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Mirė žurnalistas Danielius Binkys 
(1935- 2020) 

Anykščiai neteko idėjinio 
žmogaus.

Naktį iš gegužės 20 - tos į ge-
gužės 21-ąją mirė žurnalistas, 
rašytojas, mokytojas, trum-
pabangininkas, Lietuvos soci-
aldemokratų partijos narys, 
buvęs Anykščių rajono tarybos 
narys Danielius Binkys.

Buvęs ,,Anykštos”, o prieš tai jos 
pirmtako, laikraščio ,,Kolektyvinis 
darbas” žurnalistas mirė Ruklos rea-
bilitacijos ir slaugos centre, į kurį po 
metų gydymo Anykščių ligoninėje, 
jau mirtimi besivaduojantis, jis buvo 
išvežtas gegužės 14 dieną. Danielius 
mirė, Rukloje praleidęs vos savaitę.

Labai gaila, tačiau Anykščių rajo-
ne, kuriam Danielius Binkys atidavė 
visą savo gyvenimą ir jėgas, taip ir 
neatsirado globos namų, kuriuose 
vienišas, aklas, nevaikštantis, tačiau 
iki pat paskutinio atodūsio išlikęs 
šviesaus proto žmogus galėtų už-
baigti gyvenimą.

Per karantiną uždarytoje ligoninėje vaikštinėja 
pašaliniai asmenys

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nerimsta aistros dėl Anykščių 
ligoninės patalpose atnaujinamo 
Anykščių socialinių paslaugų 
centro Dienos centras asmenims 
su negalia veiklos. Šiomis dieno-
mis vyksta persikraustymo dar-
bai, centras asmenims su negalia 
savo veiklą planuoja pradėti ge-
gužės 25 dieną, pirmadienį.

Dėl koronaviruso pandemijos 
paskelbto karantino, saugan-
tis pavojingos infekcijos išpliti-
mo, Anykščių ligoninėje griežtai 
draudžiama lankytis pašaliniams 
asmenims, tačiau Dienos centrui 
asmenims su negalia atnaujinant 
veiklą pašalinių asmenų vaikčioji-
mo po bendrąsias ligoninės patal-
pas neišvengta net 
kelias dienas.

Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė tikino, kad elgiasi atsakingai – kol 
neturėjo koronaviruso tyrimo rezultatų, esą tik pro ligoninės langą žiūrėjo - į vidų net nežengė.

Anapus saulės išėjo vienas žymiausių visų laikų Anykščių žurnalistų Danielius Binkys.

Planai. Švelninant karantino są-
lygas, Anykščių rajono savivaldybė 
siūlo  nuo birželio 1-osios atšaukti 
nemokamą keleivių vežimą vietos 
autobusais. Savivaldybė teigia, kad 
nemokamas transportas jai tapo fi-
nansine našta. Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis sakė, 
kad per mėnesį už nemokamai ve-
žamus keleivius savivaldybė UAB 
,,Transporto centras“ turėjo sumokė-
ti apie 30 tūkst. Eur. 

Tvarka. Anykščių rajono savi-
valdybė paskelbė viešąjį pirkimą 
nupjautų medžių kelmų Anykščių 
mieste šalinimo ir aplinkos sutvar-
kymo paslaugoms.

Viešnia. Kupiškio rajone, Šimo-
nių seniūnijoje, gegužės 21 dieną 
pastebėta rudoji meška, skelbia ,,Ku-
piškėnų mintys“. Gauruotąją viešnią 
užfiksavo medžiotojų filmavimo ka-
meros. Kamera pastatyta šalia žvėrių 
šėryklos. Šimonių giria driekiasi ir 
per Anykščių rajoną, tad labai tikėti-
na, kad lepečkojė gali užsukti ,,pasi-
sveikinti“ ir su anykštėnais.

Gaisras. Gegužės 20 dieną, trečia-
dienį, Anykščiuose, A.Baranausko 
aikštėje, užsiliepsnojo automobilis. 
Apie degančią transporto priemonę 
pranešimas gautas 21.39 val. Prane-
šama, kad automobilis degė atvira 
liepsna. Per gaisrą apdegė variklio 
skyrius.

Energija. Anykščių rajono savi-
valdybė pranešė gavusi daugiau nei 
190 tūkst. Eur finansavimą atsinau-
jinančių energijos išteklių diegimui 
rajone. Už gautas lėšas planuojama 
įrengti saulės elektrines ant Anykš-
čių rajono savivaldybės, Anykščių 
kultūros centro, Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos bei Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnazijos 
stogų.

Donorystė. Birželio 2 dieną 
nuo 11 iki 16 val. Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
Nacioanalinis kraujo centras kviečia 
padovanoti kraujo.

Parama. Vyriausybės nutarimu 
Svėdasų senelių globos namams 
modernizuoti iš valstybės lėšų skirta 
100 tūkst. Eur.
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spektras

temidės svarstyklės

Anykščių Jono Biliūno gimnaziją 
šiais metais baigia 98, gimnazijos 
Kavarsko vidurinio ugdymo skyrių 
- 9 abiturientai.

Ketvirtadienį ,,Anykštos” kalbinta 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
direktorė Regina Drūsienė sakė , kad 
paskutinio skambučio šventė gim-
nazijoje bus švenčiama nuotoliniu 
būdu.

,,Kuratorė ves nuotolines pamokas 

kiekvienai klasei atskirai. Literatūros 
mokytojai abiturientams parašė laiš-
kus. Kiekvienam abiturientui rengia-
me po tokį montažą su dainomis ir 
žodžiais, kurį nusiųsime. Mokyklą 
truputį papuošime. Kai 12-okai ateis 
į konsultacijas prieš egzaminus, ku-
rios jau bus ,,gyvos”, norime matyti, 
kad gimnazijai jie yra svarbūs”,-sakė  
R.Drūsienė.

Kavarsko pagrindinės moky-

Vagystė. Gegužės 20 dieną,  
apie 03.49 val., buvo pastebėta, 
kad Viešintose įsibrauta į par-
duotuvę. Pavogtų prekių kiekis ir 

padaryta turtinė žala tikslinama. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Apiplėšimas. Gegužės 20 die-
ną,  apie 05.10 val., Svėdasuose 
įsibrauta į parduotuvę, iš kurios 

buvo pagrobta apie 500 pakelių 
įvairių rūšių cigarečių. Padaryta 
4040 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

,,Svečiai“. Gegužės 18 dieną apie 

10.45 val. pastebėta, kad apvogtas 
garažas, esantis Debeikių seniūni-
joje. Iš garažo pavogta žoliapjovė 
- traktoriukas ir prie jo kabinama 
priekaba. Padaryta žala 2800 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Paskutinis skambutis abiturientams 
skambės birželį

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šį penktadienį Anykščių rajono mokyklose abiturientams tu-
rėjo nuskambėti paskutinis skambutis. Šiemet atsisveikinimo 
su mokykla tradicijas pakoregavo koronavirusas.Vienintelė 
Anykščių Jono Biliūno gimnazija paskutinio skambučio šventę 
atšventė nuotoliniu būdu. Kitos mokyklos šventę perkėlė į bir-
želio mėnesį.

klos-daugiafunkcio centro direktorė 
Loreta Daugelienė sakė, kad šios 
mokyklos abiturientams paskutinis 
skambutis skambės birželį.

,,Darysime įprastinį renginį, nes 
jo labai vaikai nori. Jie nori pamatyti 
klasę, jaučiasi nuskriausti dėl ka-
rantino. Mūsų mokyklą baigia tik 9 
abiturientai, todėl manau, kad birželį 
išpildysime visus saugumo reikala-
vimus. Kokie jie tuo metu bus, mes 
jų laikysimės. Manau, kad birželį jau 
bus palankios sąlygos ir paskutinė 
šventė vyks mokyklos aktų salėje, 
kur tokios šventės visada ir rengia-
mos”, - kalbėjo L.Daugėlienė.

Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijoje paskutinis skambutis 
16-kai abiturientų taip pat skambės 

birželį.
,,Paskutinio skambučio šventę nu-

keliame į antrąją birželio pusę, nes 
to pageidavo abiturientai ir jų tėvai. 
Dabar mūsų netenkina ir oro sąly-
gos, šalta. Tikimės surengti ,,gyvą” 
renginį, o jei nepavyks, tada šventė 
bus nuotolinė”, - kalbėjo direktorė 
Kristina Dilienė.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
ją šiemet baigia 12 abiturientų.

,,Paskutinis skambutis bus švenčia-
mas labai siaurame rate kitą savaitę. 
Mokyklos kieme susitiks tik 11-okai 
ir 12-okai. Programa bus įprastinė - 
susitiks, pasišnekės, testamentą per-
skaitys. Gėlių žiedų, pirmokų šiemet 
šventėje tikrai nebus”, - kalbėjo di-
rektorė Aušra Sapkauskienė.

Kietai įmigusį vyrą prižadino tik 
specialiosios tarnybos

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, Anykščiuose specialiąsias tar-
nybas ant kojų sukėlė išsiblaškiusi anykštėnų pora.

Apie 19 val. šalia vieno 
J.Biliūno gatvės daugiabučio at-
skubėjo du ugniagesių automo-
biliai, policijos ekipažas, taip pat 

atvyko keliamasis kranas.
Šitiek daug technikos suvažia-

vo gavus pranešimą, kad grįžusi 
į namus moteris negali patekti į 

butą. Žinodama, kad  viduje yra 
vyras, bet jis jai durų neatidaro, 
moteris pamanė, kad jos antra-
jai pusei galėjo nutikti nelaimė. 
Moteris paskambino Bendruoju 
pagalbos telefonu ir išsakė savo 
nuogąstavimus.

,,Atidarius buto duris, paaiš-
kėjo, kad vyras miegojo ir ne-
girdėjo, kad skambinama, bel-
džiamasi į duris“, - apie įvykio 
atomazgą informavo Utenos 
apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas.

Įvažiavo. Ketvirtadienį Šiau-
liuose neblaivus vyras automobiliu 
nulaužė kelio užtvarą ir įvažiavo į 
Lietuvos kariuomenės teritoriją. 
Policijos departamento duomeni-
mis, automobilis „Citroen Xsara“ 
apie 19 valandą pralaužė Lakūnų 
gatvėje esančios karinės bazės už-
tvarą, įvažiavo į teritoriją ir apsisu-
kęs pasišalino. Pasak Šiaulių aps-
krities policijos, paskui automobilį 
nusekę Karo policijos pareigūnai, 
jį surado šalia Aerouosto gatvės, 
tačiau vairuotojo jame nebuvo. At-
vykę policijos pareigūnai automo-
bilyje rado tuščią vieno litro talpos 
degtinės, o netrukus pastebėjo šalia 
vaikštinėjantį vyrą su tokiu pačiu 
buteliu rankose. Policija sulaikė 
1991-aisiais gimusį įtariamąjį, jam 
nustatytas 1,63 promilės girtumas. 
Vyras savo kaltę pripažino. Anot 
policijos, vyras teigia pasiklydęs ir 
netyčia nuvažiavęs į Aviacijos bazę. 
Policijai sulaikytasis yra gerai ži-
nomas, anksčiau teistas už įvarius 
nusikaltimus, prieš penkis metus 
baustas dėl vairavimo išgėrus. 

