėjo būti atlikta 
1442 metais.

Nekrašo vardas tik tą vieną 
kartą sutrumpintas į Krašą, bet 
tėvavardis nurodytas tris kar-
tus vis skirtingai (Daugintaitis, 
Gintautaitis, Daugimantaitis). 
Vienas iš šių tėvavardžio va-
riantų (Daugimantaitis) labai 
primena vienos iš galingiau-
sių Ukmergės krašto giminių 
– Daumantų-Siesickių – vardą 
(Daumantas iš esmės yra kiek 
sutrumpėjęs vardo „Daugiman-
tas“ variantas), nors Deltuvos 
kontekste prasmingai atrodytų 
ir variantas „Gintautaitis“, ka-
dangi žinoma ir Gintautų-Del-
tuviškių giminė. Tiesa, šis va-
riantas – mažiausiai tikėtinas, 
nes kiti du užrašymai rodo, kad 
tikrasis Nekrašo tėvavardis pra-
sidėjo dėmeniu „Daug-“. Tad 
gal gali būti, kad ir Daumantų 
kaimas aukštame Šventosios 
krante į šiaurę nuo Kavarsko 
(ties Daumantų atodanga) iš-
augo iš tos pačios trijų Pienio-
nių valsčiaus valstiečių suteik-
ties Nekrašui Daugimantaičiui 
(Daumantaičiui)?
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Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių parapi-

jos klebonas, svėdasiškis

A. lukašenka žagsi, nes jį mini 
visi, kas tik moka ištarti Baltaru-
sijos prezidento vardą. Paminė-
jau ir aš, pasimeldęs, kad viskas 
susitvarkytų be nesąmonių ir 
politinės isterijos.

Tiesa, abejoju, ar tik A. 
lukašenka kaltas, kad nelegalų 
būriai apsupo rytinius europos 
sąjungos kraštus. italiją jau 
kuris laikas pasiekia tūkstančiai 

pastabos paraštėse

Anykščiai Kazimiero Jogailaičio laikais
(Atkelta iš 1 psl.)

migrantų ir tai tęsiasi jau daug 
metų. Tai gal ir čia A. lukašen-
kos darbas? Man labai keista, 
kad politiniai proto bokštai 
vengia ar net ignoruoja visai 
kitą migrantų antplūdžio prie-
žastį. Gal ji iš pirmo žvilgsnio 
ir atrodo kaip hipotezė, tačiau 
ją atmesti būtų per daug naivu 
ir neatsargu. negi europoje 
visi jau pamiršo islamizacijos 
teoriją? negi europa pamiršo, 
ką kažkada apie islamo religijos 
ir kultūros sugrįžimą kalbėjo O. 
bin ladenas ar Abu Bakras al-
Baghdadi  - džihadistų lyderis? 
Gal ir klystu, bet šios migravimo 
priežasties tikrai neatmesčiau. 
kai atidžiau imu stebėti, tai tose 
jaunų musulmonų vyrų gretose 
ir kai kuriuose iš pirmo žvilgsnio 
nepastebimuose dalykuose mato-
si, kad ne visi čia atėjo vargo ar 
karo baimės palytėti. Migrantų 

iš islamo pasaulio srautai iki 
šiolei tekėjo į Vakarus, o dabar 
jau teka ir į Rytus. labai keista, 
kad tokios migracijos nėra į auk-
se besimaudančius Arabų emi-
ratus ar į saudo Arabijos pusę. 
O Vakarų europoje politinio 
islamo ekstremalūs elementai vis 
labiau  pradeda reikštis. Ypač tai 
matosi krikščionybės atžvilgiu. 
neseni neapykantos krikščio-
nybei įvykiai Prancūzijoje ir 
Vokietijoje parodė, kad europie-
tiška integracija - tai graži, bet 
atsibodusi politinė pasaka, kuria 
vis mažiau tikima. 

krikščionijos pasaulis yra 
labai susiskaldęs. krikščionių 
vienybei pasiekti neužtenka 
vienos maldų savaitės per metus. 
Žmogiško silpnumo paliestos 
ambicijos, pasidavimas gun-
dymams valdžia, teritoriniai 
nesutarimai žeidžia Visuotinės 

Bažnyčios sielą. Žinoma, Dievo 
galybė ją gali bet kada išgydyti. 
Tačiau kaip Dievui gydyti, jei 
žmonės savo neapykanta ir ne-
sugyvenimu tik gilina Bažnyčios 
žaizdas? Asmeniškai man labai 
liūdna, kad pablogėjo santykiai 
ir tarp Rusijos Pravoslavų bei 
konstantinopolio patriarchatų. 
Tai dar viena atsivėrusi žaizda 
Bažnyčios kūne ir sieloje. 

Taigi, jei atsirastų rimtas 
pavojus krikščionybei, ar ji 
sugebėtų susivienyti ir kovoti už 
išlikimą? kaži...Gal vėliau, bet 
ne dabar...

Mūsų planeta Žemė tokia 
graži, nes ją gražią sukūrė Vie-
nintelis sutvėrėjas. Žemė nėra 
pyragas, kad ją būtų galima 
padalyti gabalais arba tų gabalų 
prisiplėšti. Viešpats taip sukūrė 
pasaulį, kad jame gali gyventi 
milijardai žmonių,  tik su sąlyga, 

kad tie žmonės norės viską 
pasidalyti po lygiai, kaip broliai 
ir seserys. Deja, taip nėra. 

kai žmonėms jau nebeužtenka 
minčių ir veiksmų, skatinančių 
grobti viską, kas yra regima, tai į 
korumpuotas galvas ateina min-
tis savintis ir patį Dievą. O juk 
tai viena iš didžiausių šventva-
gysčių - privatizuoti Dievą, kuris 
yra Visatos Valdovas, dangaus 
ir žemės sutvėrėjas, Visuotinė 
ir Amžinoji Tiesa, visų tvarinių 
Viešpats.  Politiškai aptemusio 
proto ir  korumpuotos sąžinės 
žmogus nenori to suvokti. Gal 
todėl ir matome vis dažniau 
tokius vaizdus, kokius mums 
rodo televizija ir internetas: be-
viltiškumas, neapykanta, baimė, 
susiskaldymas, melas ir dvasinė 
tamsa. Ar nepavargo nuo viso to 
mūsų nuostabioji Žemė? Tik pati 
ji ir tegali atsakyti...

E. Saviščevas Gvozdo žemės 
Anykščiuose (Anykščių vals-
čiuje) suteiktį datavo 1440–
1447 m. laikotarpiu, neatmes-
damas galimybės jos datavimą 
susiaurinti iki 1440–1443 m.. 
Manytina, kad iš tikrųjų ši su-
teiktis Nekrašui Daugimantai-
čiui turėjo būti išduota tuo pačiu 
metu, kaip ir trijų valstiečių do-
vanojimas Nekrašui Pienionių 
valsčiuje 1442 m. lapkričio 7 
d., juo labiau kad ją Kazimieras 
atliko būdamas Anykščiuose.

Tai, kad valdovo kanceliari-
joje išliko net po du Nekrašui 
Daugmantaičiui duotų suteik-
čių aktų nuorašus (juodraš-
čius), rodo, kad šiems aktams 
Kazimieras teikė didesnę reikš-
mę, kokios nepastebime dau-
giau kaip tūkstančio kitų šioje 
knygoje suregistruotų suteikčių 
atveju. Manytina, kad įtakingas 
deltuviškis šiomis dviejomis iš 
valdovo išsirūpintomis suteik-
timis Pienionių ir Anykščių 
valsčiuje siekė įgyti daugiau 
įtakos valsčiuose, plytėjusiuose 
į šiaurę nuo jo pagrindinių val-
dų Ukmergės valsčiuje.

Svarbu įvertinti ir šių suteik-
čių istorinį kontekstą. 1440 m. 
Goštauto ir Alšėniškių vadovau-
jamai Lietuvos ponų grupuotei 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 
iškėlus Kazimierą Jogailaitį, Že-
maitija pasipriešino. Žemaičiai 
nepripažino Kęsgailos Valman-
taičio, kurį seniūnu norėjo pa-
skirti Kazimiero aplinka. Kilo 
sukilimas, kuriam vadovavo 
ankstesnio seniūno Kantauto 
giminaitis Daumantas. Tik 1441 
m. gale Kazimierui ir jo globė-
jams pavyko gražiuoju susitarti 
su žemaičiais. Jie sutiko seniūnu 
pripažinti Kazimierui palankų 
Kantautą, buvusį Žemaitijos se-

niūnu iki sukilimo, 1436–1440 
m.. Pačiai Žemaitijai, atski-
riems jos valsčiams, Kazimieras 
1441–1442 m. dalijo privilegi-
jas, o sukilime dalyvavusiems 
bajorams ( tarp jų net Dauman-
tui) – valstiečius ir valdas. Ka-
zimiero globėjai akivaizdžiai 
norėjo žemaičių diduomenės 
papirkimu išspręsti žemaičių su-
kilimo problemą.

Tad kyla klausimas – ar tik 
Nekrašas Daugimantaitis (Dau-
mantaitis) nėra buvusio žemaičių 
sukilimo vado Daumanto sūnus, 
gavęs valdų iš pradžių Deltuvo-
je, o 1442 m. lapkričio 7 d. – ir 
Pienionyse bei Anykščiuose, Ka-
zimierui siekiant susitaikyti su 
žemaičių sukilimo dalyviais?

Verta atkreipti dėmesį į tai, 
kad su 1442 m. Kazimiero ap-
silankymo Anykščiuose laiku 
galima susieti ir Vilniaus vai-
vados Daugirdo patvirtintą su-
teiktį ponui Sudivojui (Valman-
taičiui): Anykščiuose jam duota 
30 žirgšėrių (nr. 27). Daugirdas 
mirė 1443 m. pradžioje, tad jau 
vien jo dalyvavimas orientuoja 
mus į artimą Kazimiero lanky-
muisi Anykščiuose laikotarpį.