Latvija. Latvijos nacionalinės 
statistikos tarnybos duomenimis, ne 
daugiau kaip 450 eurų po mokesčių 
per mėnesį pagrindinėje darbovietė-
je pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 
25,4 proc. dirbančiųjų. Palyginti su 
tuo pačiu laikotarpiu pernai, ši dalis 
sumažėjo 3,6 procentinio punkto. 
14,9 proc. dirbančiųjų atlyginimai 
neviršijo minimalaus (prieš metus 
– 15,3 proc.). 33,7 proc. samdomų 
darbuotojų mėnesio atlyginimas „į 
rankas“ buvo nuo 450 iki 700 eurų 
(34,8 proc.). Nuo 700 iki 1400 eurų 
per mėnesį uždirbančiųjų dalis išau-
go nuo 26,4 proc. iki 28,9 proc., o 
daugiau kaip 1400 eurų – nuo 4,4 
proc. iki 6,3 procento.

Paštas. Valstybės valdomas Lie-
tuvos paštas pernai uždirbo 5,15 
mln. eurų grynojo pelno - 49 proc. 
daugiau nei 2018 metais. Bendrovės 
pajamos pernai padidėjo 5,9 proc. 
iki 94,18 mln. eurų, teigiama Lietu-
vos pašto pranešime. Anot Lietuvos 
pašto, daugiausia įtakos veiklos re-
zultatams pernai turėjo daiktų siun-
timas - tarptautinių gaunamų siuntų 
kiekio augimas. Be to, 2019 metais 
pirmą kartą Lietuvos pašto istorijo-
je daiktų ir laiškų siuntimo kiekiai 
susilygino - tai atitinka pasaulines 
tendencijas, pagal kurias fiksuo-
jama, kad laiškų siuntimą sparčiai 
keičia daiktų siuntimas.

Vergija. Iš vergijos Ispanijoje 
išlaisvinti aštuoni lietuviai, vietos 
policija sulaikė du juos išnaudojus 
tautiečius, penktadienį pranešė Po-
licijos departamentas. Šią savaitę 
Valensijoje įvykdyta policijos ope-
racija, per kurią išlaisvinti aštuoni 
29 – 44 metų lietuviai ir sulaikyti jų 
tautiečiai vyras bei moteris, įtaria-
mi prekyba žmonėmis. Dar dviejų 
asmenų atžvilgiu tyrimas tęsiamas. 
Taip pat atliktos trys kratos, per jas 
rastos nukentėjusiesiems priklau-
sančios asmens tapatybės kortelės, 
prašymai dėl užsieniečio tapatybės 
numerio suteikimo, užrašai dėl dar-
bo, darbo užmokesčio duomenys, 
banko kortelės ir daugiau nei 10 
tūkst. eurų, kurie, manoma, atimti iš 
vergijoje laikytų žmonių.  Manoma, 
kad nusikaltėliai veikė tarptautiniu 
mastu, aukomis jie naudodavosi dėl 
jų pažeidžiamumo: menkų kalbos 
žinių, ribotų finansinių galimybių, 
socialinės izoliacijos ir kitų prie-
žasčių.

-Bns

Ligoninės direktorius traukiasi
iš pareigų

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį, gegužės 21 dieną, Anykščių ligoninės direktorius 
dr. Audrius Vasiliauskas apsisprendė trauktis iš pareigų. Anykš-
čių rajono savivaldybei jis įteikė atsistatydinimo pareiškimą ir iš 
darbo išeina šalių susitarimu.

,,Per ilgai šitas procesas užsitę-
sė. Nebenoriu kaitinti atmosferos 
ir kažkam papildomų minčių teik-
ti. Nutraukiam darbo santykius, ir 
viskas. Kažko, matyt, nepadariau. 
,,Ant karštųjų“ aiškindamas neži-
nau, ar būsiu teisus. Kai procesas 
pasibaigs, tuomet galėsime atvi-
riau pasikalbėti apie sveikatos 
apsaugos sistemą, kaip aš įsivaiz-
duoju ją Anykščių rajone“, - prieš 
pateikdamas savivaldybei atsista-
tydinimo pareiškimą, kalbėjo dr. 
A.Vasiliauskas.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius teigia, kad Anykš-
čių ligoninės direktorius dr. 

A.Vasiliauskas nesusitvarko su di-
rektoriaus pareigomis.

,,Jam labai sunkiai sekasi. Reikė-
jo atnaujinti planinį darbą, tačiau jis 
neatnaujintas, nors Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centras 
tai seniai padaręs. Dabar pacientai 
nukreipiami ne į mūsų, o į kitas li-
gonines. Dėl to prarandami pinigai 
ir visa kita. Sunku žmogui tvarky-
tis“, - kalbėjo S.Obelevičius.

Sprendimą dėl dr. A.Vasiliausko 
atleidimo iš pareigų kitą savai-
tę vyksiančiame posėdyje priims 
Anykščių rajono taryba.

Plačiau šia tema skaitykite an-
tradienio laikraštyje ,,Anykšta“.

Direktoriaus pareigas Anykš-
čių ligoninėje paliekantis 
dr. Audrius Vasiliauskas 
jau kurį laiką padaryti tokį 
sprendimą buvo spaudžia-
mas savivaldybės vadovų.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius įsitikinęs, 
kad dr. Audrius Vasiliaus-
kas nesusitvarko su ligoni-
nės direktoriaus pareigo-
mis.

A. Veryga: rekomendacijos dėl rizikos 
grupės asmenų bus keičiamos

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, jog reko-
mendacijos rizikos grupėje dėl amžiaus esantiems asmenims bus 
keičiamos, siekiant jas suformuluoti taip, kad nekeltų neigiamų 
interpretacijų.

„Taip, svarstoma ir net neabejoju, 
kad jos bus keičiamos“, – spaudos 
konferencijoje sakė A. Veryga.

„Kadangi kilo tokia diskusija, tai 
tikrai sureaguosime“, – pridūrė jis.

Pasirodžius informacijai apie atve-
jus, kai senjorus atsisakoma aptarnau-
ti ar nurodoma, jog įstaigose lankytis 

jiems draudžiama, premjeras Saulius 
Skvernelis anksčiau šią savaitę teigė, 
jog valdžios teikiamos rekomenda-
cijos „galbūt (...) yra vertinamos, su-
prantamos ar interpretuojamos įvai-
riai“, todėl jos galėtų būti peržiūrėtos.

A. Veryga pabrėžė, kad rekomen-
dacijos nėra susijusios su diskrimina-

cija ir nesudaro teisės ir reikalavimo 
šių žmonių diskriminuoti darbe ar jų 
aptarnaujant ir buvo sukurtos tik sie-
kiant juos apsaugoti, nes koronaviru-
sas kelia didžiausią riziką jų gyvybei.

Vis dėlto ministras sakė kol kas ne-
galintis detalizuoti, kaip reikalavimai 
galėtų būti keičiami.

„Kol nepakeistos, negaliu atsakyti. 
Ieškome būdų ir formuluočių, kaip 
pasakyti tą kitaip, taip, kad tai nebū-
tų interpretuojama ir kažkokiu būdu 
suprantama kaip kažkokia prievolė 

ko nors kur nors neįsileisti ir diskri-
minuoti“, – sakė jis.

Šiuo metu ministro nurodymuose 
dėl viešųjų paslaugų teikimo sąlygų 
yra įpareigojimas, jog šiose įstaigose, 
pavyzdžiui, maitinimo vietose, lan-
kytojams gerai matomoje vietoje turi 
būti pateikiama informacija, kad jose 
nerekomenduojama lankytis rizikos 
grupės asmenims, esantiems vyresnio 
nei 60 metų amžiaus arba sergantiems 
lėtinėmis ligomis.

-Bns
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Šūkius derins prie situacijos
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Naujasis Anykščių rajono savivaldybės komunikacinis šūkis 

,,Anykščiai - čia gera laukti...” buvo pritaikytas karantino sąly-
goms ir bus pakeistas kitu, kai tik jis bus atšauktas.

Anykščių rajono mero patarėja, 
Kultūros tarybos pirmininkė Ga-
brielė Griauzdaitė - Patumsienė 
,,Anykštai’’ sakė, kad komunikaci-
nio šūkio autorė yra Anykščių rajo-
no savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė.

,,Šis šūkis nėra naujas. Ant 
Šventosios upės krantinės yra 
šūkis ,,Čia gera gyventi”.Tai ,,se-
niai naujas” šūkis. Paskutiniame 
Kultūros tarybos posėdyje taip ir 
likome prie tos minties, kad tas 
pagrindas - ,,Čia gera...”- lieka, 
o po to atitinkamai pritaikome 
pagal situaciją: ,,Čia gera kurti”, 
,,Čia gera gyventi”. Atėjus tokiai 
situacijai, kalbėjomės su kultūros 
įstaigų darbuotojais, Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos speci-
alistais ir taip ,,išplaukė” tas ,,Čia 
gera laukti...”, nes kaip ir laukia-
me to turistinio sezono, laukiame 
žmonių, renginių.Vienu žodžiu, 
Anykščiuose netgi gera laukti 
gamtoje ramiai, ir ta ramuma yra 
maloni”, - kalbėjo G.Griauzdaitė 
- Patumsienė.

Anykščių rajono mero patarė-
ja, Kultūros tarybos pirmininkė 
G.Griauzdaitė - Patumsienė prisi-
pažino esanti ,,Anykščių patriotė”, 
jai čia gera, todėl  šūkį ,,Čia gera 
laukti...” palaikanti vienareikšmiš-
kai.

Pašnekovė sakė mačiusi, kad 
naujasis komunikacinis šūkis su-
laukė ir kritiškų vertinimų interne-
tiniuose komentaruose, tačiau tai 
daugiau siejo ne su pačiu šūkiu, o 
prasta žmonių savijauta karantino 
metu.

,,Visokiausių nuomonių yra, bet 
galbūt žmonės nusivylę šiuo lai-
kotarpiu, kai ypatingai yra labai 
suvaržyti: ir judėti sudėtingiau, 
veiklos mažiau. Gal ir tai trupu-
tėlį įtakoja, kad nuotaika žmonių 
kritusi”, - priežastis, kodėl kai 
kuriems žmonėms nepatinka šū-
kis ,,Čia gera laukti...”, nagrinėjo 
G.Griauzdaitė-Patumsienė.

Anot mero patarėjos ir Kultū-
ros tarybos pirmininkės, su šūkiu 
,,Čia gera laukti...” supažindinus 
savivaldybės bei biudžetinių įstai-
gų vadovus, šie dėl jo neturėjo nė 

vieno priekaišto ar pastabos.
,,Vadovams šūkis buvo pristaty-

tas ir kažkokio nepritarimo ar nepa-
sitenkinimo tikrai neišgirdome. Ir 
įstaigų vadovai, Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras vie-
ningai sutarė, kad šiam laikotarpiui 
galime naudoti tokį šaukinį, - sakė 
G.Griauzdaitė - Patumsienė.

Koronaviruso pandemijai pasi-
traukus, Anykščių rajono savival-
dybė rinksis kitus šūkius.

,,Ateis sezonas, ir sugalvosi-
me kitus šūkius, pavyzdžiui: ,,Čia 
gera pramogauti” ar dar kažką. 
Reaguosime į situaciją”, - aiškino 
G.Griauzdaitė - Patumsienė.