Valmantaičiai (Rumbaudas, 
Kęsgaila, Jaunius, Šedbaras, 
Gudigirdas, Sudivojus) buvo iš 
Deltuvos kilę vieni įtakingiausių 
Lietuvos didikų, o Mazginas, jų 
senelis iš motinos pusės, buvo 
žemaičių bajoras. Tad Vytauto 
laikais jie padarė puikią karjerą, 
ypač Žemaitijoje, kur Rumbau-
das ir Kęsgaila Valmantaičiai 
vienas paskui kitą užėmė Žemai-
tijos seniūnų pareigas, o Kęsgai-
la siekė jas susigrąžinti ir dabar, 
1442-aisiais (jam tai netrukus 
pavyko).

Dviejų įtakingų deltuviškių są-
sajos su Anykščiais tais pačiais 
1442 m. ar artimu laikotarpiu var-

gu ar yra atsitiktinės. Kazimieras 
Anykščiuose, matyt, tvarkė savo 
santykius su įtakingais Deltuvos 
didikais – tiek su tais, kurie kėlė 
jam problemų (Nekrašas Dau(gi)
mantaitis), tiek su savo šalinin-
kais (Valmantaičiai).

1442 m. Kazimiero veiklos 
Anykščiuose apžvalgos pabai-
goje reikia atkreipti dėmesį į dar 
vieną faktą. Dar 1994 m. Artūras 
Dubonis atkreipė dėmesį į Lie-
tuvos Metrikos 224-ojoje kny-
goje aprašytą 1522 m. Anykščių 
bažnyčios kunigo klebono Vai-
tiekaus bylą su Čedasų dvaro sa-
vininku Grigu Astikaičiu dėl kle-
bonijos žemių Vyžuonose. Šioje 
byloje užsiminta, kad Anykščių 
klebonija jau egzistavo Anykščių 
vietininko Mikalojaus Astikaičio 
laikais, taigi 1442–1452 m. A. 
Dubonis taip pat atkreipė dėme-
sį į tai, kad Anykščių bažnyčios 
fundatorius buvo pats didysis 
kunigaikštis. Jeigu taip, tai, atsi-
žvelgiant į A. Dubonio nurodytą 
apytikslį bažnyčios įkūrimo lai-
ką, logiška būtų daryti prielaidą, 
jog sprendimą dėl Anykščių baž-
nyčios steigimo Kazimieras taip 
pat galėjo padaryti 1442 m. lap-
kričio mėnesį, savo apsilankymo 
Anykščiuose metu.

Antrasis Kazimiero 
apsilankymas Anykščiuose
Kazimiero laikų dokumentuo-

se tarsi nėra aiškiai datuotų ži-
nių, kad Kazimieras antrą kartą 
būtų lankęsis Anykščiuose. Bet 
Kazimiero suteikčių knygoje yra 
užregistruotas aktas, nurodantis 
Kazimierą veikiausiai dar kartą 
buvus Anykščiuose. Jame pa-
sakyta, kad Anykščiuose turbūt 
pats Kazimieras (bent jau nepa-
minėtas joks kitas pareigūnas) 
paskyrė 9 suteiktis Žemaitijos 
bajorams Kražiuose, Viduklėje 

ir Raseiniuose. Šis aktas datuo-
tas pirmaisiais indikto metais 
(nr. 471). Indiktas buvo 15 metų 
ciklas. Kazimiero suteikčių kny-
gos apimamu laikotarpiu pir-
mieji indikto metai atitiko 1452 
m. rugsėjo – 1453 m. rugpjūčio 
arba 1467 m. rugsėjo – 1468 m. 
rugpjūčio laikotarpius.

Kurį iš šių datavimų pasirink-
ti? Kazimiero suteikčių knygoje 
yra įrašas ir apie tai, kad ponui 
Mykolui Kęsgailaičiui, Vilniaus 
vaivadai, karalius Anykščiuose 
davė 4 žmones su pievomis prie 
Jaros ežero – Jučaitį, Vytarą, 
Sauginaitį ir Jurį Vaikštaitį (nr. 
36). Šiuo atveju akivaizdžiai 
matome vėlyvesnio Kazimiero 
valdymo laikotarpio dokumen-
tą, kadangi Mykolas Kęsgailai-
tis Vilniaus vaivada buvo 1459–
1476 m. Šis dovanojimas galėtų 
sutapti su antruoju Kazimiero 
apsilankymu Anykščiuose, jei-
gu jį datuotume pagal antrąją 
alternatyvą, t. y. 1467–1468 m. 
Galima pastebėti, kad su šiuo 
antruoju Kazimiero apsilan-
kymu Anykščiuose irgi siejasi 
Valmantaičių įtakos Anykščių 
valsčiuje stiprinimas.

E. Saviščevo manymu, akto 
nr. 471 „indikcija klaidinga. Re-
miantis itinerariumu, valdovas 
Anykščiuose buvo tik kartą – 
1442 m. lapkritį“. Tad istorikas 
ir šią Kazimiero suteiktį su tam 
tikra abejone pabandė priskirti 
1442 m. Kazimiero apsilanky-
mui Anykščiuose. Tačiau šalti-
nio informaciją atmesti remiantis 
vien tuo, kad antrasis Kazimiero 
apsilankymas nepaliudytas ki-
tuose šaltiniuose, iš kurių suda-
rytas jo itinerariumas, yra neįti-
kinamas, nes kaip tik šio šaltinio 
pagrindu galima būtų papildyti 
Kazimiero itinerariumą. Pats 
šiuo metu žinomas Kazimiero 

itinerariumas neleidžia atmesti 
Kazimiero lankymosi Anykš-
čiuose 1467–1468 m. (taip pat 
ir 1452–1453 m.), nes valdovas 
tuo metu tikrai buvo Lietuvoje.

Anykščių miesto ištakos
Kazimiero valdymo pabaigo-

je apie Anykščius informacijos 
pateikia ir Kazimiero išmokų 
knyga, apimanti 1479–1491 m. 
laikotarpį (Lietuvos Metrikos 
4-oji knyga).

Iš jos sužinome, kad 1486 m. 
Anykščių karčemos jau davė 
valdovui apčiuopiamų pajamų, 
iš kurių 8 kapas (480) grašių 
Kazimieras tų metų vasario 9 
d. paskyrė Aleksandrui Man-
girdaičiui, o 10 kapų (600) 
grašių tų pačių metų lapkričio 
23 d. – Jurgiui Kondrataičiui. 
Beje, Kondratas buvo to meto 
Anykščių vietininkas, tad, ma-
tyt, tie 600 grašių buvo skirti jo 
sūnui.

1488 m. kovo 17 d. Mykolui 
Miškovičiui vėlgi teko 8 kapos 
grašių, o jo broliui Stanislo-
vui – 10 kapų grašių iš Anykš-
čių karčemų. Nelabai dažnas 
Anykščių minėjimas šioje kny-
goje rodo, kad Anykščiai tuo 
metu nebuvo svarbus valdovo 
pajamų šaltinis, bet jau pradėjo 
funkcionuoti ir kaip miestelis.

Baigiant šio seniausio, ra-
šytiniais šaltiniais pagrįsto 
Anykščių istorijos laikotarpio 
apžvalgą, reikia pažymėti, kad 
Anykščiai Kazimiero laikais 
buvo ne tik valdovo dvaras, 
kuriame Kazimieras lankėsi 
du kartus, ne tik valsčiaus, iš 
pradžių, matyt, priklausiusio 
Užpaliams, o nuo 1442 m. – sa-
varankiško, centras, bet, Kazi-
mierui įsteigus bažnyčią, tapo 
ir parapijos centru bei pradėjo 
augti kaip miestelis.

Minčių fragmentai, žvelgiant į „koncertinos“ tvorą
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Monsinjoro gimimo šimtmetis:
kunigo Alberto Talačkos asmenybės ir kūrybos švytėjimas 
Sena tiesa: žmogaus gimimo šimtmetis yra jo visų žmo-

giškųjų galimybių riba, už kurios ima silpti, nykti atmii-
mas apie jį, o darbai pamažu tirpsta kolektyvinėje veikimo 
erdvėje. Šią laiko galią paneigia labai retos išimtys, kai po 
asmenybės mirties vis aiškesnis, aktualesnis darosi jo gy-
venimas, ima ryškėti atliktų darbų, idėjų, įtaigų prasmė ir 
grožis, kai tarsi iš naujo ir naujai imamas matyti nebesa-
mas žmogus, tarsi jo gyvenimas tik dabar yra prasidėjęs. 

Daug šviesių dvasininkų yra 
matę Anykščių šventovės, nuo 
pat pirmosios, medinės, pasta-
tytos 15 a. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kazimiero Jogai-
laičio fundacijos valia, iki da-
bartinės didingos neogotikos 
bažnyčios, kurioje su pasiš-
ventimu tris dešimtmečius tar-
navo anykštėnams klebonas, 
dekanas Albertas Talačka.  

Rapolas Šaltenis apie rašy-
toją Antaną Vienuolį atsimi-
nimuose teigė, kad jis Anykš-
čius kūrė kaip kultūros miestą, 
kurį ženklina naujos prasmės, 
vaizdiniai, objektai, papročiai. 
Ypač tai galėtume pasakyti apie 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
puoselėtoją monsinjorą Al-
bertą Talačką, kuris didingoje, 
bet kokybiško dekoro tąkart 
dar neįgijusioje šventovėje ir 
jos šventoriuje per tris dešim-
tmečius sukūrė konceptualų 
sakralinio meno lobyną. Nors 

Lietuvos bažnyčiose galime 
pamatyti nemažai sovietmetčiu 
sukurtų dailės kūrinių, dau-
giausia vitražų, tačiau tokio 
gausaus būrio profesionalių 
kūrėjų, tapusių Lietuvos naci-
onalinės premijos laureatais, 
kaip Vladas Vildžiūnas ir An-
tanas Kmieliauskas, ypač pa-
garsėjusių unikaliais kūriniais, 
kaip vitražistė Marija Anortė 
Mackelaitė, išpuošusi šventovę 
ypatingos meninės vertės vitra-
žais, ar Rimantas Idzelis, sukū-
ręs šventovės istorinėse stacijų 
koplyčiose ypatingos įtaigos 
ir vertės Kristaus kančios ke-
lio skulptūrines kompozicijas, 
nėra daugiau niekur, tik Anykš-
čiuose. Kelios dešimtys kūrinių 
(skulptūros, paveikslai, pamin-
klinės kompozicijos literatūros 
klasikams anykštėnams) - visa 
tai monsinjoro Alberto Talač-
kos sumąstytos, išjaustos ir 
įgyvendintos kūrybinės pro-

gramos, kurios kultūros miesto 
katalikų šventovę pavertė au-
tentiškų sakralinio meno kūrinių 
nacionalinės vertės galerija. To 
sovietmečio suvaržymų, baž-
nyčios persekiojimų ir neigimo 
tikrovėje nepavyko pasiekti nė 
vienam Lietuvos kunigui kle-
bonui. Monsinjoras čia iškyla ir 
vis labiau tampa matomas kaip 
unikumas, įveikęs visas kliūtis ir 
įvykdęs savąją sakralinio meno 
galerijos Anykščių šventovėje ir 
jos šventoriuje sukūrimo misiją.

Pirmuoju ir svarbiausiu jis 
yra Lietuvoje ir pagal parapijai 
padovanotą dailės kūrinių as-
meninę kolekciją, kurios kūri-
nius, rodomus Anykščių meno 
centre, skolinasi tarptautinėms 
ir nacionalinėms parodoms 
net ir patys didžiausi Lietuvos 
muziejai. Tokios dovanos nėra 
gavę nei Vilniaus, nei Kauno 
miestai ir jų muziejai. Monsin-
joro dovaną galėjusi pranokti 
kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
dailės kolekcija Kaune netapo 
miesto nuosavybe, jos likimą 
ženklina fatališka kunigo žūtis 
ir kolekcijos netektis – skam-
biai miestui duotas dovanos 
pažadas nevirto tikrove. Be jo-
kių skambių žodžių testamentu 
Monsinjoras paliko Anykščių 
parapijai savo kolekciją ir kul-

tūros visuomenės karštu troš-
kimu ji tapo sakralinio meno 
muziejaus – Anykščių menų 
centro, įkurto istorinėje vysku-
po Antano Baranausko salėje, 
unikumu. 

Daug kalbame Anykščiuose 
apie pasišventimą bendram gė-
riui, pasiaukojimą Laimės žibu-
rio miestui, kuris kaip magnetas 
vis labiau traukia Lietuvos ir 
užsienio visuomenę meno jėga, 
kultūros ir gamtos unikalumu, 
kūrybingais meno projektais. 
Monsinjoras Albertas Talačka 
savo tauriu gyvenimu ir titaniš-
kais kultūros darbais mums yra 
kelrodė žvaigždė. 

Anykščiai yra ne tik monsin-
joro Alberto Talačkos kūrybin-
giausių metų ir brandžiausių 
darbų miestas, kurį jis pasirin-
ko Anykščių šilelio artumoje ir 
savo amžinybės vieta. Į Anykš-
čius tarsi suteka jo visų gyve-
nimo darbų, idėjų faktai, jo iš-
mintį ir taurumą patvirtinantys 
amžininkų liudijimai. Paroda, 
kurią švenčiame Monsinjoro gi-
mimo šimtmetį, bus parodyta ne 
tik Anykščių bažnyčioje, bet ir 
kituose miestuose, kuriuose jis 
kunigavo – gimtajame Pasvalio 
krašte, Rokiškyje, kur karo metu 
apgriautą šventovės meninę 
aplinką jis atkūrė ir atgaivino.

Kiekvienas sąmoningas 
žmogus siekia savo gyveni-
me būti visaverte asmenybe 
ir savo veiklos profesionalu, 
bet retai kam pasiseka pasiekti 
didelių aukštumų. Monsinjoro 
žmogiškasis taurumas, dva-
sininko išmintis ir kuklumas, 
stebinęs daugelį, ėjo koja ko-
jon su dvasininko tarnyste, 
jos aukštąja dvasine misija 
vesti tikinčius krikščioniškųjų 
idealų keliu, pakelti jų dvasią 
sakralinio meno grožiu ir pras-
mingumu. 

Monsinjoro Alberto Talačkos 
šimtmetis yra šviesus ir palai-
mingas: jo darbai, jo idėjos, jo 
tarnystė atsiveria dabarčiai ir 
ateičiai kaip laikui nepavaldi 
išmintis, kaip neblėstantis gė-
ris ir grožis. 

Sigutis OBeleVičius
Anykščių rajono meras

užsak. nr 1062

Monsinjoras Albertas Ta-
lačka.

Jaunas specialistas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas 
Domas Kurlavičius pradėjo dirbti Respublikinėje Panevėžio ligoninėje 

Skubame Jus informuoti, kad Respublikinės Panevėžio 
ligoninės gydytojų gretos ir toliau sėkmingai pildosi jau-
nais specialistais. Direktoriaus pavaduotojas medicinai 
dr. Mindaugas Vaitkus taip pat neslepia džiaugsmo, kai į 
ligoninę atvyksta dirbti jauni gydytojai-specialistai, o juk 
jie prieš pasirinkdami savo pirmąją darbo vietą renka in-
formaciją apie šalies gydymo įstaigas, domisi profesinėmis 
ir vadybinėmis veiklos galimybėmis. 

Respublikinė Panevėžio ligoninė daug investuoja į nau-
jos, moderniausios medicinos įrangos įsigijimą, remia ir 
palaiko jaunų specialistų iniciatyvas, pasvertus ir ambi-
cingus jų siekius. Taigi, šiandien Jums pristatome jauną 
specialistą plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydy-
toją Domą Kurlavičių.

Gydytojo žodis apie save: 
„Gimiau ir užaugau Panevė-
žyje. 2010 metais baigiau Pa-
nevėžio Vytauto Žemkalnio 
gimnaziją ir tais pačiais metais 
pradėjau studijuoti mediciną 
Vilniaus universiteto medici-
nos fakultete. Studijos buvo 
sunkios, tačiau tikrai įdomios 
ir tai man suteikė patirties ne 
tik kaip būsimam gydytojui, 
tačiau brandino ir kaip asme-
nybę. Studijų metais pradėjau 
svarstyti apie tai, kokią kryptį 
pasirinksiu. Ėmiau labiau do-

mėtis chirurgija, įsitraukiau 
į studentų mokslinę veiklą, 
ruošiau pranešimus chirurgi-
jos tema, atlikau vasaros prak-
tikas ligoninėse, chirurgijos 
skyriuose. Viena iš jų buvo  1 
mėn. praktika Respublikinėje 
Panevėžio ligoninėje bendro-
sios ir abdominalinės chirur-
gijos skyriuje. 2016 metais 
baigiau vientisąsias medicinos 
studijas ir įstojau į Vilniaus 
universiteto medicinos fakul-
teto plastinės ir rekonstruk-
cinės chirurgijos rezidentūrą. 

Dirbdavau ir budėdavau daug, 
jų metu įsisavinau pagrindinius 
mikrochirurgijos įgūdžius. Pa-
grinde darbas ir praktika vyko 
Vilniaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikose ir Respubli-
kinėje Vilniaus universitetinėje 
ligoninėje, kelis mėnesius dir-
bau Nacionaliniame vėžio ins-
titute. Mano, kaip plastinės ir 
rekonstrukcinės chirurgijos gy-
dytojo pagrindinės kompeten-
cijos būtų plaštakos ir rankos 

chirurgija, lazerinis randų gy-
dymas, smulkioji veido srities 
rekonstrukcija, šalinant įvairius 
darinius, kai papildomai reikia 
atlikti susidariusių defektų plas-
tiką, estetinės operacijos (krūtų 
mažinimas ir pilvo plastika). 
Greitu metu planuoju vykti į 
stažuotę Vokietijoje, pagilinti 
žinias ir klinikinius įgūdžius 
estetinės chirurgijos srityje..“ – 
save pristatė jaunasis specialis-
tas plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojas Domas 
Kurlavičius.  

„Visada labai džiaugiamės, 
kai sulaukiame specialistų, 
ypač jaunų, kurie pradeda dirb-
ti mūsų ligoninėje. Smagu, kai 
Dienos chirurgijos skyriuje di-
dėjant atliekamų darbų apim-
tims, didėja ir mūsų skyriaus 
kolektyvas. Plastikos ir rekons-
trukcinės chirurgijos gydytojas 
Domas Kurlavičius dirbs tiek 
Dienos chirurgijos skyriuje, 
Smėlynės g. 25, Panevėžyje, 
tiek konsultuos pacientus Kon-
sultacijų poliklinikoje, Jakšto 
g. 6, Panevėžyje. Toks darbo 
modelis yra taikomas jau ne 
vienerius metus ir jis yra pilnai 

Plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojas Domas 
Kurlavičius

pasiteisinęs – konsultuodamas 
pacientą gydytojas susipažįsta 
su juo, tad, esant būtinybei, 
jis siunčiamas tolimesniam 
gydymui į Dienos chirurgijos 
skyrių, kuriame šis gydytojas 
toliau tęsia darbą su pacientu. 
Esu tikras, kad gydytojas Do-
mas sėkmingai įsilies į mūsų 
kolektyvą ir kartu atliksime 
dar daug gerų darbų, pritaiky-
sime naujus metodus gydyda-
mi mūsų pacientus“, - jauno 
specialisto atėjimu dirbti į 
Dienos chirurgijos skyrių pa-
sidžiaugė šio skyriaus vedėjas 
gydytojas chirurgas Rimvydas 
Tumas.

Šis jaunas specialistas pasi-
rengęs visu 100 proc. atsiduoti 
darbui ir prisidėti prie Jūsų ne 
tik estiškesnio, bet ir kokybiš-
kesnio gyvenimo. 

O mielam gydytojui Domui 
gausaus Respublikinės Pa-
nevėžio ligoninės kolektyvo 
vardu linkime  visokeriopos 
sėkmės darbe ir asmeniniame 
gyvenime!

VšĮ Respublikinės Panevėžio 
ligoninės info.

užsak. nr 1063.
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Pagerbtos ilgiausiai gyvuojančios 
Anykščių rajono verslo įmonės

Lapkričio 11 dieną, ketvirtadienį, Anykščių kultūros centre vykusiame renginyje „Verslo 
žiburiai“  už nepertraukiamą ir ilgametę veiklą pagerbti Anykščių rajono verslininkai.