Nors Anykščiai save pristato 
kaip ,,lėtą miestą”, tačiau net ir 
jame netrūksta dinamikos. Gal ko-
munikacinius šūkius, pavyzdžiui, 
galima būtų keisti kas savaitę?

,,Galima, aišku, bet gal kas sa-
vaitę - per dažnai. Neįsimins žmo-
nės”, - juokėsi G.Griauzdaitė - Pa-
tumsienė.

Karantinas Lietuvoje yra pa-
skelbtas iki gegužės 31 dienos. Vy-
riausybė jį svarsto atšaukti.

Anykščių rajono mero patarėja, Kultūros tarybos pirmininkė Gabrielė Griauzdaitė – Patumsienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad šūkį sugalvojo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė (dešinėje).

Kokiu 
kulinariniu 
patiekalu 
garsėja 
Anykščiai?

Beata ŠAPOKIENĖ:

- Blynai su bulbieniu dažiniu 
man buvo naujiena, kai atitekėjau 
į šį kraštą. Ir su kuo čia blynų tik 
nevalgo, buvo įdomu ir keista – su 
troškintais kopūstais, su varške, 
kruopomis ir netgi keptais kiauši-
niais.

Audronė KAZLAUSKIENĖ:

- Dideli blynai su padažais: bul-
viniu, troškintų raugintų kopūstų ir, 
žinoma, spirgių su svogūnu. Valgo-
ma be įrankių - išmoko net mano 
vyras vilnietis!

Antanas KOČERAUSKAS:

- Kai buvau žiloj jaunystėj, tai 
čeburekas.

Aistė SLAVINSKIENĖ:

- Mano šešuro bulviniais bly-
nais.

Biudžetininkams per karantiną 
gera laukti algos...

Gabrielė GRIAUZDAITĖ-PA-
TUMSIENĖ, Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininkė, apie naująjį Anykščių 
rajono savivaldybės komunikacinį 
šūkį „Čia gera laukti...“:

„Atėjus tokiai situacijai, kalbėjo-
mės su kultūros įstaigų darbuotojais, 
Anykščių turizmo ir verslo informa-
cijos specialistais ir taip „išplaukė“ 
tas „Čia gera laukti...“

Surinkimo taškas tebūnie 
Bauskė – verta važiuoti dėl 
karbonadų

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie tai, kad 
savivaldybei greičiausiai teks va-
žiuoti į Rygą parsivežti grįžusių iš 
Skandinavijos šalių:

„Kaip suprantu, kai kuriuos grįžu-
siuosius savivaldybės automobiliu 
teks pasiimti vos ne iš Rygos, nes jie 
norėtų, kad taip būtų“.

Pensininkams nebus 
draudžiama šių pinigų aukoti

Ona REPEČKIENĖ, Anykščių 
rajono tarybos narė, konservato-
rė, apie valdžios sprendimą pensi-
ninkams skirti 200 eurų vienkarti-
nę išmoką:

„Reikėjo tuos pinigus geriau skirti 
tiems, kurie darbo neturi, tiems, ku-
rie augina vaikus, kurie dėl karantino 
negalėjo dirbti ir užsidirbti“.

Nebus ligoninės, nereiks ir 
tvarkos

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie tai, kad 
Anykščių ligoninė delsė atlaisvinti 
patalpas Dienos centro veiklai:

„Pati ligoninė yra problema ir 
tvarka ligoninėje yra problema“.

Saugiausia vieta slėptis nuo 
koronos – kampai 

Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykščių 
socialinių paslaugų centro direk-
torė, apie kraustymąsi į ligoninės 
patalpas:

„Mes įėjome į koridorių, kai atida-
rė duris, pamatėme, kad mūsų patal-
pos neatlaisvintos, tada atsistojome 
kampelyje prie lango ir išsikvietėme 
direktorių“.

Manot, kad žmonės tokiame 
skurde gyvena?

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja, apie Okuličiū-
tės dvarelio spėjamus lankytojų 
srautus:

„Mes negarantuojame, kad neatei-
sime vėl į Anykščių rajono tarybą ir, 
kaip pavyzdį pasakysiu, paprašysime 
nustatyti 5 eurų dydžio bilieto kainą, 
nes nesuvaldome srautų, kurie eina“.

Statybininkai neleido?

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, paklaustas, 
kodėl Okuličiūtės dvarelio neleis-
ta įveiklinti to pageidavusioms 
anykštėnų įstaigoms:

„Tai buvo nuspręsta praėjusių 
metų pabaigoje, kai vyko baigiamie-
ji darbai Okuličiūtės dvarelio. Pagal 
tai ir buvo įrenginėjamos patalpos, 
perkama įranga“.

Super!: ,,Čia gera laukti... kol nusibaigsma!“
pritaikome pagal situaciją: „Čia gera imituoti veiklą.“
Ar ne taip: „Čia gera gyventi, dirbant savivaldybėje ir...“
Paaiškinkit: „O kas iš tų šūkių? kas ir kur čia šūkaut turi? kas atsiliept? Čia jūsų toks darbas? Rimtai?..“
Super Duper: „Va dabar tai man aišku, kuom užsijema mero patarėjai:
1. Vaiginas prie ligoninės stato kupolą.
2. Griauzdaitė - Patumsienė kuria rajonui šūkius. 
siūlau paskelbti, kiek meras jiems už tai per algas kas mėnesį sumoka.“

balsai internete (anyksta.lt):
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Ona jAkiMAViČienĖ

Vargu ar pasaulyje yra bent 
vienas žmogus, kuriam koks nors 
valdžios sprendimas nekeltų 
abejonių, pasipiktinimo ar net 
pasibjaurėjimo.Tačiau, kaip sako 
,,nepakeliamo būties lengvumo“ 
autorius  Milan kundera, ,,neįma-
noma patikrinti, kuris sprendi-
mas yra geras, nes nėra su kuo 
lyginti“. Žmogus viską išgyvena 
pirmą kartą ir be jokio pasiruo-
šimo. Tarsi aktorius, neturėjęs nė 
vienos repeticijos, išėjęs gyvai  
vaidinti į sceną. netikėti dalykai, 
nenuspėjamos situacijos ir jų 
grimasos  įgyja realius pavidalus 
ir tampa kiekvieno dabartimi. ir 
kuo daugiau nenuspėjamų dalykų 
susilipdo į vieną gniužulą, tuo toji 
dabartis tampa reikšmingesnė : ji 
gali prislėgti ir uždusinti, bet gali 
ir apvalyti, išlaisvinti. Žinoma, 
daug lengviau būtų pabandyti 
priimti sprendimą ir vėliau keblią 

situaciją išgyventi dar penketą 
ar šešetą kartų, kol septintasis ar 
aštuntasis pasirinkimas užtikrintų 
tobulą rezultatą. Tai būtų nuostabi 
galimybė, ypač dabar, kai mūsų 
visų gyvenimus prislėgė pande-
mija, atnešusi karantiną, sukėlusi 
baimę, pripildžiusi kasdienybę irz-
lumo, pykčio, pagiežos, pasipikti-
nimo, atsakomybės, kaltės - visko, 
kas sugriovė nusistovėjusią rutiną 
ir išstūmė iš komforto zonos į 
būties patamsių paribius. juose 
atsidūręs, uždarytas (užsidaręs) 
tarp keturių sienų, nejučia panyri 
į sąmokslo teorijų, ekstrasensų 
įžvalgų, Mikaldos ar Vangos 
pranašysčių lauką, kuris brau-
nasi į tave iš TV serialų, realybės 
šou, interneto portalų, socialinių 
tinklų. Dažnai  net nebežinai, kas 
tikra, kas vaizduotės ar sapno 
pramanyta.

Tikrai, dažnokai mane naktimis 
jau lanko sena bičiulė nemiga ir 
ima kvaršinti galvą įvairiomis ne-
sąmonėmis. Aną naktį priminė ji 
man kadaise skaitytą romėno  Pe-
tronijaus ,,satyrikoną“. jame ap-
rašomas nesibaigiantis lėbavimas 
Romos turtuolio rūmuose. jie, tie 
lėbautojai, įsitikinę, jog artėja pa-
saulio pabaiga, ir skuba džiaugtis 
gyvenimo malonumais. Prie durų 
trimitininkas Trimalchijus kart-
kartėmis šūkteri perspėdamas, 
kiek dar laiko liko gyventi. Ponia 
nemiga priminė man ir Boccacio 
,,Dekameroną“, kur nuo visko už-
sidarę intelektualai, įsitikinę, kad 
siaučiantis maras sunaikins visą 
žmoniją,  mano, kad jiems privalu 
prieš mirtį išsipasakoti. O šiąnakt 

nemiga atsibeldė su Franco 
kafkos ,,Procesu“ po pažastim. 
Beje, jei esate skaitę apie kareivį 
Šveiką, kuriuo taip žavisi ingrida 
Šimonytė, tai ,,Procesas“ jums 
pasirodys pažįstamas - ta pati 
valstybė, ta pati santvarka, tas 
pats nesaugumo jausmas, kai už 
kokį nors pirstelėjimą ne vietoj vi-
sas gyvenimas gali nueiti velniop. 
Tada apima neviltis ir bejėgišku-
mas - įtariu, kad ir jums, mielieji 
skaitytojai, su tuo ne kartą teko 
susidurti, o šiomis dienomis, 
savaitėmis, mėnesiais bent sykį 
jautėtės taip, lyg bėgtumėte per 
vatą naktiniame košmare, kaip ir 
,,Proceso“ veikėjas jozefas k. 

Apie F.kafkos 
,,Procesą“ kalbu 
ne šiaip sau, o 
todėl, kad visi, 
norim to ar 
nenorim, esame 
vieno nuotolinio  
(darbo, moky-
mosi, gydymosi, 
bendravimo ir 
t.t.)  proceso dalyviai ir turime 
priimti naujai sukurtas ar dar tik 
kuriamas taisykles, kurios mus, 
kaip ir minėtąjį jozefą k., verčia 
įsileisti į sielą ir protą kaltę, nors 
nežinome, kuo esame nusikaltę. 
Toji kAlTĖ tokia neapčiuopiama, 
bet skaudi. ji uždedama pelnytai 
ir nepelnytai, lipdoma ar klijuo-
jama be logikos ar etikos pamato. 
kaltė peršama, parduodama ir 
perduodama, ja manipuliuojama, 
iš jos net uždirbama. kaltė neša 
ir nuostolius. Bet kiekvienas su ta 
kalte turi gyventi. Mūsų gyveni-

mas šiandien ir yra ne kas kita, 
kaip buvimas ekstremaliosios 
situacijos bei karantino sukurtos 
kaltės procese. Mamos ir tėčiai 
tapo mokytojais, vykdančiais 
savo atžalų ugdymo procesą, ir 
neišvengiamai paniro į kaltę - kad 
nespėja, kad praranda kantrybę, 
kad nori pailsėti, kad nemoka ir 
jaučiasi kvailesni už pažįstamus 
tėčius ir mamas. Vaikai jaučiasi 
kalti, kad nesupranta, nespėja, 
kad nepavyksta laiku prisijungti 
prie elektroninės nuotolinio moky-
mosi sistemos, kad yra nevykėliai 
arba kad jų pastangos niekam 
ir nerūpi. ne mažesnę kaltę 
išgyvena ir tikrieji mokytojai, 

priversti mokyti 
nuotoliniu būdu, 
- kad trūksta iT  
darbo patirties, 
kad stringa 
ryšys, kad tenka 
dirbti ne tik su 
vaikais, bet ir 
su suirzusiais 
tėvais, kad ne-

žino, kaip vertinti mokinių žinias, 
kad kartais suabejoja mokinio 
sąžiningumu  ar savarankiškumu. 
Abiturientai pikti. Jie skelbiasi 
esantys be kaltės kalti, o Švietimo 
ministerija baksnoja pirštu į kaltę 
- mokomasi ir egzaminams ruo-
šiamasi ne paskutiniais mokslo 
metais. išvada – bet kuriuo atveju 
esate kalti, ir taškas. ką daryti 
kaltinamajam? jis turi tris klasi-
kinėje literatūroje pateiktus pasi-
rinkimus: imti lėbauti ir skubėti 
tiesiog išragauti visus įmanomus 
potyrius, kaip pataria garbusis 

Petronijus; išsipasakoti (jeigu 
susiras klausytoją), kaip pataria 
italas Boccacio;  pripažinti, kad 
yra kaltas, ir apnuoginęs kaklą 
gulti po kaltės giljotina...