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro organizuota-
me renginyje už nepertraukiamą 
veiklą pagerbtos  įmonės, kurios 
Anykščių rajone  veikia jau tris-
dešimt metų. Tai -  UAB „Imen-
za“, UAB „Anykštos redakci-
ja“, IĮ Vogulio „Vesas“, UAB 
„Anykščių linai“, IĮ „Anykščių 
taksi“, IĮ I. Judickienės vaistinė,  
IĮ „Granitas“, UAB „Poraistė“, 
UAB „Gėlių lanka“, MB „Al-
lex“, UAB „Licar“,  IĮ „Jūros 
auksas“,  K. Balčiūno inžineri-
nių paslaugų įmonė.

Už ilgametę veiklą padėkos 
ir gelių žiedai įteikti UAB „ES-
SPO“, UAB „Žiburys“, UAB 
„Vikonas“, AB „Anykščių 
kvarcas“, AB „Anykščių me-
lioracija“, Anykščių vartotojų 
kooperatyvo, UAB „Anykščių 
vosinta“,AB „Ažuožerių so-
dai“, UAB „Jaros prekyba“, 
IĮ S. Pilkauskienės odontolo-
gijos kabineto, O. Grumbinie-
nės įmonės „Vojūra“, Audros 
Pranckūnienės IĮ, IĮ G. Gotovs-
kio firmos, UAB „Paguostė“, 
IĮ Gansiniausko įmonės, UAB 
„Anykščių energetinė statyba“, 
UAB „Sinchronizacija“,  S. 
Kauniečio IĮ filialo, M. Misiū-
no firmos „Vicilė“, UAB „Vai-
dlonė“, M. Balucko įmonės 
„Varžos matas“, UAB „Origi-
nalios Erfurto sėklos“, UAB 
„Medusas“, L. Smalskienės 
firmos, A. Baltrimo įmonės,V. 
Vidugirienės įmonės „Endora“, 
V. Misiūno firmos „Ankasta“,  
IĮ L. Meškauskienės parduotu-
vės „Orchidėja“, T. Kontrima-
vičiaus firmos „Prevencija“, 
UAB „Aistra“, E. Rudokienės 
stomatologijos kabineto, V. 

Maldžienės firmos, V. Gruzins-
ko įmonės, UAB „Dulugis“, 
IĮ „Žalialapis“, A. Petrulio IĮ 
„Lavida“, UAB „Vilart“, UAB 
„Traupelė“,  UAB „Kurklių 
karjeras“, UAB „Alauša“ vado-
vams.

Į renginį buvo kviečiami ne 
tik esami, bet ir buvusieji šių 
įmonių  vadovai ir darbuotojai. 
Dėl pandemijos nemažai vers-
lininkų į renginį neatvyko, ta-
čiau Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė žadėjo, kad 
nominantams apdovanojimai 
bus pristatyti į jų kontoras.

„Verslo žiburiuose“ buvo pa-
gerbtos prieš daugelį metų įkur-
tos veikiančios įmonės, todėl 
atsiimti apdovanojimų į sceną 
kilo tėvų įmonėms jau vadovau-
jančių verslininkų vaikai – UAB 
„ESSPO“ vadovas Lukas Pakel-
tis, UAB „Anykščių energetinė 
statyba“ vadovas Teodoras Biti-
nas, UAB „Gėlių lanka“ vadovė  
Ieva Kupčinskienė ir kiti.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius renginyje 
„Verslo žiburiai“ džiaugėsi, kad 
Anykščių rajone yra įmonių, 
kurios veikia jau 30 metų: „Jei 
įmonės  išgyveno pastaruosius 
dvejus pandemijos metus, tikiu, 
kad joms jau niekas nebebaisu. 
Nors Lietuva pagal gyventojų 
skaičių yra nedidelė valstybė, 
bet pagal bendrąjį vidaus pro-
duktą ji aplenkė Baltarusiją ir 
Ukrainą“.

Jam antrino ir renginį ve-
dęs Paulius Ambrazevičius. 
Humoristas juokavo, kad jei 
Anykščių krašto verslininkams 
pavyko atlaikyti „laukinius“ 

1991-uosius , jų laukia ilga ir 
šviesi ateitis. Beje, renginio 
metu P.Ambrazevičius prisipa-
žino, kad jam artimi Anykščiai: 
jo tėvas yra gimęs Anykščių ra-
jone, o brolis kurį laiką ūkinin-
kavo Andrioniškyje.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
R. Gudonienė  į sceną pakilo tik 
renginio pabaigoje. Dėkodama 
vakaro muzikinės dalies  atlikė-
jai Evelinai Sašenko, ji kvietė 
dainininkę kurti verslą Anykš-
čiuose ir žadėjo padėti.

Po kompaktiško, vos kiek 
daugiau nei valandą trukusio 
renginio „Verslo žiburių“ da-
lyviai buvo pakviesti į furšetą 
antrajame kultūros centro aukš-
te. Kalbėdamiesi tarpusavyje, 
verslininkai džiaugėsi jiems 
parodytu dėmesiu, daugelis jų 
iš rajono valdžios to nebuvo nė 
karto sulaukę. UAB ,,Vaidlo-
nė“ direktorė Nijolė Vaičiulie-
nė ,,Anykštai“ sakė pirmą kartą 
per beveik 27 – erius veiklos 
metus jų įmonė buvo rajono 
valdžios pastebėta ir pagerb-
ta, nors nė karto ši įmonė nėra 
turėjusi įsiskolinimų SODRAI 
ar VMĮ, o joje nuolat dirba keli 
darbuotojai. 

Beje, pirmą kartą  istorijoje 
rajono valdžios pagarbaus dė-
mesio sulaukė nuo 1991-ųjų 
metų  kaip savarankiškas ūki-
nis vienetas gyvuojanti bei 12 
darbo vietų sukūrusi „Anykštos 
redakcija“.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras renginį 
„Verslo žiburiai“ organizuoja 
nuo 2015 metų.

-AnYkŠTA

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius padėkas už ilgametę veiklą įteikė verslininkui Algirdui 
Gansiniauskui. Į sceną atsiimti apdovanojimų pakviesti verslininkai Nijolė Vaičiulienė ir Teodoras 
Bitinas. 

Padėkos ir amarilių žiedai ilgiausiai gyvuojančioms Anykščių 
krašto įmonėms.

Verslininkus Eugenijų Andrijauską, Ritą Kripaitienę, LukąPa-
keltį Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sveikino su il-
gamete ir sėkminga veikla.

Atlikėjai Evelinai Sašenko dėkoja „Verslo žiburių“ organizato-
rė, Anykščių turizmo informacinio centro direktorė Renata Gu-
donienė.

anyksciai. lt ir Anykščių TViC nuotr.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius kalbėjo, kad šią pan-
demiją atlaikiusioms rajono įmonėms kiti sunkumai nebebaisūs.
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MOKYTOJAI IR MOKINIAI

Kritiką išliejo ant 
biurokratų

H. Fjellbirkeland feisbuko 
grupėje „Svėdasai – Vaižganto 
kraštas“ paskelbė tokio turinio 
įrašą: „Pirmenybę ar nepirme-
nybė – štai koks klausimas! 
Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazija įsteigta 1937 
m. Šiandien mokykloje sukurta 
daugiausiai darbo vietų Svėdasų 
seniūnijoje (apie 160 mokinių 
ir darbuotojų). Praėjus 84 metų 
nuo įkūrimo, 120 metrų ilgio 
įvažiavimas į mokyklos mašinų 
stovėjimo aikštelę vis dar nėra 
asfaltuotas. Be to, jau daugiau 
nei 2 metus asfaltuota automo-
bilių stovėjimo aikštelė prie 
mokyklos valgyklos yra prastos 
būklės. Ir dar Mokyklos gatvėje 
palei mokyklos valgyklą asfal-
tas ištrupėjęs daugiau negu 20 
mėnesių. NIEKO NEDARY-
TA, NIEKO NEDARYTA!!! 
Savivaldybės biurokratai tiek 
Svėdasuose, tiek Anykščiuose 
atsakingi už nuolatinę kontrolę/
patikrinimą teikia ataskaitas, 
politikai renkasi prioritetus!!!

1) Kodėl kelias iki mokyklos 
stovėjimo aikštelės per pasta-
ruosius 84 metus nepatenka į 
asfaltuojamų kelių prioriteto 
tvarka sąrašą? 

2) Kodėl pastaruosius 2 me-
tus nėra tvarkoma parkavimo 
vieta prie mokyklos valgyklos?

3) Kodėl daugiau nei 20 mė-
nesių nėra tvarkoma Mokyklos 
g. pradžios prie mokyklos val-
gyklos atkarpa?

Biurokratija ir išrinkti poli-
tikai NE GERAI, NE GERAI, 
NE GERAI!!!“

Kad problema būtų efektin-
giau išryškinta, Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijos 
direktorės pareigas šiuo metu 
einančios A. Fjellbirkeland su-
tuoktinis dar paviešino ir keletą 
nuotraukų, kuriose matyti gim-

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas teigia, kad 
per šį pavasarį atliktą apklau-
są iš svėdasiškių nieko negir-
dėjęs apie laikinosios gimna-
zijos direktorės sutuoktinio 
keliamas problemas.

į Svėdasų seniūnijos seniūną 
S.Rasalą buvo kreiptasi Svėda-
sų bendruomenės vardu, kelias 
į asfaltuojamų kelių sąrašą esą 
buvo įtrauktas. Kas konkre-
čiai kreipėsi, A. Fjellbirkeland 
neįvardijo, sakė, kad kreipėsi 
„žmonės“. Ji taip pat siūlė šia 
tema toliau kalbėtis su seniūnu 
S.Rasalu.

Prasiveržė norvegiškas 
mentalitetas

Laikinoji Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazi-
jos direktorė A. Fjellbirkeland 
sakė, kad tik dabar gali „priei-
ti“ prie gimnazijos „popierių“ 
ir išsiaiškinti, ar gimnazijos va-
dovai dėl mokyklos infrastruk-
tūros tvarkymo rašė kam nors 
raštus, ar ne. 

Pasiūlius tai ir padaryti, A. 
Fjellbirkeland ėmė juoktis: 
„Patikėkit, turiu ką veikti, dirb-
dama pusantro etato, pati turė-
dama pusę“. Šiuo klausimu ji 
rekomendavo kreiptis raštu.