Pastarąją savaitę karantinas 
švelninamas. leista duris atverti 
vaikų lopšeliams - darželiams. 
Tėveliams, nors jie supranta 
rizikas, nušvito galimybė patiems 
atsikvėpti ir vaikams suteikti taip 
trokštamus ir pasiilgtus užsiėmi-
mus darželiuose su mylimomis 
auklėtojomis. Vaikai, pasiilgę 
bendraamžių, žaidimų, pamokėlių, 
ėjimą į darželį priėmė kaip ilgai 
lauktą dovaną. Tiktai darželio 
vedėja rėžia: ,,Gal tėvams vaikai 
nusibodo, kad taip veržiasi į 
darželius?“ jos replika - dar 
vienas kaltinimo akmenėlis, tik gal 
ne iš piktos valios - iš savo kaltės 
pajautimo sviestas, nes gyveno 
ir tebegyvena baimėje, kad tik ko 
nors nenutiktų...

Gegužės pabaigą kasmet žymi 
abiturientams  skambantis Paskuti-
nis skambutis. Šiemet jis, trūk-
čiojamai virpėdamas, gegužės 22 
dieną pašaukė ir anykštėnus, bet jo 
aidas buvo visai kitoks - nuotolinis, 
laikantis privalomų atstumų, ven-
giant menkiausio fizinio kontakto, 
ribojant dalyvių skaičių, dėvint 
kaukes. koks graudus jo skambė-
jimas - pilnas aidžios kaltės... O 
taip norėtųsi, kad jis skambėtų ne 
apie atstumą, o apie ryšį, ne apie 
uždarytas , o apie atvertas duris, 
ne apie keliančius pykčio ir kaltės 
raibulius  sprendimus,  o apie 
nepakeliamą ir dėl to tokį gražų 
būties be kaltės lengvumą. 

„Mūsų gyvenimas šian-
dien ir yra ne kas kita, kaip 
buvimas ekstremaliosios 
situacijos bei karantino 
sukurtos kaltės procese“. 

Per karantiną uždarytoje ligoninėje 
vaikštinėja pašaliniai asmenys

(Atkelta iš 1 psl.)

Iš ligoninės – signalai apie pa-
vojingą situaciją

Švelninant karantino sąlygas, 
Anykščių socialinių paslaugų 
centro Dienos centras asmenims 
su negalia  ruošiasi atnaujinti savo 
darbą anksčiau Anykščių rajono 
savivaldybės skirtose patalpose 
Anykščių ligoninėje. Kol dėl ka-
rantino jos buvo tuščios, ligoni-
nė jose buvo įkūrusi iš Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės atkeltus pacientus.

Pirmadienį į ,,Anykštą” paskam-
binusi ir slaugytoja prisistačiusi 
moteris piktinosi, kad po Anykščių 
ligoninę, atnaujinant Dienos centro 
asmenims su negalia veiklą, blaš-
kėsi Anykščių rajono savivaldybės 
darbuotojai bei Anykščių sociali-
nių paslaugų centro direktorė Jo-
lanta Pleškienė.

Slaugytoja pasakojo, kad koro-
naviruso pandemijos metu buvo 
imtasi visų saugumo priemonių, 
kad į ligoninę nepatektų korona-
virusas, tačiau esą šį pirmadienį 
liko tik ,,palaida bala”. Slaugytoja 
sakė sužinojusi, kad Anykščių so-
cialinių paslaugų centro direktorė 
J.Pleškienė dar net neturi tyrimo, 
ar nėra užsikrėtusi koronavirusu, 
išvadų.

Slaugytoja sakė taip pat abejo-
janti, ar Dienos centro asmenims 
su negalia lankytojai ir toliau ne-
vaikščios po ligoninę, nes atskiras 

įėjimas patekti į centrą esą nepri-
taikytas neįgaliesiems.

Ligoninėje nebuvo, tik žiūrėjo 
pro langą…

Ketvirtadienį kalbinta Anykščių 
socialinių paslaugų centro direk-
torė J.Pleškienė, išgirdusi apie 
keliamus nuogąstavimus, tikino, 
kad per kraustymąsi į Anykščių 
ligoninę imamasi visų saugumo 
priemonių.

,,Mes turime kaukes, turime 
pirštines, dezinfekcinės medžia-
gos yra naudojamos. Anykščių 
socialinių paslaugų centro ko-
lektyvas dėl koronaviruso buvo 
testuotas tris kartus. Rezultatai 
žinomi visų, jie yra neigiami”, - 
kalbėjo J.Pleškienė.

Pasiteiravus, kada buvo gauti 
paskutiniai Anykščių rajono soci-
alinių paslaugų centro darbuotojų 
tyrimų rezultatai dėl koronavi-
ruso, direktorė J.Pleškienė sakė, 
kad tyrimo rezultatai gauti šį tre-
čiadienį. Pastebėjus, kad Dienos 
centro asmenims su negalia per-
sikraustymo darbai prasidėjo pir-
madienį, kai tyrimų rezultatai dėl 
koronaviruso dar buvo negauti, 
J.Pleškienė aiškino, kad iki trečia-
dienio į ligoninės patalpas nebuvo 
net įžengusi.

,,Mes stovėjome ir žiūrėjome 
prie lango. Mes niekur nėjome 
toliau. Mes įėjome į koridorių, 
kai atidarė duris, pamatėme, kad 
mūsų patalpos neatlaisvintos, 

tada atsistojome kampelyje prie 
lango ir išsikvietėme direktorių. 
Ligoninės viduje mes nebuvo-
me, ko mums ten eiti”, - aiškino 
J.Pleškienė.

Eiti į parduotuvę – irgi 
pavojinga

Aykščių socialinių paslaugų 
centro direktorė J.Pleškienė taip 
pat informavo, kad per persi-
kraustymo darbus ligoninėje dir-
bo centro kolektyvo nariai.

,,Mes jokių savavališkų veiks-
mų nedarome. Dirbame skubiai, 
o ne tai, kad vaikščiotume su 
savo rakandais. Trečiadienį in-
tensyvaus vaikščiojimo buvo 
dvi valandos, toliau užsidarė-
me ir dirbome savo patalpose. 
Šiandien lygiai taip pat”, - sakė 
J.Pleškienė.

Anykščių socialinių paslaugų 
centro direktorė J.Pleškienė ne-
neigė, kad karantino metu ji ir 
jos darbuotojai vaikštinėjo ne pro 
atskirą įėjimą, o po bendrąsias 
Anykščių ligoninės patalpas.

,,Mes su tais skyriais, palatomis 
net nesusiduriame. Visi užsidarę. 
Kas čia taip verkia, kas čia tokie 
nepatenkinti? Visus tuos dalykus 
sprendžia įstaigos vadovas, mes 
su juo viską esame susidėlioję, 
susidėję visus saugiklius. Mes 
susikraustėme ir užsidarome. Iš-
eiti į parduotuvę taip pat pavojin-
ga”, - kalbėjo J.Pleškienė.

Pasidomėjus, ar Dienos centro 

asmenims su negalia lankytojai į 
Anykščių ligoninėje veikiančias 
patalpas sugrįš pasitikrinę nuo 
koronaviruso, J.Pleškienė sakė, 
kad dėl to atsako ne Anykščių so-
cialinių paslaugų centras.

,,Už tai atsako tėvai”, - sakė 
J.Pleškienė.

Problema – pati ligoninė

Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis sakė, 
kad slaugytojos keliamas proble-
mas dėl pašalinių asmenų vaikš-
čiojimo per karantiną po bendrą-
sias ligoninės patalpas turi spręsti 
Anykščių ligoninės direktorius.

,,Aš žinau, kad nuo praėjusio 
penktadienio visi nelaimingi dėl 
to, kad reikia grįžti į normalias 
vėžes. Taip, buvo nuvykę ir sa-
vivaldybės žmonės, nes katego-
riškai neatlaisvinamos patalpos. 
Nuo šiandien neįgaliesiems turi 
būti teikiamos paslaugos, o jie 
dar svarsto, kaip išsikraustyti”, - 
stebėjosi D.Žiogelis.

Slaugos skyriuje, anot mero 
pavaduotojo D.Žiogelio, iš 80 
pacientų yra likę 19.

,,Visa ligoninė nesugeba susi-
tvarkyti su 19 slaugos pacientų. 
Ten yra kažkokie piktybiniai da-
lykai, spyriojimaisi. Pati ligoninė 
yra problema ir tvarka ligonineje 
yra problema. Jie neišsprendė pro-
blemos, kur padėti 2 - 3 ligonius, 
kai ligonineje kas antra palata yra 
tuščia”, - sakė D.Žiogelis.

Centro perkėlimas į ligoninę - 
praeitos kadencijos klaida

Dienos centrą asmenims su 
negalia Anykščių ligoninės pa-
talpose D.Žiogelis pavadino „di-
džiausia klaida, kurią padarė  ana 
kadencija su Tubiu priešaky”. 

Šį centrą savivaldybė planuoja 
iškelti iš ligoninės, tačiau tai galė-
tų įvykti nebent kitais metais.

Direktorius problemų nemato

Anykščių ligoninės direktorius 
dr. Audrius Vasiliauskas sakė ne-
matantis problemos, kad persi-
kraustydami į patalpas ligoninėje 
Anykščių socialinių paslaugų 
centro darbuotojai kelias dienas 
vaikštinėjo ir po bendrąsias ligo-
ninės patalpas.

,,Dienos centro asmenims su 
negalia inventorius buvo sudė-
tas rūsyje, todėl, nori nenori, jie 
dar čia vaikščios po ligoninę. 
Jiems buvo nurodyta, kuriais ko-
ridoriais jie turi vaikščioti, kad 
nesimaišytų srautai”, - sakė dr. 
A.Vasiliauskas.

Ligoninės direktorius ramiai 
sutiko žinią ir dėl to, kad Dienos 
centro asmenims su negalia lan-
kytojai nebus ištirti dėl koronavi-
ruso.

,,Centro lankytojai ligoninės 
patalpose turi atskirą įėjimą. Per 
ligoninės įėjimus, kaip buvo anks-
čiau, jie nevaikščios”, - patikino 
dr. A.Vasiliauskas.
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Mirė žurnalistas Danielius Binkys 
(1935- 2020) 

(Atkelta iš 1 psl.)