Pasidomėjus, kodėl apie Svė-
dasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos problemas socia-
liniuose tinkluose rašo jos su-
tuoktinis, laikinoji gimnazijos 
direktorė A. Fjellbirkeland pa-
aiškino: „Aš neužsiimu tokiais 
dalykais, kuruoju ugdymą. O 
mano vyrui dėl to „skauda“.  Jis 
gyvena Mokyklos gatvėje ir su 
savo tuo norvegišku mentalite-
tu nesupranta šitų dalykų.“

Gimnazija raštų niekam 
nerašė

 Pokalbio telefonu metu Svė-
dasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos direktorės funkcijas 
atliekanti A. Fjellbirkeland kaž-
kieno iš šalia esančių pasiteira-
vo, ar dėl gimnazijos privažia-
vimų bei aikštelių tvarkymo 
kas nors iš gimnazijos vadovų 
rašė raštus Anykščių rajono sa-
vivaldybei . 

Buvo girdėti, kaip šalia esanti 
moteris atsakė, kad jokių raštų 
dėl to gimnazija nerašė. 

Vos penkias minutes trukusį 
pokalbį A. Fjellbirkeland kaž-
kodėl nusprendė užbaigti pir-
moji ir skubiai atsisveikino.

Seniūnas teigia, kad 
niekas į jį nesikreipė 

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
S.Rasalas „Anykštai“ sakė, kad 
šiemet organizavo svėdasiškių 
apklausą ir  pateikė jiems daug 
bendro pobūdžio klausimų.

„Klausiau, kas labiausiai jų 
netenkina Svėdasų miestelyje. 
Pirmiausia buvo minimi šaliga-

tviai, po to anglimis kūrenamos 
katilinės skleidžiamos dulkės. 
Visokių turėjo pastabų, bet ką 
tai turi bendra su privažiavimu 
iki gimnazijos automobilių sto-
vėjimo aikštelės ir kitų aikštelių 
– nežinau“, - sakė jis.

Pasiteiravus, ar kas nors iš 
svėdasiškių į jį kreipėsi dėl 
laikinosios Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijos 
direktorės A. Fjellbirkeland 
sutuoktinio keliamų problemų, 
S.Rasalas sakė: „Nežinau nie-
ko.Nesikreipė.“

Savo kiemą turi tvarkytis 
pati gimnazija

Svėdasų seniūnijos seniū-
nas S.Rasalas aiškino, kad jis 
„negali švaistyti valstybės lėšų 
svetimam turtui“.

„Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos įva-
žiavimas taip pat baisus. Na, 
neturi tos mokyklos pinigų. Jos 
pačios turi tvarkytis – jei mano 
kiemas, tai aš ir tvarkausi. No-
rėdamos tvarkytis, jos turi rašy-
ti Anykščių rajono savivaldybei 
raštus. Jei Svėdasų Juozo Tumo 
– Vaižganto gimnazijos vado-
vai savivaldybei dėl privažia-
vimų bei aikštelių sutvarkymo 
neparašė nė vieno rašto, tai jie 
nelabai supranta, ką veikia“, - 
kalbėjo S.Rasalas.

Į mokyklą atvažiuodavo 
per duobėto kelio balas

Anykščių rajono tarybos na-
rys Gediminas Kutka (visuome-
ninis rinkimų komitetas „Kęs-
tučio Tubio sąrašas „Anykščių 
krašto labui“) Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnaziją 
baigė prieš 16 metų.

„Tas įvažiavimas į mokyklos 
automobilių stovėjimo aikštelę, 
kai aš mokiausi, buvo toks pat, 
kaip ir dabar. Per tą laiką niekas 
nepakito ir nepagerėjo“, - pa-

stebėjo G.Kutka.
Politikas prisiminė, kad jam, 

kai buvo dar moksleivis, būda-
vo nemalonu ir nepatogu vykti 
į mokyklą duobėtu ir neprižiū-
rėtu keliu.

„Pats kartais vykdavau į mo-
kyklą automobiliu. Po lietaus 
to kelio duobės būdavo pilnos 
vandens. Manau, kad mokykla 
yra kompleksas. Tai – ne tik pe-
dagogai, mokyklos vidus, bet ir 
jos išorė. Viskas turi būti tvar-
kinga“, - dėstė G.Kutka.

Pašnekovas prisiminė, kad jis 
buvo moksleivis, į gimnaziją 
neprižiūrėtu keliu atvykdavo 5 
– 6 automobiliai.

„Dabar, kai važiuoju pro gim-
naziją, matau, kad automobilių 
stovėjimo aikštelė pilna auto-
mobilių. Automobiliais atvyks-
ta ne tik moksleiviai. Anksčiau 
mokykloje būdavo daugiau 
vietinių mokytojų, o dabar ne-
mažai atvažiuojančių iš kitur“, 
- tęsė G.Kutka.

Anykščių rajono tarybos na-
rys G.Kutka, išgirdęs iš „Anykš-
tos“, kad niekas iš svėdasiškių 
Anykščių rajono savivaldybei 
taip ir neparašė oficialaus rašto, 
kuriame būtų išdėstytos Svė-
dasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos aplinkos proble-
mos, kalbėjo: „Nuo seno žinau, 
kokie dažniausiai būna atsaky-
mai. Nėra pinigų. Žmonės jau 
daugmaž iš anksto žino galimą 
Anykščių rajono savivaldybės 
atsakymą. Turime rajone la-
bai daug problemų. Svėdasų 
bendruomenė kelia klausimą 
dėl miestelio šaligatvių ir kai 
kurių gatvių, kurios, sakykim, 
neprižiūrėtos nuo 1990 metų. Ir 
tie reikalai nejuda į priekį arba 
juda labai lėtai. Tai tas pats ir su 
mokykla. Problemas reikia kel-
ti, bet mažai šansų, kad tai pro-
blemai išspręsti gausi pinigų“.

Į gimnaziją – duobėtu keliu, kaip prieš 
šimtą metų

Anykščių rajono tarybos na-
rys, buvęs Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijos 
moksleivis Gediminas Kut-
ka mano, kad nuo problemų 
sprendimo žmones jau iš 
anksto atgraso nuspėjamas 
Anykščių rajono savivaldybės 
atsakymas, jog nėra pinigų.nazijos teritorijoje esančiuose 

duobėtuose keliuose telkšančios 
balos bei ištrupėjęs asfaltas.

Beje, svėdasiškius gerokai 
nustebino tai, kad įprastai lie-
tuviškai mažai kalbantis H. 
Fjellbirkeland komentarą apie 
gimnazijos problemą parašė 
sklandžia lietuvių kalba.

Rašė su vertėjo pagalba

„Anykšta“ susisiekė su Svė-
dasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos direktorės pavaduo-
toja ugdymui A. Fjellbirkeland, 
kuri šiuo metu atlieka gimnazi-
jos direktorės funkcijas. Ji pa-
tvirtino, kad feisbuko grupėje 
minėtą įrašą rašė jos sutuoktinis 
H. Fjellbirkeland. Pasiteiravus, 
ar norvegas jau spėjęs išmokti 
lietuviškai rašyti, A. Fjellbirke-
land juokėsi: „Jis čia rašė pu-
siau lietuviškai, pusiau angliš-
kai. Jis ten su vertėju kažkaip 
darė, darė.“

Teigia, kad į seniūną 
kreipėsi žmonės

Pasidomėjus, ar pati gimna-
zija ėmėsi kokių nors žingsnių, 
kad gimnazijos teritorija taptų 
labiau sutvarkyta, A. Fjellbir-
keland teigė, kad į šį klausimą 
jai atsakyti sunku.

„Ar anksčiau dėl to buvo ra-
šyti raštai, ar ne – nežinau. Tik 
atsimenu, kai Svėdasų seniū-
nijos seniūnas Saulius Rasalas 
apklausinėjo gyventojus dėl 
asfaltuojamų gatvių, tai mes 
prašėme asfaltuoti kelią į mo-
kyklos automobilių stovėjimo 
aikštelę. Bet tikslios informa-
cijos nepateiksiu, nes pati labai 
neseniai dirbu, direktorės nėra.
Gal sekretorė žino?“, - kalbėjo 
A. Fjellbirkeland.

Laikinoji gimnazijos direk-
torė prisiminė, kad dėl įvažia-
vimo į gimnazijos automobilių 
stovėjimo aikštelę asfaltavimo  

Svėdasai. Gatvė vedanti į gimnaziją.
Helge Fjellbirkeland nuotr., iš svėdasai - Vaižganto kraštas feisbuko.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai..
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Įspūdingiausios pasaulio 
salos.
12:55 Sakartvelas iš paukščio 
skrydžio.
13:50 Puaro N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pasikėsinimas Solsberyje  
N-14. 
21:50 3 minutės iki kino.  
21:53 Istorija apie žmones, žvė-
ris ir daiktus  N-7.
23:05 Rusteris Kogburnas N-14. 
(kart.).
00:55 Viskas dėl Alis  N-14. 
(kart.).

06:35 Zigis ir Ryklys.
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:25 Moko nuotykiai.

07:55 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:35 Anastasija. Kelionė į ateitį   
N-7.  
11:25 Nauja diena   N-7.  
13:30 Geras vyrukas   N-7.   .
15:25 Mano super buvusioji   
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:10 Kunigas  N14. 
00:05 Išmokyk mane mylėti  
N14.  
02:25 Džiuljeta. Atvirai (k) N14. 

06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys  (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys  (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Laukinė Brazilija.  
12:40 Kenoloto.
12:42 Laukinė Brazilija.  
13:10 Šnipų vaikučiai 4  N-7.
14:55 Prancūziškas bučinys  
N-7.
17:15 Starkus stato.
17:20 Kenoloto.
17:22 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius  N-7.
22:30 Šeima  N-14.

22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Šeima  N-14.
00:55 Prarasta dukra  N-7.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Galiūnų Pasaulio koman-
dinė taurė (k). 
08:00 Miško atspalviai. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-asis etapas. 
10:00 Naminių gyvulių gyvenimo 
ypatumai.
11:10 Lenktynės aplink pasaulį.
12:25 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi N-7. 
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
16:00 Pragaro viešbutis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
„Šiauliai-7bet“ - „Nevėžis–
Optibet“. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
22:30 Kondoras  N-7. 
23:35 Narkotikų prekeiviai  N14. 
00:40 Raudonojo spalio medžio-
klė (k) N-7.  

06:20 100 metų propagandos.  
06:50 Praeities kartų liudytojai.  
07:20 Akloji (k). 
08:55 Rozenheimo policija (k) 
N-7. 
09:55 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Gordono, Džino ir Fredo 
kulinarinės kelionės  N-7. 
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos 
(k). 

18:45 Akloji (k). 
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Dėlionė  N14. 
23:05 Gidas vienišiams  S. 
01:20 Vera. Darkvoteris (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Pirmasis Telšių vyskupijos 
vyskupas Justinas Staugaitis. 
11:00 Aušros Vartų atlaidai. 
12:30 Išpažinimai. 
13:00 Praeitis ateičiai  N-7 
(kart.).
14:00 „Dainų dainelės“ akimir-
kos.
14:10 Mumija Dumis ir 
Achnetuto kapas.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Muzikos talentų lyga 2021.  
17:00 Talaka. Katerina Šmacina.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 3 minutės iki kino.  
19:33 Laukais  N-7.
19:50 Knibždėlynas  N-7.
20:05 Brolystė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rudens šokiai.  
21:03 Betroffenheit  N-14.
22:50 Meilė  (kart.).
00:20 Panorama (kart.).

06:10 Jukono vyrai  (kart.) N-7.
07:00 Pragaro kelias  (kart.) N-7.

07:55 Vienas  (kart.) N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis  N-7.
11:00 Sandėlių karai” (kart.) N-7.
11:30 Pelkių liūtai  N-7.
12:40 Laukinė gamta gyvai..
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono auksas   N-7.
17:00 Sandėlių karai   N-7.
17:30 Europos moterų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Prancūzija – Lietuva.
19:30 Krovinių karai  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sandėlių karai  N-7
22:30 NBA Action.
23:00 NBA rungtynės San 
Antonijo „Spurs“ – Los Andželo 
„Lakers“.
01:30 Mano didelės storos grai-
kiškos vestuvės 2  N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Švarūs miestai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Negaliu tylėti.  
11.00 Atliekų kultūra.  
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai. 

18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Gyvenimo linija  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Negaliu tylėti.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  N-7.
01.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas. 
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
17:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
18:00 Kieno didesni?
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
01:30 Mano pramogos veidai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksa N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“ (kart.).
13:30 Langas į valdžią (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14.  
23:45 Komisaras Reksas  
N-7(kart.).
00:30 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k).  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris N-7.  
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Lapkričio žmogus N14. 
00:40 Juodasis sąrašas  N-7. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių sodai (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Slaptas ingredientas  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimų karai  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai. 
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Auklė Tulė  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Auklė Tulė  N-14.
00:20 Franklinas ir Bešas  N-.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia  
(k). 

08:35 Teisingumo agentai (k) N-7.  
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Naminių gyvulių gyveni-
mo ypatumai  (k).
11:35 Jūrų pėstininkai (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Jūrų pėstininkai  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
21:00 Krydas  N14. 
23:45 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:45 Kondoras (k) N-7. 
01:50 Narkotikų prekeiviai” (k) 
N14. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Mokytojas  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero. 
Ketvirta moteris  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Paskolinta meilė.
01:55 Prancūziška žmogžu-
dystė. Dėlionė (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:45 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Talaka. Katerina Šmacina 
(kart.).
18:45 Tarptautinės draugiškos 
futbolo rungtynės. Lietuva – 
Kuveitas. 
21:00 Greičiau, aukščiau, 
stipriau. 
21:30 Žmogiškas mastelis. 
23:00 Šviesuliai.
23:50 Muzikinis intarpas.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Gazas dugnas  (kart.)

09:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis  N-14.
23:15 Pjūklas 5  S.
01:00 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 „Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Eko virusas.  
08.30 Atliekų kultūra.  
09.00 „24/7“.  
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
08:00 nežVAIRUOK.
08:30 Jūs rimtai?
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Šaro Barsa.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Iš esmės su V. Bruveriu ir 
D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Ateities karta.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Jos vardas MAMA.
22:30 Radikalus smalsumas.
23:00 Orijaus kelionės. 
23:30 Šaro Barsa.
00:00 Delfi diena.

pirmadienis 2021 11 015

sekmadienis 2021 11 14
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija  
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Virš vandens  N-14. 
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
01:05 Pasaulio puodai (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7..
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7.  
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Trtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Udraustas vaisius.

15:30 Raudonas kambarys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mergina voratinklyje  N14. 
00:50 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:50 Mergina su drakono tatui-
ruote (k) N14.  

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Prieš srovę  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Meilė regioniniame parke  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Šeimų karai  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Nešdintis visu greičiu  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Nešdintis visu greičiu  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Nešdintis visu greičiu  N-14.
00:25 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 Skolos kaina  N14.  
23:05 Romeo turi mirti (k) N14.  
01:25 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Mokytojas  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k)  N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisarė Nora Vais  
N14.  
22:55 Svajoklė.

23:55 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Eigeris. 
15:35 Muzikinis intarpas.
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Airijos revoliucija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:25 Europos taurė.Belgrado 
„Partizan“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:30 Pradėk nuo savęs (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7
07:50 Kulinarijos meistras.

08:50 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Zoro kaukė  N-7.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos. 
07.00 Švyturių žmonės. 
07.30 Lietuvos dvarai. 
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 „Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. .
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas. .
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:30 Mano pramogos veidai.
07:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ateities karta.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Čepas veža.
14:00 Kieno didesni?
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Kaip pas žmones.
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Kasdienybės herojai. 
23:00 Jos vardas MAMA.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Šok su žvaigžde (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Virš vandens  N-14.  
23:50 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:35 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
01:05 (Ne)emigrantai (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k) 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  
N-7. 

16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mergina su drakono 
tatuiruote  N14. 
01:35 Lapkričio žmogus (k) 
N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Vestuvės kiekvieną 
savaitgalį  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  N-7.
14:00 Šeimų karai  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.Orai.
22:30 Nudegęs  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Nudegęs  N-14.
00:35 Franklinas ir Bešas  
N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k) .
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Jūrų pėstininkai” (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7.  .
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Romeo turi mirti  N14.  
23:20 Krydas. Gimęs kovoti (k) 
N14.  
02:05 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  N-7.  
07:15 Mokytojas  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai..
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisarė Nora Vais N14. 
22:55 Svajoklė.
00:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos (kart.).
13:45 Pirmasis Telšių vys-
kupijos vyskupas Justinas 
Staugaitis (kart.).
14:15 Euromaxx (kart.).
14:45 Šviesuliai (kart.).
15:35 Muzikinis intarpas.
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 44 katės.  
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Atėnų 
„Panathinaikos“. 
22:00 Choro „Jauna muzika“ 
koncertas..
23:00 Stilius.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
06:55 Kobra 11  (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.

08:50 Iššūkis  N-7 (kart.).
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Skorpionas  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
22:00 Asteriksas ir Obeliksas: 
jos didenybės tarnyboj  N-7.
00:10 Gelbėtojai  N-7.
01:10 Naktinė pamaina  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Gyvenimo linija  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.10 „Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikalus smalsumas. 
08:00 Išpakuota.
08:30 Gimę ne Lietuvoje.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Jos vardas MAMA.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kieno didesni?
22:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
23:00 Automobilis už 0 Eur.
23:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
00:00 Delfi diena.
05:00 Orijaus kelionių archyvai.
05:30 Yugo broliai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pasaulio puodai  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Virš vandens  N-14. 
23:45 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:30 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės 
(k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  
N-7. 

16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Taiklus šūvis  N14.  
00:35 Sūnus paklydėlis  N14. 
01:35 Mergina voratinklyje (k) 
N14. 

06:15 Transformeriai N-7
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Sužvejota meilė  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Šeimų karai  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Gaujų karai. Karveliai  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Ilgiausia naktis  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Ilgiausia naktis  N-14.
00:15 Franklinas ir Bešas  N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 4   N-7.  
22:50 Skolos kaina (k) N14.  
00:55 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Mokytojas  N-7. 
08:20 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7.  
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Rokas Skjavonė  N14.  
23:05 Svajoklė.
00:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).
07:55 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
08:15 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Kurti, kad gyventum. 
15:45 Bitelės Uogelės.
16:00 Peliukas Lukas.
16:15 Džiunglių knyga.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Dronai. Aviakatastrofos 
nuojauta. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Undinė  N-14. 
23:05 Čia – kinas (kart.).
23:35 Smalsumo genas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.

06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7. 
13:55 Skorpionas  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Hobitas. Penkių armijų 
mūšis N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 Naša Raša  N-14.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 Kelias į turtus  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai. 
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas. 
08:15 Receptų receptai.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Kaip pas žmones.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Iš esmės su A. Peredniu.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:00 Retro automobilių dirb-
tuvės.
22:30 Gimę ne Lietuvoje.
23:00 Ateities karta.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  
N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Matau tave.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Kauno „Žalgiris“ – 
Stambulo „Fenerbachce“. 
22:30 Auksinis protas. 
23:40 Mumija  N-14.
01:30 Ulzanos reidas  N-14.  

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės  
(k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:05 Rimti reikalai 3  N-7. 
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Raudonas kambarys  
N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Labdaros koncertas 

„Pasidalink“. 
23:00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas  N-7.
01:40 Taiklus šūvis (k) N14. 

06:15 Transformeriai  N-7.
06:40 Didvyrių draugužiai.
07:05 Kung fu panda. 
07:35 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Kaip užkerėta   N-7.
11:45 Midsomerio žmogžu-
dystės N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės N-7.
14:00 Šeimų karai  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.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas  N-7.
21:15 Karas už beždžionių 
planetą  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Karas už beždžionių 
planetą  N-14.
00:10 Žavesys  N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Apuokas (k) N-7. 
11:35 Sekliai (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Sekliai  N-7.  
18:30 Apuokas  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Baudėjas N14. 
00:00 Rokis 4 (k) N-7.  
01:50 Būk ekstremalas  N-7. 

06:15 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:15 Mokytojas  N-7.  
08:20 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7. 
10:05 Akloji.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Du gyvenimai.
13:30 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7.  
14:35 Nina  N-7.  
15:45 Naujokai  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:50 Akloji.
18:55 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys 
N14.  
23:05 Fargo  N14. 
01:10 Rokas Skjavonė (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Džiunglių knyga (kart.).
07:25 Bitelės Uogelės (kart.).
07:40 Peliukas Lukas (kart.).