,,Norėčiau gauti peilį, kad vis-
kas greičiau baigtųsi“, - telefonu 
man sakė Danielius, išgirdęs apie 
ketinimus jį išvežti iš gimtinės. Jis 
nuolatos reiškė valią neišvažiuoti iš 
Anykščių. Tačiau pusę metų žadė-
tos vietos rajono senelių namuose 
stebuklingu būdu vis būdavo uži-
mamos kitų.

Pastangos palikti garbųjį anykš-
tėną pustuštėje Anykščių ligoninėje, 
kol atsiras jam vieta Svėdasų sene-
lių namuose arba privačiuose na-
muose ,,Sidabrinis amžius“, nedavė 
rezultatų, net ir pagalbos paprašius 
rajono vadovų, kad sunkiai sergantis 
Danielius Binkys būtų dar kurį lai-
ką palaikytas ligoninėje. Į problemą 
pažiūrėta formaliai – ligoninėje žur-
nalistas jau buvo praleidęs metus, o 
tai, kad išvežamas gyventi ir sveikti 
į Ruklos reabilitacijos ir slaugos 
centrą jau nebepajėgė pats nulaikyti 
telefono, sprendimą priimantiems 
nebeturėjo reikšmės.

,,Man belieka pasiimti jį į na-
mus...“ - apgailestavo buvusi 
Anykščių ligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotoja Virginija Pažėrienė, 
surasdavusi laiko, kol ėjo šias par-
eigas, nueiti su puodeliu kavos pas 
bičiulį iš socialdemokratų partijos.

Prabangos sveikti Danielius turėjo 
nedaug. Jį lankė tik Anykščių neįga-
liųjų ir silpnaregių draugijos mote-
rys, kurios nuvėlė šlepetes jo nuolat 
šąlančioms kojoms, nupirkdavo 
būtiniausių daiktų, taip pat velionės 
dukros vyras ir anūkas Povilas.

Paskutiniąją D. Binkio gyvenimo 
dieną, praleistą Anykščiuose, jis 
pagaliau atsiliepė į mano skambutį, 
nors jau kuris laikas nebeatsiliepda-
vo. Sakė girdintis, kaip skamba tele-
fonas, tačiau neturįs jėgų paspausti 
mygtuką - taip jam esą silpna.

,,Pasakykite, kokia šiandien die-
na?“ - toks buvo paskutinis ir vie-
nintelis klausimas, kurį per tą kelių 
minučių pokalbį uždavė Danielius. 
,,Gegužės 13-ta“, - nepasitikrinusi 
atsakiau jam. Bet sumelavau. Nes 
buvo gegužės 14-ta.

Tačiau Danieliaus Binkio gyve-
nimas, kai geriau pagalvoji, ir buvo 

tarsi ištisa 13 –ta. Nelaiminga diena.
Kaimo vaikui iš Gurskų (Troškū-

nų seniūnija) buvo nelengva gauti 
išsilavinimą, visą amžių jis sunkiai 
dirbo, bet užsidirbo tik varganai ap-
statytą vieno kambario butą, kurio 
didžiausias turtas – apgalvotai su-
kaupta biblioteka. Senatvėje jis liko 
visiškai vienas. Prieš kelerius metus 
staiga mirė jo dukra Renata, sūnus 
Viktoras tuoj po nepriklausomybės 
atkūrimo išvažiavo gyventi į JAV 
ir į Lietuvą buvo atvykęs vos kelis 
kartus.

Danieliaus Binkio senatvė buvo 
ypač atšiauri.

Prieš gerą dešimtmetį Danielius 
prarado dalį klausos, labai susilpnė-
jo regėjimas, o paskutiniu metu jis 
ir visiškai apako – saulei šviečiant, 
sakydavo, matantis tik namų kontū-
rus, tačiau sugebėjo gyventi vienas 
ir niekuomet niekuo nesiskundė. 
Turėjo retą savybę mylėti kitus, bet 
ne save.

Dabar suprantu, kad aš taip pat, 
kaip ir jo artimieji – pamenu, ste-
bėjausi, kaip jis, būdamas jau viena 
akimi aklas, spausdina dukros diplo-
minį darbą - maudžiausi jo rūpesčio 
spinduliuose. Pažinojau Daną nuo 
1987 –ųjų. Pradėjusiai dirbti redakci-
joje, pamenu, jis man kantriai ir ilgai 
aiškino, kaip reikia saugotis kalbant 
telefonu, davė Aleksandro Solženy-
cino, Michailo Bulgakovo knygų ir 
nuolatos mokė nesistebėti, kodėl gy-
venimo žaidynėse nugalėtojais tam-
pa ne geriausieji. ,,Veikia neigiamos 

atrankos dėsnis”, - guosdavo mane, 
tikinčią Dievo teisingumu dar šioje 
žemėje, ateistas Danielius.

Gal jis ir buvo teisus.
Senatvėje jam talkino Anykščių 

neįgaliųjų draugija, Socialinių pas-
laugų centro moterys, apie kurias, 
visas be išimties, Danas atsiliepda-
vo kaip apie ypač jautrias ir paslau-
gias darbuotojas, mokėjo su jomis 
susidraugauti, žinojo jų rūpesčius 
ir vargus. Danielius sakydavo, kad 
joms gyventi yra kur yra sunkiau 
negu jam, aklam ir vienišam, nes 
šios turinčios šeimas, artimuosius, 
kuriems reikia pagalbos. Slaugytojų 
Danielius dažniausiai prašydavo ne 
pasirūpinti jo buitimi ar išvirti valgy-
ti, o garsiai paskaityti, kompiuteriu 
surinkti jo diktuojamus tekstus.

Jau apakusio Danieliaus ,,rieves” 
aktualiomis temomis ne kartą spaus-
dino jo vienintelė gyvenimo redak-
cija - ,,Anykšta”. Šioje redakcijoje 
Danas dirbo nuo 1965 gegužės 1-os 
iki 2008 lapkričio 16 -os. Nuėję pas 
jį į namus surinkti ,,rievių“, kolegos 
stebėdavosi, kaip sklandžiai, be tai-
symų, nuosekliai plėtodamas mintį, 
vaizdinga kalba Danielius diktuoja 
tekstą, kaip gerai, būdamas visiškoje 
socialinėje ir intelektinėje izoliaci-
joje – juk galėjo klausytis tik radijo 
arba buvusios savo bendradarbės, 
redakcijos sekretorės Irenos Jakš-
tienės telefonu skaitomų laikraščių 
(prašydavo paskaityti ,,Anykštą“) - 
orientuojasi rajono, šalies ir pasaulio 
politikoje, žino įstatymų naujoves.  

Danielius buvo inteligentiškas, 
santūrus, puikiai išsilavinęs – gerai 
išmanė lietuvių ir užsienio šalių li-
teratūrą, sekė literatūros naujoves, 
domėjosi fantastika.Ypač mylėjo 
brolius Strugackius ir Stiveną Kingą. 
Jo tekstuose visuomet buvo platūs 
kultūriniai kontekstai, gilios poteks-
tės, gausu citatų.

Šviesią atmintį ir gebėjimą ana-
lizuoti Danielius išsaugojo iki pat 
mirties. Ruklos centro darbuotoja, su 
kuria kalbėjausi apie paskutines Bin-
kio gyvenimo dienas, sakė, kad pas 
juos ligonis buvo atvežtas ypač sil-
pnas, tačiau proto šviesa Danieliaus 
neapleido ir paskutiniąją gyvenimo 
dieną, nors kūnas jau buvo visiškai 
išsekęs. Pamačiusi, kad skambina jo 
sūnus, darbuotoja įjungė ir padavė 
Danui telefoną. Danielius paskutinę 
savo gyvenimo dieną dar pasikalbė-
jo su Amerikoje esančiu vieninteliu 
sūnumi.

D. Binkys yra parašęs ir išleidęs 
dvi publicistikos knygas ,,Praeities 
nuolaužos“ (2006 m,), ir ,,Permai-
nų skersvėjai” (2009 m) . Į knygas, 
kaip ne kartą yra sakęs, sudėjo tai, 
ką patyrė per ilgą aktyvios veiklos 
kupiną gyvenimą. Knygų leidybai 

pinigų, nors buvo artimas rajoną val-
dantiems socialdemokratams – šios 
partijos narys, skyriaus tarybos na-
rys, taip pat ir rajono Tarybos narys 
(2000 -2003 rinkimuose, įvedus rei-
tingavimą, rinkėjų valia jis iš partijos 
sąrašo galo buvo perkeltas į pradžią 
ir taip išrinktas į rajono valdžią), kaip 
kad kiti veikėjai, niekuomet nepraši-
nėjo. Buvo išdidus, nepriklausomo 
mąstymo, aukštos savivertės, idė-
jinis žmogus. Toks, su kuriuo būtų 
buvę galima pastatyti komunizmą. 
Arba leistis į kalnus, nebijant, kad 
pasinaudos, apgaus, išduos.

Verta pastebėti, kad dalyvavimas 
aktyvioje politikoje nedarė jokios 
įtakos D. Binkio žurnalistinei vei-
klai. Aš buvau jo kolegė, vėliau – 
redaktorė. Per dvi dešimtis bendro 
darbo nesu pastebėjusi Danieliaus 
šališkumo, nepelnyto partijos bičiu-
lių palaikymo ar gynybos. Kaip tik 
jis vengdavo rašyti apie bendrapar-
tiečius, nesinaudojo laikraščiu. Ža-
vėjausi Dano gebėjimu derinti, regis, 
nesuderinamus dalykus - dalyvauti 
politinėje veikloje ir būti sąžiningu 
žurnalistu.

41 -erius metus Danielius Binkys 
rašė apie Anykščių krašto žmones, 
- rajone turbūt neatsirastų bendro-
vių ar įmonių, miestelių ir kaimų, 
kurių jis nebūtų aplankęs dirbdamas 
redakcijoje. Jam teko dirbti ir moky-
toju. Traupio, Levaniškių, Surdegio, 
Latavėnų, Burbiškio mokyklose, 
Anykščių neakivaizdinėje vidurinė-
je mokykloje jis dėstė rusų kalbą. 
Danielius turėjo du aukštojo mokslo 
diplomus: buvo baigęs Šiaulių pe-
dagoginį institutą (lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojo specialybė) ir 
Vilniaus pedagoginį institutą (rusų 
kalbos ir literatūros mokytojo spe-
cialybė).

Tačiau už savo veiklą nei anks-
čiau, nei paskutiniais gyvenimo 
metais, kai jau sunkiai sirgo ir palai-
kymo, atjautos bei gero žodžio gal 

„Anykštos“ redakcija apie 
1993 metus. 

ypač reikėjo, iš valdžios niekuomet 
nesulaukė. Jis niekada nebuvo vie-
šai įvertinas ar pagerbtas. Niekas ir 
niekada vieno geriausių Anykščių 
krašto žurnalistų nepakvietė per 
šventes kelti vėliavos, neskyrė kul-
tūros premijų, o tikrai buvo verta - 
už gerą publicistiką, nuoseklų krašto 
žmonių gyvenimo fiksavimą, nesegė 
jam ir ,,100- mečio“ ženkliukų. O ne 
tik dėl sąžiningo 41 metus trukusio 
žurnalistinio darbo, visuomeninės ir 
politinės veiklos, bet ir reto pomė-
gio, kuriuo garsino Anykščių kraštą, 
Danas buvo vertas jei ne pagarbos, 
tai bent teisės gyvenimą baigti sava-
me krašte.

D. Binkys buvo Anykščių trumpa-
bangininkų sporto pirmtakas, išug-
dęs Algirdą Uzdoną, tapusį Lietuvos 
čempionu radijo telegrafijos rungty-
je, Ritą Češūnaitę bei Oną Juodelytę, 
kurios, kaip Lietuvos rinktinės narės, 
dalyvavo SSRS čempionate.

Danielius Binkys kremuotas. Ve-
lionis bus laidojamas Troškūnų ka-
pinėse šalia savo tėvo Jono Binkio, 
kurį iki pat gilios senatvės Danielius 
globojo ir juo nuoširdžiai rūpinosi. 
Laidotuvės vyks pasibaigus karanti-
nui, kadangi atsisveikinti su tėvu ke-
tina atvykti ir JAV gyvenantis sūnus. 
Informacija apie laidotuvių datą bus 
paskelbta, kai tik ji bus žinoma.

Gražina ŠMiGelskienĖ, 
,,Anykštos” vyriausioji redaktorė

Žurnalistas Danielius Binkys apie Anykščių krašto žmonių rū-
pesčius rašė 41-erius metus.

Danielius paskutiniais darbo metais redakcijoje. Jis mėgo cituoti Erichą Fromą - sakydavo, kad meile nieko nesugadinsi. 

Danielius Binkys išleido dvi publicistikos knygas. 
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Auklėti vaikus galėtų už 
mažus pinigus

Tai, kad Istorijų dvarelyje galėtų 
būti auklėjami vaikai, mintis kilo 
rajono tarybos Socialinių reikalų, 
sveikatos ir aplinkos apsaugos ko-
miteto nariams.

,,Mūsų komitete iškilo klau-
simas, kad galbūt tėvai labai sė-
kmingai galėtų pasinaudoti Isto-
rijų dvareliu mažiems vaikams 
auklėti už mažus pinigus. Palikę 
jame savo atžalas, tėvai galėtų iš-
eiti į parduotuves. Gal ir gražu“, 
- komiteto narių idėją viename iš 
Anykščių rajono posėdžių pristatė 
Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis.

Lankytojus lydės animatorius

Apie Istorijos dvarelio kon-
cepciją Anykščių rajono tarybos 
nariams dar šių metų pradžioje  
pasakojo Anykščių rajono savi-
valdybės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja  Au-
dronė Pajarskienė.

,, Kuo išskirtinis yra Istorijų 
dvarelis ir ypatingai jo naujoji eks-
pozicija? Tai iš tikrųjų yra unika-
lus, iki šiol mums Lietuvoje mažai 
žinomas objektas, kurio ekspozi-
cija yra interaktyvi. Ta prasme, 
kad ją stebėdamas ir žiūrėdamas 
lankytojas aktyviai dalyvauja , bet 
tam reikalinga animatoriaus paly-
da. Toje ekspozicijoje veiksmas 
vyksta ties kiekvienu objektu.
Gyvas veiksmas. Vaikas paliečia 
ir dalyvauja, čiupinėja, sveriasi, 
matuojasi, dar kažką. Viskas yra 
pritaikyta taip, kad lankytojas ją 
gali išbandyti“, - rajono Tarybos 
nariams pasakojo A.Pajarskienė.

Visas ekspozicijos lankymas, 
anot A.Pajarskienės, užtrunka 
apie 40 minučių. 

Apie ekspozicijos 
populiarumą kalba nedrąsiai

Ar ši ekspozicija sulauks tarp 
lankytojų populiarumo,  Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja A.Pajarskienė sakė negalin-
ti spėlioti.

,,Mums sunku spėti, kokio susi-
domėjimo sulauks ši ekspozicija, 
nes tokia vaikų ugdymo priemonė 
yra naujovė. Iš tikrųjų tai yra  iššū-
kis mums visiems. Tai yra investi-
cija, intelektas. Tai nėra taip, kad 
kabo paveikslai, raudona juostele 
užtverti, ir žiūrėk iš tolo, be ly-
dinčio žmogaus. Čia dalyvavimas 
ekspozicijoje vyksta“, - akcentavo 
pranešėja A.Pajarskienė.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis kažkodėl dėl Isto-
rijų dvarelio starto turėjo abejonių.

,,Jeigu mums iš karto nepasiseks, 
reiks tą reikalą tobulinti, nes tai yra 
naujovė, o naujovės visada būna 
labai gerai. Kartais visko būna“, - 
kalbėjo D.Žiogelis.

Tačiau Anykščių rajono tarybos 
narys nuo Darbo partijos Ričardas 
Sargūnas ramino: ,,Turėsite pers-
pektyvą, reiks ieškoti didesnių er-
dvių.“

Rajono darželinukams bilietų 
nereikės

Anykščių rajono taryba nuspren-
dė, kad Istorijos dvarelio ekspozi-
cijos lankymas vienam asmeniui 
kainuos porą eurų, šeimai paslauga 
kainuos septynis eurus.

Anykščių rajono tarybos narės, 
išrinktos pagal Kęstučio Tubio vi-
suomeninio komiteto sąrašą, Dan-
giros Nefienės siūlymu, Istorijų 
dvarelyje organizuotos ikimoky-
klinio amžiaus vaikų grupės galės 
lankytis nemokamai. Mokytoja D. 
Nefienė kalbėjo, kad tokia lengva-
ta daugiausia naudosis Anykščių 

Okuličiūtės dvarelyje apgyvendins 
jos vaiduoklį

Rajono kultūros reikalus kuruojantis Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obelevičius prisipa-
žino, kad dėl Okuličiūtės dvarelio koncepcijos 
jo nuomonės niekas neklausė.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis mano, kad Istorijų dvarelį galima tiek 
patobulinti, kad jame galėtų veikti net auklių 
agentūra.

rajono vaikų lopšeliai - darželiai.
 ,,Aš labai abejoju, kad iš labai 

toli kas nors atveš darželinukų 
grupę į Anykščius, nes yra dienos 
režimas ir visi kiti dalykai“, - sakė 
D.Nefienė.

Bilietai gali brangti

Nors Istorijų dvarelis dar nea-
tidarytas, Anykščių rajono tary-
bos posėdyje kalbėta ir apie tai, 
kad jo lankymo bilietus gali tekti 
branginti.

 ,,Mes negarantuojame, kad 
neateisime vėl į Anykščių ra-
jono tarybą ir, kaip pavyzdį pa-
sakysiu, paprašysime nustayti 
5 eurų dydžio bilieto kainą, nes 
nesuvaldome srautų, kurie eina“, 
- lyg iš anksto apsidrausdama, 
kalbėjo Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus verdėja 
A.Pajarskienė.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja A.Pajarskienė 
pažadėjo Anykščių rajono tary-
bos narius pakviesti apžiūrėti 
Istorijos dvarelio ekspozicijos 
tuoj pat, kai tik iš Okuličiūtės 
dvarelio išsikraustys Kalėdų re-
zidencija. Deja, bet po Kalėdų re-
zidencijos išsikraustymo Istorijų 
dvarelis durų lankytojams taip ir 
neatvėrė.

Bus bibliotekos padalinys

Priminsime, kad Okuličiūtės 
dvarelio rekonstrukciją atliko 
UAB ,,Kortas“. Projekto vertė -  
493 tūkst. eurų. 419 tūkst. eurų 
- Europos Sąjungos fondų lėšos, 
likusi dalis pridėta iš Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto.

Istorijos dvarelio koncepciją 
parengė sostinėje veikianti vie-
šoji įstaiga ,,Mokyklų tobulinimo 
centras“, kurios steigėja yra Eglė 
Pranckūnienė. Pernai gruodį šį 
viešoji įstaiga laimėjo Anykščių 
rajono savivaldybės skelbtą vie-
šąjį pirkimą Okuličiūtės dvarelio 
ekspozicijos koncepcijos ir tech-
ninės specifikacijos parengimo 
paslaugoms pirkti.

Istorijos dvarelis, Anykščių 
rajono tarybos sprendimu, tapo 
Anykščių L. Ir S.Didžiulių viešo-
sios bibliotekos padaliniu. Šiame 
padalinyje pirmoji pradėjo dirbti 
bibliotekos Metodikos skyriuje 

iki tol dirbusi Vaida Jucienė. Prie 
jos pavasarį  prisijungė edukatorė 
Lalezer Varbliauskienė.

Dvarelio įveiklintojai 
nepatiko nušalintajam merui

Prieš ketverius metus Anykščių 
rajono savivaldybė skleidė žinią, 
kad rekonstruotas Okuličiūtės 
dvarelis turėtų būti pritaikytas 
kultūrinei - meninei veiklai. Jame 
planuota atidaryti paveikslų gale-
riją, literatūrinę kavinę, čia rengti 
aukšto meninio lygio performan-
sus, organizuoti visuomenei įvai-
rias paskaitas, susitikimus.

Kas nutiko, kad reprezentaci-
niame Anykščių miesto statinyje, 
užuot vykdžius anksčiau sumany-
tas kultūrines veiklas, vaikams bus 
demonstruojamas Okuličiūtės vai-
duoklis, ,,Anykštai“ bandė paaiš-
kinti Anykščių rajono meras, kon-
servatorius Sigutis Obelevičius.

,,Idėja buvo tokia, kad ateina 
į Okuličiūtės dvarelį kažkoks 
įveiklintojas. Buvo paskelbtas 
viešasis pirkimo konkursas, da-
bar tiksliai neatsimenu - 2015 ar 
2016 metais - ir jį laimėjo viešoji 
įstaiga ,,Artlagamine“. Jie turėjo 
visokių idėjų, kad Okuličiūtės 
dvarelis taptų kitokiu kultūros 
objektu, būtų dirbama daugiau 
su užsienio fondais ir panašiai. 
Bet, sakykim taip, buvusiam me-
rui Kęstučiui Tubiui ar ta idėja, 
ar kompanija nepatiko. Šiemet 
buvo nuspręsta Okuličiūtės dva-
relį perduoti bibliotekai. Tai nėra 
pats blogiausias variantas, nes 
ateina tie patys žmonės, kurie 
Anykščiuose organizuoja šeimų 
festivalį ,,Nuotykiai tęsiasi“ (jį 
organizuoja VšĮ ,,Mokyklų tobu-
linimo centras“, - red.pastaba)“, 
- kalbėjo S.Obelevičius.

Pasiteiravus, kodėl prieš keletą 
metų Okuličiūtės dvarelio įveikli-
nimui buvo būtina skelbti viešąjį 
konkursą, o dabar šias funkcijas 
atlikti bibliotekai pakako  Anykš-
čių rajono tarybos sprendimo, 
S.Obelevičius sakė: ,,Čia reiktų 
klausti buvusio mero K.Tubio ir 
buvusios Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos. Neži-
nau, kodėl buvo taip padaryta. O 
jei dabar taip padarė  (įveiklinti 
Okuličiūtės dvarelį pavesta bi-
bliotekai, red.pastaba), vadinasi, 
taip galima.“ (Nukelta į 13 psl.)