07:55 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
08:15 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Stambiu planu (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Dronai. Aviakatastrofos 
nuojauta (kart.).
14:45 Bitelės Uogelės.
15:00 Peliukas Lukas.
15:15 Džiunglių knyga.
15:40 Kaip atsiranda daiktai.
16:00 Dailusis čiuožimas. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo.  
17:20 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:20 Seselė Beti  N-7.  
19:05 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
19:30 Fokusas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Griūtis  N-14.  
22:55 Gražiausia filmų mu-
zika.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 CSI. Niujorkas (kart.) 
N-7.
06:55 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:50 Kulinarijos meistras.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Viešbutis (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.

13:55 Skorpionas  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Optibet A lygos rung-
tynės Vilniaus „Žalgiris“ – 
Kauno rajono „Hegelmann 
Litauen“.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Spąstai  N-14.
23:50 Hobitas. Penkių armijų 
mūšis  N-14 (kart.).

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti. 
07.00 Kelias į turtus.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  
N-7.
10.05 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.10 Juvelyrų klanas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.  
17.30 Zoologijos sodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Juvelyrų klanas  N-7.
22.30 Reporteris.  

22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Pėdsakas  N-7.

06:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
06:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Ateities karta.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Krepšinio zona.
19:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Kieno didesni?
22:30 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
23:30 Automobilis už 0 Eur. 
00:00 Delfi diena.
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gaminame su „Anykšta“

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

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

šeštadienis 2021 11 20

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). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
06:55 Svajoja vaikai (kart.).
07:25 Romi salonas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Gyvūnų jaunikliai.   
13:40 75-eri UNICEF veiklos 
metai.  
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde.  
23:10 Viktoras N-7.
00:45 Mumija  N-14. (kart.).

06:40 Zigis ir Ryklys.
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
07:30 Moko nuotykiai.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas!. 
09:00 Sėkmė tavo rankose. 
09:30 Mes pačios. 
10:00 Rango.
12:10 Policijos akademija 
3  N-7.  
13:55 Piko valanda   N-7.  
16:00 Aš – šnipas  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Mažoji pėda.
21:20 Trenk kaip vyras  N14.  
23:10 Operacija „Kas tėvas?“ 

N14. 
01:25 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas (k) N-7. 

06:00 Šeimų karai (kart.) 
N-7.
06:35 Kung fu panda  (kart.)
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Nematomos karalys-
tės.
12:30 Blinkio Bilo filmas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Blinkio Bilo filmas.
14:20 Baltoji Iltis.
16:45 Ekstrasensai  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Bet kokia kaina N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Bet kokia kaina  N-14.
23:40 Tobuli aferistai  N-14.
01:30 Ilgiausia naktis  N-14 
(kart.).

06:10 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
06:40 Lenktynės aplink pa-
saulį (k).

08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:05 Naminių gyvulių gyve-
nimo ypatumai.
11:15 Lenktynės aplink pa-
saulį.
12:30 Spec. būrys.  
13:30 “Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
16:00 “Pragaro viešbutis  
N-7.  
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Kėdainių „Nevėžis–
Optibet“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 Muilodrama  N14. 
22:00 Po saulėlydžio  N-7. 
23:55 Karo menas. Išdavystė  
N14. 
02:05 Baudėjas (k) N14. 

06:20 100 metų propagandos.  
06:50 Praeities kartų liudy-
tojai.  
07:20 Akloji” (15) (k).
08:50 Rozenheimo policija 
(k) N-7.  
09:50 Danė Lovinski  N-7. 
11:00 Saros Šarat virtuvė..
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7.  .
17:45 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Akloji zona  N14. 
22:55 Galva pilna medaus 
N-7. 
01:25 Fargo (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:05 Euromaxx (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
08:30 Pradėk nuo savęs. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:30 Romi salonas (kart.).
16:10 Dailusis čiuožimas. 
Prancūzijos „Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. 
17:45 Legendos. 
18:40 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
19:35 Nuostabios mintys. 
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Galvažudys N-7.
22:40 LRT OPUS ore. Grupė 
„Z on A“.  
23:45 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).

06:10 Vienas (kart.) N-7
07:00 Pragaro kelias (kart.) 

N-7
07:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai N-7.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Nuostabūs metų laikai.
12:45 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:30 Krovinių karai  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Krovinių karai  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Belvilio policininkas  
N-14.
00:20 Spąstai  N-14 (kart.).
01:55 Zoro kaukė  N-7 
(kart.). 

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu  N-7.
08.00 Nematomos gijos.  
08.30 Eko virusas.  
09.00 Zoologijos sodas.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Mano vieta.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Švyturių žmonės.  
17.30 Vantos lapas  N-7.

18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Verslo genas.  

06:00 Mano pramogos vei-
dai. 
06:45 Mano pramogos vei-
dai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Šaro Barsa.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikalus smalsumas.
11:30 Išlikę.
12:00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis .
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
16:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
17:00 Pokalbiai prie jūros.
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Jūs rimtai?
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 Kaip pas žmones.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos vei-
dai.
01:45 Mano pramogos vei-
dai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 

„Onutės“ žagarėliai

INGRIDIENTAI:
2 kiaušiniai,
1 šaukštas cukraus,
2 šaukštai miltų,
aliejus.

GAMINIMAS
Kiaušinius, cukrų, miltus 

sudėti į indą, gerai išmaišyti, 
išminkyti. Turi gautis minkšta 
tešla.

Kočioti gana plonus lakštus 

(blynus), kad tešla neliptų - pa-
barstyti miltais. 

Pjaustyti kaspinėlius ir for-
muoti nedidelius žagarėlius. 

Puode užkaitinti aliejų (ar 
gerai įkaitęs patikrinti imetant 
žalios bulvės skiltelę, jei iškilo 
ir pradėjo gelsti - gerai).

Dėti žagarėlius ir kepti kol 
įgauna norimą spalvą. 

Skanaus.
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įvairūs

siūlo darbą

Kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

katilų, židinių valymas, 
kaminų skardinimas.
Tel. (8-601) 91368.

Autoservisas ieško autome-
chaniko, galinčio dirbti sava-
rankiškai. Mes siūlome tvar-
kingą darbo aplinką, įrankius, 
darbo rūbus ir laiku mokamą 
atlyginimą. Privalumas – tokio 
darbo patirtis, atsakingumas. 

Tel. (8-610) 80800.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

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.

Nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m, bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

Įmonei reikalingi 
dujų balionų 

platintojai 
(statome namelius, padedame 

sutvarkyti dokumentus).

Tel. (8-686) 15771.

Nestandartinės visų 
rūšių durys!

Pušinės, ąžuolo, uosio vidaus 
bei lauko durys. Faneruotų, 

laminuotų bei įvairiausių rūšių ir 
tipų, šarvuotų durų pasirinkimas. 

Mažos kainos, maksimali 
kokybė! Nemokamai atvyksime 

ir į bet kurią kaimo vietovę. 

Tel. (8-683) 75026.

Mikroautobusu veža žmo-
nes (8 vietos) ir krovinius 
(baldus, medžiagas; ilgis 
3,20 m, plotis 1,70 m, aukš-
tis 1,90 m). Važiuoja į kitus 
miestus.

Tel. (8-603) 01613.

Krosnių mūrijimas: viryklės, 
duonkepiai, picų krosnys, 
stačiamalkiai, ekonomiški ži-
diniai hibridai, remontas.

Tel.: (8-600) 74136, 
(8-655) 69927.

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Randa vandenį. 

Tel. (8-675) 52308.

dovanoja
Keturių metų baltą kalytę 

panaši į Vakarų sibiro laiką, 
maišyta. Gal atsiras geras 
šeimininkas,kuris mylėtų.

Tel. (8-686) 45112.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

UAB siūlo darbą miškovežio 
su manipuliatoriumi vairuotojui. 

Tel. (8-687) 33067.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 3472/0002:181 
savininką M.J., kad MB „Topogeodezija“ matininkas 
Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
1617) 2021.11.26 09:00 val. vykdys žemės sklypo proj. 
nr. 729-3 esančio Riklikų k., Kavarsko sen., Anykščių r. 
pakartotinius ribų ženklinimo darbus.

(Atkelta iš 9 psl.)

yra svarbesnių dalykų

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė Nijolė Pranc-
kevičienė „Anykštai“ sakė, kad 
dėl problemų, kurios keliamos 
socialiniuose tinkluose dėl Svė-
dasų Juozo Tumo – Vaižgan-
to gimnazijos infrastruktūros, 
mokyklų vadovai turi kreiptis į 
Anykščių rajono savivaldybę.

„Turi būti pateikiamas moty-
vuotas raštas su galimais skai-
čiavimais“, - sakė ji.

Pasak N.Pranckevičienės, 
Svėdasų Juozo Tumo_Vaižgan-
to gimnazija neturėtų skųstis.

„Tai, kiek kiekvienais metais 
yra skiriama gimnazijai lėšų, 
tikrai yra daug. Jie susitvar-
kę takus, mokykla renovuota, 
priešmokyklinio ugdymo gru-
pė sutvarkyta, vaikų darželis 
suremontuotas. 

Dabar dar prašoma lėšų vie-
nai darželio grupei. Privažia-
vimas prie mokyklos automo-
bilių stovėjimo aikštelės dar 

tikrai nėra prioritetinė ir labai 
didelė problema. Pirmą kartą 
išgirdome, kad ten yra kažkas 
blogai. Daug ko norėtųsi, bet 
yra svarbesnių dalykų“, - sakė 
N.Pranckevičienė.

Turi būti dialogas

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė „Anykštai“ 
sakė, kad mokyklų aplinkos 
tvarkymui „visada lėšų galėtų 
būti daugiau“.

„Kiekvienais metais, kai 
formuojame Anykščių rajo-
no savivaldybės biudžetą, 
mes renkame informaciją iš 
švietimo įstaigų dėl poreikio 
remontuoti. Švietimo įstaigų 
vadovai mums rašo raštus, ką 
norėtų susitvarkyti, o pagal tai 
yra numatomos biudžeto gali-
mybės ir prioritetai.100 proc. 
patenkinti visų mokyklų po-
reikių tikrai nepatenkiname, 
nes neužtenka lėšų“, - kalbėjo 
J.Banienė.