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, rekonstruotame Okuličiūtės dvarelyje, planuoja-
ma atidaryti Istorijų dvarelį, kuriame lankytojų lauks interak-
tyvioji ekspozicija. Joje lankytojai ne tik susipažins su Anykščių 
atsiradimo istorija, bet turės ir galimybę pamatyti pačios Okuli-
čiūtės vaiduoklį.

Anykščių rajono tarybos nariai supažindinti, kas iš tiesų vyks 
tarp Istorijos dvarelio sienų. Rajono tarybos nariai taip pat de-
monstravo išradingumą - rekonstruotame dvarelyje siūlė atida-
ryti auklių agentūrą.

Maždaug prieš ketverius metus Anykščių rajono savivaldybė 
skleidė žinią, kad Okuličiūtės dvarelis, kaip reprezentacinis mies-
to objektas, taps svarbiu kultūros židiniu, kuriame bus eksponuo-
jami profesionalių dailininkų  paveikslai, vyks aukšto kultūrinio 
lygio renginiai.

,,Artlagamine“ buvo susijusi 
su tuometine rajono Kultūros 
taryba

Viešoji įstaiga ,,Artlagamine“ 
2015 metais laimėjo Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos  paskelbtą   viešą atranką 
Okuličiūtės dvarelio tolesniam 
naudotojui ,,įveiklintojui“ parink-
ti. Gautos trys paraiškos buvo pa-
teiktos vertinti Anykščių rajono 
Kultūros tarybai, iš kurių, kaip 
perspektyviausia, įvertinta VšĮ 
„Artlagamine“ pateikta objekto 
aktualizavimo paraiška.

Viena iš VšĮ „Artlagamine“ da-
lyvių buvo glaudžiai susijusi su 
tuometine Anykščių rajono Kul-
tūros tarybos pirmininko pava-
duotoja. Utenoje gyvenanti Kris-
tina Jokubauskaitė – Veršelienė 
drauge su Jurgita Bugailiškiene 
kūrė rajono kultūros strategiją.

Menų inkubatoriui įveiklinti 
net nesiūlė

Paraiškas savivaldybei su noru 
įveiklinti Okuličiūtės dvarelį taip 
pat buvo  pateikęs Anykščių menų 
inkubatorius – menų studija ir Pa-
saulio anykštėnų bendrija.

Paklausta, ar šiemet Anykščių 
rajono savivaldybė nesiūlė Anykš-
čių menų inkubatoriui - menų 
studijai, kaip anksčiau paraišką 
teikusiai įstaigai, tapti Okuličiūtės 
dvarelio įveiklintoja, jos direktorė 
Daiva Perevičienė sakė net nepri-
simenanti, kad Anykščių menų 
inkubatorius - menų studija dėl to 
būtų teikęs savivaldybei paraišką. 
D.Perevičienė teigė, kad kvietimo 
tapti Istorijų dvarelio įveiklinto-
jais iš savivaldybės negavo.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius  negalėjo paaiš-
kinti, kodėl Okuličiūtės dvare-
lio neleista įveiklinti to pagei-
davusiems  Pasaulio anykštėnų 
bendrijai arba Anykščių menų 
inkubatoriui - menų studijai, o 
pavesta bibliotekai. 

,,Tai buvo nuspręsta praėjusių 
metų pabaigoje, kai vyko baigia-
mieji darbai Okuličūtės dvarelio. 
Pagal tai ir buvo įrenginėjamos 
patalpos, perkama įranga“, - ,,ne 
į temą“ pakalbėjo Anykščių me-
ras.

Planuota, kad Okuličiūtės dvarelis taps miesto reprezentacine 
vieta, bet dabar čia vyks pažintiniai žaidimai vaikams. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Gyvenimo spal-
vos (kart.).
07:00 Šventadienio 
mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 22 s. 
Raudonkepuraitė.
10:00 Gustavo enci-
klopedija. 
10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Europos tyrai. 
Sniego ir ledo žemė.
12:55 Gyvūnų dinas-
tijos.
13:45 Puaro. N-7. 
15:28 Loterija „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detek-
tyvai. 
16:35 Pasaulio puo-
dai. (kart.).
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Aš, tu ir Diupri. 
N-14.
00:20 Aš nesu ponia 
Bovari . N-14.

07:10 Tomas ir Džeris  (k).
07:40 Saugokis meškinų.
08:10 Ogis ir tarakonai.
08:30 Neramūs ir triukš-
mingi.
08:55 Tomo ir Džerio šou.
09:20 Obuolys ir Svogūnas.
09:50 Bunikula.
10:15 Burbuliai. Dežavu. 
12:00 Meškiukas Jogis.
13:40 Agentas Kodis 
Benksas.
15:45 Tikras vyras N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 Smurfai. Pamirštas 
kaimelis.
21:20 Šalta dienos šviesa 
N-7. 
23:10 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas N-7. 
00:55 Pasodinsiu savo EKS 
(k) N14. 

 
06:00 Sveikatos medis.
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia N -7.
07:30 Supermergaitės..
08:00 Ančiukų istorijos N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Sindbadas. Septynių 
audrų piratai N-7.
13:30 Karalius 
Strazdabarzdis N-7.
15:40 Meilės lažybos N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai. 

Supervaikai. Finalas.
22:00 PREMJERA ,,Angelo 
apgultis“ N-14.
00:30 Divergentė. N-14 
(kart.).

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 
(k). 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Tarptautinis galiū-
nų turnyras ,,Savickas 
Classic“. 
10:00 Varom!  N-7. 
10:30 Bero Grilso kelionės 
po Britaniją.
11:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
12:35 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
13:35 Reali mistika  N-7. 
14:40 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
17:20 Amžiaus nusikaltimai  
N-7. 
18:20 Kvapų detektyvas  
N-7. 
19:30 Tai galėjo nutikti ir 
tau N-7. 
21:35 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
22:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII. N14. 
23:40 Šioje šalyje nėra 
vietos senukams (k) N14. 
01:55 Nekviesti svečiai (k) 
N14. 

06:00 Akloji (k).
07:30 Pasisvėrę ir laimingi.
08:30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7. 
09:30 Tėvas Motiejus. N-7. 
10:50 Merės meilė virtuvei.
11:50 PREMJERA,, Kai 
norisi žalumos“. (3-4). 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano. N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos. N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k). 
21:00 SNOBO KINAS. 
,,Pažadas“. N14. 
23:40 Viskis, tango, foks-
trotas. N14. 
01:35 Įsimylėti per dvi sa-
vaites (k).  N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Alina Orlova festi-
valyje „Midsummer Vilnius 
2018” (kart.).
07:20 Šoka Lietuva.
07:30 Krikščionio žodis.
07:45 Prisikėlimo liudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpo-
se. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacionalinis tur-
tas. Režisierius Henrikas 
Šablevičius.
12:00 Nacionalinis tur-
tas. Dirigentas Modestas 
Pitrėnas.
12:30 Šv. Mišios iš Dievo 
Gailestingumo šventovės 
Vilniuje. 

13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Mokslo sriuba. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Aktoriaus 
Remigijaus Vilkaičio 70-
mečiui. 
15:45 Klausimėlis. (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2018. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. 
19:45 Ten, kur namai. N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempionato 
rungtynės. 2014 finalas. 
Vokietija – Argentina.
23:40 Koncertas „Credo. 
Te Deum“. 
01:00 Aš, tu ir Diupri. 
N-14. (kart.).

06:30 Taikinys (kart.) N-7.
07:30 Jukono vyrai (kart.) 
N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas. 
N-7.
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
11:00 Prakeikti II . N-7.
12:00 Taikinys. N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai N-7.
14:00 Išlikimas N-7.
15:00 Ledo kelias N-7.
16:00 Jukono vyrai N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Ekspedicija su Stevu 

Backshallu.
19:05 Amerikos talentai. 
Čempionai.
21:00 ŽiniosSportas.Orai.
22:00 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė N-14.
23:50 Persijos princas. 
Laiko smiltys N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas N-7.
08.00 Baltijos kelias. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Pinigų karta. 
11.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
11.30 Jūreivio keliai…
Krepšinio uoste.
12.00 Kelrodė žvaigždė  
N-7.
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Petronėlė 
Kromelytė - Gerlikienė. 
19.00 Ginkluota meilė  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Ginkluota meilė  N-7.
01.00 Kelrodė žvaigždė  
N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7..
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių 
rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 

N-7. 
11:00 KK2 penktadie-
nis (k). N-7. Vedėjai: 
J.Žičkutė, T.Ališauskas ir 
D.Ramonas
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas. Orai.
22:28 Telefoninė loterija.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Žaibiškas kerštas N-14.
00:30 Antrininkas N-14. 

06:25 Keršytojų komanda  
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą  
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai  
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si . N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 #IšNamų N-7.

20:30 Prakeikti II  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pašalintieji N-14.
23:50 Kaulai N-14.
00:50 APB  N-14.
01:40 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Reali mistika (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkėsN-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia..
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7..
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Didysis meistras 
N14. 
23:25 Tai galėjo nutikti ir 
tau (k) N-7. 
01:20 Narkotikų prekeiviai 
(k) N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i  .
12:30 Mari ja Vern N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:30 Nina (1) (k) N-7. 

15:40 Sugrįžimas į salą 
(3) (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą 
(4) N-7. 
21:00 Pasižadėjęs kitai 
N14. 
23:15 Garbės reikalas..
01:10 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Savai tė . 
07:00 Pradėk nuo savęs. 
(kar t . ) .
07:30 Džiungl ių  knyga 
(kar t . ) .
07:40 Alv inas i r  pat rakė -
l ia i  burundukai  (kar t . ) .
07:55 Smurfa i  (kar t . ) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai . 
09:15 Labas ry tas, 
L ie tuva (kar t . ) .
11:45 Klaus imėl is . 
12:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba (kar t . ) .
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vi ln iaus albumas. (kart . ) .
12:40 Čia – kinas. (kart . ) .
13:10 Kultūros diena. 
(kart . ) .
14:05 Muzikos talentų 
lyga (kart . ) .
15:35 Mano tėviškė. 
Simonas Stanevičius i r 
Simonas Daukantas. 
15:50 Džiungl ių knyga.
16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai. 
16:15 Smurfai .
16:40 Ieškok manęs 

Paryžiuje.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono 
abat i ja.N-7. 1 s.
19:05 „Li to tėvas“ – 
Vladas Jurgut is.  (kart . ) .
19:35 Popiežius. 
Gal ingiausias visų laikų 
žmogus.
20:15 Klaus imėl is . 
(kar t . ) .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:30 Teatras.  N-14.
22:30 Tumo kodeksas. 
24:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:15 Dabar  pasauly je . 

06:30 CSI  kr iminal is ta i 
(kar t . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kar t . ) 
N-7.
08:30 Simpsonai .  (kar t . ) 
N-7.
09:00 Autopi lo tas (kar t . ) .
09:30 X mutanta i  N-14.
10:30 Simpsonai  .  N-7.
11:30 Topmodel ia i .  N-7.
13:30 Mikė (kar t . )  N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI  kr iminal is ta i 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Mikė N-7.
19:00 Svota i  N-7.
20:00 Pašėlęs pol ic in in -
kas N-7.
21:00 Kelnėse dar  ne 
senel is .  N-14.
23:05 Transformaci ja .  S.
01:10 Svieto lyg in to ja i 
N-7.