Švietimo skyriaus vedė-
ja J.Banienė tikino, kad visi 

Anykščių rajono mokyklų di-
rektoriai rodo iniciatyvą tvar-
kytis mokyklų aplinkas.

„Rimtų argumentų iš jų ne-
reikia. Jei yra problema ir di-
rektorius kreipiasi į savivaldy-
bės administraciją, kad reikia 
tvarkyti tą ir tą vietą, yra at-
sakingi specialistai, Statybos 
skyrius, kuris gali apskaičiuoti, 
kiek lėšų reikės vienai ar kitai 
problemai išspręsti. Turi būti 
kažkoks dialogas, čia ne esmė, 
ar mokyklos vadovas kreipėsi 
raštu, ar žodžiu“, - sakė ji.

Prisidėti gali ir pati 
bendruomenė 

Pasak J.Banienės, prioritetais 
visada laikomos mokyklų pro-
blemos, kurios kelia grėsmes 
vaikų saugumui ar pačių įstaigų 
veiklai.

„Bet jeigu tai ištrupėjęs asfal-
tas prie įvažiavimo į mokyklą, 
tai čia ne ta problema, dėl ku-
rios mokykla turėtų sustabdyti 
savo veiklą. Jei yra galimybių, 
visada geranoriškai pažiūrima 
ir į tai bei ieškoma galimybių 

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė sakė, kad 
sprendžiant mokyklų pro-
blemas pirmiausia turi vykti 
dialogas.

Į gimnaziją – duobėtu keliu, kaip prieš 
šimtą metų

toms problemoms išspręsti“, - 
tikino J.Banienė.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė sakė, kad pačios mo-
kyklų bendruomenės taip pat 
gali prisidėti prie išpuoselėtos 
mokyklų aplinkos.

„Kiekviena švietimo įstaiga 
yra paramos gavėja ir jei yra 
tokia bendruomenė, kuri nori ir 
gali padėti, tai, be abejo, ta pa-
rama laukiama. Tik ta praktika 
nėra dažna. Didelių mokyklų 
rėmėjų nėra, bet kaip pavyzdį 
galėčiau pateikti Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos 
kalėdinį meduolių aukcioną. 
Tėvai, buvę mokyklos moki-
niai perka tuos meduolius, o 
pinigai traktuojami kaip pa-
rama mokykla. Tai nėra dide-
li pinigai, kasmet surenkama 
apie tūkstantį eurų, už tokius 
pinigus didelių kapitalinių re-
montų nepasidarysi“, - kalbėjo 
J.Banienė.

Švietimo skyriaus duomeni-
mis, šiemet remonto poreikis 
Anykščių rajono mokyklo-
se įvertintas 314506,21 Eur. 
139584,0 Eur yra įtraukti į pla-

ną ir bus panaudoti mokyklų 
remonto poreikiams. Švietimo 
skyriaus vedėja J.Baniene, 
kalbėdama apie Svėdasų Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos aplinkos tvarkymo  proble-
mą, taip pat pabrėžė, kad nei 
šiemet, nei pernai gimnazija 
neprašė remontuoti jų kiemo 
aikštelės ar įvažiavimo kelio.



  
SKELBIMAI 2021 m. lapkričio 13 d.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4045

Vyr. redaktorė

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

perka

parduoda

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-605) 06730.

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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 išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITyMAS.

Superkame KArves, 
Bulius ir TelyčiAs 

„KreKeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PerKA 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Labai reikia namo, sodybos, 
namo dalies ar sklypo namo 
statybai. Suteikusiems vertin-
gos informacijos atsilyginsiu. 

Tel. (8-607) 54386.

Jauna šeima ieško 
sodybos ar žemės sklypo prie 
ežero ar upės. Tinka ir jei prie 
pušyno. Atsiskaitysime grynai-

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

veršelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
Avis

AuTOMOBiliŲ 
suPirKiMAs.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

vilNONĖs ANTKlODĖs
šių metų lapkričio 20 d. (šeštadienį) 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 

Leliūnuose, 13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (prie įvažiavimo į turgų), 14.30 
Ažuožeriuose, 14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose 
(turguje), 15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje - gamintojų kainomis parduosime vil-
nones viengules (60 Eur), dvigules (68 Eur), vaikiškas (40 Eur) antklodes, įvairių 
matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (50-68 Eur), vilnones pagalves (22 Eur), 
patalynės komplektus (29-33 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tin-
ka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270. Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Kita

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, padargus, prie-
kabas geromis kainomis. 

Tel. (8-682) 11626.

Priekalą, spaustuvus, gręži-
mo stakles, oro kompresorių, 
bei kita garažo įrangą.

Tel. (8-685) 10800.

Nekilnojamasis turtas 

49 ha žemės sklypą (su miš-
ku), Anykščių r., Skiemonių 
sen., Vaišviliškių k. Unikalus 
nr. 3430-0001-0202, koordina-
tės 55.4659, 25.1543. Kaina 
145000 Eur. 

Tel. (8-612) 94492.

15,26 ha sklypą Gečionių k. 
Anykščių r. 

Tel. (8-679) 57028.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 63833.

Mūrinį namą Anykščių mieste. 
Tel. (8-667) 26361.

Anykščių m., SB „Šilelis“, 
Alyvų g. 6, 4 a žemės sklypą su  
nameliu. Yra šulinys, elektra. 

Tel. (8-648) 00636.

1,4 ha miško su žeme 
Aukštakalnio v. Debeikių se-
niūnijoje  Anykščių rajone.

Tel. (8-615) 53865.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.

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

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, gabali-
nės kuro durpės ir durpių granu-
lės. Didelė kaitra, pristatymas.

Tel.: (8-615) 79101, (8-612) 93386.

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

Tel. (8-683) 08828.

Lapuočių, beržo briketus 
ir medžio granules (6 mm). 
Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Kita

Mažai naudotą dujinę vyryklę 
„BEKO“ (50 Eur).

Tel. (8-606) 22406.

Avis.
Tel. (8-681) 11301.

Bulves - pašarines, maisti-
nes, sėklines. Grūdus. Atveža. 

Tel.: (8-626) 30192, (8-646) 79627.

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

Tel. (8-611) 47343.

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis. Kaina 
2,65 Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Lenkišką - kai-
na 2,40 Eur/kg.

Tel. (8-607) 12690.

Medų kibiriukuose arba sve-
riamą. 1kg - 5 Eur.

Tel. (8-615) 97688.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijuTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

anekdotas

mėnulis
lapkričio 13 - 15 d.d. - 
priešpilnis.

Gotfridas, Ramantas, Emilis, 
Saulenė, Judita.

Norvydas, Eirimė, Arkadijus.
šiandien

lapkričio 14 d.

vardadieniai

oras

-1

+5

lapkričio 15 d.
Albertas, Leopoldas
Vaidilas, Žadvydė.

Amiliutė su humanitarine pagalba skuba padėti nelegaliems 
migrantams padedančiam Seimo nariui  Tomui Tomilinui

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

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

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

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

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Skelbiama prenumerata 2022-iesiems metams!

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

Prenumeratorių laukia prizai!
Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Pagrindinis 
prenumeratos prizas - 

benzopjūklas 
„Husqvarna“ 120 

Markt II

Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 
(Šaltupio g.19),  Anykščiai).

Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos prizai: 
„Gardena“ sekatorius, trys kepuraitės, trys kaklo 
gaubtuvai.

Anykščių baseinas „Bangenis“ „Anykštos“ prenumera-
toriams dovanos dešimt kvietimų į baseiną dviem asme-
nims, parduotuvė „Viskas žvejui“ (Vilniaus g. 20) – penkis  
20 eurų vertės čekius.

Dovanų sąrašas ilgės.

Padėtis nepaprasta -
Kaista ausys ir kakta.
seimas pilnas ne žmonių,
O tikrų piktų šunų.

Tomekas naktim nemiega -
ieško, kaip suteikt nočlegą.
Geraširdė jo širdelė
nušviečia Machmudui kelią.

Partnerystės, moterystės,
Bei Ramūno išdavystės
Humanistinį jo kūną
Puošia kankinio karūna.

,,Tomekai, - laiške ji rašo, -
Išklausyk tu, ko jie prašo!
sieną biškį pradaryki
ir Berlynan leisk varyti“. 

Amiliutė sugraudinus
ieško stalčiuj vitaminų.
C ir D sudės kartu , -
siųs valstybiniu paštu.

Ryte vyras atsibunda skau-
dama galva ir nieko neatsi-
mindamas klausia žmonos:

- Ką aš vakar dariau?
- Kaip tai ką? Juk gėrei, ne-

atsimeni?
- O tai palauk... Tu nepyksti 

ant manęs?
- O kodėl turėčiau pykti?
- O velnias, ne tuose namuo-

se atsikėliau...

***
Kartą rusui, lenkui ir lietu-

viui karalius įsakė įlipti į uodų 
statinę, o tas kuris ilgiau išbus 
statinėj, tas gaus karauliaus 
dukters ranką. Pirmas lipa ru-
sas. Valandą ištvėręs išlipa ir 
sako:

- Viskas, daugiau nebeiš-
tversiu.

Antras lipa lenkas. Išlipo po 
dviejų valandų ir sako:

- Viskas, nebeištversiu.
Lipa ir lietuvis. Praėjo va-

landa, dvi. Visa diena jau pra-
ėjo. Išėjo laimingas ir laimėjo. 
Per vestuves klausia jo rusas 
su lenku:

- Kaip tau taip pavyko?
- Matai, kai vieną užmušiau, 

tai kiti į laidotuves išėjo.

***
Ateina gaidys į vištidę neši-

nas stručio kiaušiniu ir, pasi-
pustęs plunksnas, sako:

- Mergaitės, nenoriu prie-
kaištaut, bet pažiūrėkit, ką 
konkurentai sugeba.

***
- Žodžiu, išeinu į kiemą - 

stovi BMW. Ne ant žolės... 
Netgi ne per 2 vietas... Ir netgi 
ne skersai! Nu tikrai tvarkin-
gai stovi! Blemba. Priėjau ir 
apspjoviau - nekenčiu išsišo-
kėlių!