05 .19  Programa.
05 .20  Tarp tau t in is  tu rny -
ras  BUSHIDO KOK 2020. 
N-7 .
06 .00  Š iand ien  k imba. 
07 .00  Nau ja  d iena . 
07 .30  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi . 
08 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
09 .30  Vyr iausybės  spau -
dos  kon fe renc i ja .
10 .00  P in igų  kar ta . 
10 .30  Ka imo akademi ja . 
11 .00  „24 /7 “ . 
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  Tiek  ž in ių .  2020.
12 .30  Nau ja  d iena . 
15 .00  „Mentų  kara i : 
K i jevas .  Sugr įž imas“ 
N-7 .
16 .00  Repor te r i s . 
16 .23  Spor tas .
16 .30  L ie tuva  t ies iog ia i . 
16 .58  Ora i .
17 .00  Ke l rodė  žva igždė 
N-7 .
18 .00  Repor te r i s . 
18 .20  Spor tas .Ora i .
18 .30  „24 /7 “ . 
19 .30  L ie tuva  t ies iog ia i . 
20 .00  Repor te r i s . 
20 .48  Spor tas .Ora i .
21 .00  La ikyk i tės  ten  su 
Andr iumi  Tap inu .  N-7 .
22 .00  L ie tuva  t ies iog ia i . 
22 .30  Repor te r i s . 
23 .18  Spor tas .Ora i .
23 .30  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi . 
00 .30  Moterų  dak ta ras 
N-7 .
0 1 . 3 0  L a i k y k i t ė s  t e n 
s u  A n d r i u m i  Ta p i n u . 
N - 7



2020 m.gegužės 23 d.

antradienis 2020 05 26

trečiadienis 2020 05 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7.
10:35 Komisaras Reksas. 
N-7.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
t iesiogiai. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių 
rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Premjera. Dangus. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotiej i  N-7. 
23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo polici ja 
N-7. 
11:00 Meilė gydo.
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.
Orai..
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Bušvikas N-14. 
00:25 Antrininkas N-14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 #IšNamų  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 Nuo l ikimo nepa-
bėgsi . N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.

19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę N-7.
20:30 Prakeikti  I I  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ginkluotas atsakas  
N-14.
23:50 Kalėj imo bėgliai  
N-14.
00:50 X mutantaiN-14.
01:40 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI.  Majamis (k) 
N-7. 
07:20 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7..
11:35 Paskut inis la ivas 
(k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI.  Majamis  N-7. 
19:30 Paskut inis la ivas 
N-7. 
20:30 Prič iupom! 
21:00 Adjutantas N14. 
22:50 Didysis meistras 
(k) N14. 
01:10 Iš v isų jėgų  N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 

10:10 Akloj i . 
12:30 Mari ja Vern N-7. 
13:30 Visa menant i  N-7. 
14:30 Nina (2) (k) N-7. 
15:40 Sugrįž imas į  salą 
(4) (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:55 Sugrįž imas į  salą 
(5) N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS ,,Paslėptas 
gyvenimas“ (3,  4) N14. 
23:20 Garbės reikalas..
01:15 Rožių karas..

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Daiktų istor i jos. 
07:00 Čia – kinas. (kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai (kart . ) .
07:55 Smurfai  (kart . ) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is. 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Kultūrų kryžke-
lė.  Vi ln iaus sąsiuvinis. 
(kart . ) .
12:40 Atspindžiai .  (kart . ) .
13:05 Kultūr ingai su 
Nomeda. (kart . ) .
14:00 Istor i jos per imetrai . 
(kart . ) .
14:45 Muzikinis intarpas.
14:55 Popiežius. 
Gal ingiausias visų laikų 

žmogus (kart . ) .
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiungl ių knyga.
16:00 Alvinas i r  patrakė-
l ia i  burundukai.
16:15 Smurfai .
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:10 Dvynukės. 
18:00 Dauntono abat i ja 
N-7. 2 s.
18:50 Daiktų istor i jos. 
19:35 Lietuvos at leto 
Romo Ubarto 60-mečiui . .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Bankas N-14. 9, 
10 s.
23:15 Žmonės, kur ie 
sukūrė Lietuvą. Mykolas 
Romeris.  (kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Simpsonai (kart . ) 
N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas 
(kart . )  N-7.
09:30 X mutantai  N-14.
10:30 Simpsonai .  N-7.
11:30 Topmodel iai  N-7.
13:30 Mikė (kart . )  N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras .  N-7.
18:00 Mikė N-7.
19:00 Pašėlęs pol ic inin-

kas N-7.
21:00 Raudonoj i  aušra 
N-14.
22:55 X fai la i  .  N-14.
00:50 Tironas N-14.
01:40 Svieto lygintojai . 
N-7.

05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva t iesiogiai . 
07.30 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
08.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
09.30 Vyr iausybės spau-
dos konferenci ja.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Lietuva t iesiogiai . 
13.00 Nauja diena. 
15.00 „Mentų karai : 
Ki jevas. Sugrįž imas“ N-7.
16.00 Reporter is. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva t iesiogiai . 
16.58 Orai .
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai .
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
19.30 Lietuva t iesiogiai . 
20.00 Reporter is. 
20.48 Sportas.Orai .
21.00 Oponentai . 
22.30 Reporter is. 
23.18 Sportas.Orai .
23.30 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 Moterų daktaras 
N-7.
01.30 Oponentai .

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Labas ry tas, 
L ie tuva.
09:00 Džesika F lečer 
N-7. 
09:50 Miuncheno kr imi -
nal inė pol ic i ja .  N-7. 
10:35 Komisaras Reksas  
N-7. 
11:30 Kas i r  kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomios ios pamo -
kos t ies iog ia i . 
13:58 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
14:00 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
14:20 Laba d iena, 
L ie tuva.
15:00 Ž in ios.  Ora i .
15:15 Laba d iena, 
L ie tuva.
16:00 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
16:30 Šoka L ietuva.
16:40 Premjera.  Ponių 
ro jus N-7. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Klausk i te  daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:29 Loter i ja  „Jėga“ .
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dvi rač io  ž in ios. 
23:00 Premjera. 
Kost iumuot ie j i  N-7.  6 /3 s .
23:45 Komisaras Reksas 
N-7.  (kar t . ) .
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radi jo  ž in ios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Meilė gydo. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Dydžio (r)evoliucija. 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Teisingumo ieškotojas N-14. 
00:40 Antrininkas N-14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai. N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.

19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou N-7.
20:30 Prakeikti II  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Devintojo legiono 
erelis N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Devintojo legiono 
erelis N-14.
00:20 Kalėjimo bėgliai N-14.
01:15 X mutantai  (kart.) 
N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:20 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Paskutinis laivas 
(k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirt ies apsuptyje 2 
N14. 
22:50 Adjutantas (k) N14. 
00:40 Iš visų jėgų N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus 
N-7..
08:10 Dvi širdys N-7.

10:10 Akloj i .
12:30 Mari ja Vern N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:30 Nina (3) (k) N-7. 
15:40 Sugrįžimas į salą 
(5) (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina (4) N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą 
(6) N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS ,,Paslėptas 
gyvenimas“ (5-6) N14. 
23:20 Garbės reikalas. 
01:15 Rožių karas . 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 „EuROOPvision”. 
Specialus grupės „The 
Roop“ koncertas. (kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo l iudyto-
jai. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Istori jos perimetrai.. 

(kart.).
14:45 Debiutas. 
Dainininkas Edgaras 
Montvidas. 
14:55 Pirmasis. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abati ja 
N-7. 3 s.
18:50 Daiktų istori jos. 
19:35 Po mil i jono metų.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Sinatra. Viskas arba 
nieko.
23:40 Kultūra. Edgaras 
Montvidas. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai. 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Topmodeliai. N-7.
13:30 Mikė (kart.) N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai. 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Mikė N-7.
19:00 Pašėlęs policinin-

kas N-7.
21:00 Paskutiniai r i teriai 
N-14.
23:30 X fai lai N-14.
01:20 Tironas N-14.

05.19 Programa.
05.20 Nauja diena..
07.00 Oponentai..
08.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
09.30 Vyriausybės spau-
dos konferencija.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Lietuva t iesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 „Mentų karai: 
Kijevas. Sugrįžimas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva t iesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Lietuva t iesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
Informacinė publicist inė 
laida.
20.48 Sportas.Orai.
21.00 Moterų daktaras N 
-7.
22.00 Lietuva t iesiogiai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai..
23.30 Gyvenimas. 
00.30 Moterų daktaras 
N-7.
01.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 



2020 m. gegužės 23 d.

ketvirtadienis 2020 05 28

penktadienis 2020 05 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
t iesiogiai. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių 
rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istori jos. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotiej i  N-7. 6/4 s.
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:35 Proto džiunglės. 

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo polici ja 
N-7. 
11:00 Meilė gydo.
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
Nežinomas N-14. 
00:50 Antrininkas N-14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si. N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė. 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai . N-7.
20:30 Prakeikti II  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Pragare . N-14.
23:55 Kalėjimo bėgliai 
N-14.
00:55 X mutantai N-14.
01:45 Rouzvudas N-7.

06:20 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Bėgimas džiunglėse 
N-7. 
23:05 Mirties apsuptyje 2 
(k) N14. 
00:55 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Mari ja Vern (3) 
N-7. 
13:30 Visa menant i  N-7. 
14:30 Nina (4) (k) N-7. 

15:40 Sugrįž imas į  salą 
(6) (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
18:45 Nina (5) N-7. 
19:55 Sugrįž imas į  salą 
(7) N-7. 
21:00 PREMJERA ,, Į 
š iaurę per š iaurės vaka-
rus. Deimantų krovinys“ 
N14. 
22:55 Garbės reikalas. 
00:50 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:00 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Žmogus su laiko 
žyme. Vytautas Laurušas. 
(kart.).
14:45 Muzikinis intarpas.
14:55 Po mil i jono metų 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga.

16:00 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abati ja 
N-7. 4 s.
18:50 Daiktų istori jos. 
19:35 Kino istori ja 1 d.
20:20 Debiutas. 
Dainininkas Edgaras 
Montvidas. (kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas. 
Premjera. Patersonas 
N-14. 
23:30 Tu dalis manęs. 
Koncertuoja Edgaras 
Lubys.
00:50 DW naujienos rusų 
kalba.
01:05 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 CSI kr iminal istai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11  (kart . ) 
N-7.
08:30 Simpsonai (kart . ) 
N-7.
09:00 Gyvūnų mani ja 
(kart . ) .
09:30 X mutantai  N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodel iai   N-7.
13:30 Mikė (kart . )  N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Mikė  N-7.

19:00 Pašėlęs pol ic inin-
kas. N-7.
21:05 Prarastasis miestas 
Z  N-14.
23:55 X fai la i .  N-14.
01:45 Tironas  N-14.

 
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena. 
07.00 Lietuva t iesiogiai . 
07.30 Gyvenimas. 
08.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
09.30 Vyr iausybės spau-
dos konferenci ja.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Lietuva t iesiogiai . 
13.00 Nauja diena. 
15.00 , ,Mentų karai : 
Ki jevas. Laisva val ia“  
N-7.
16.00 Reporter is. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva t iesiogiai . 
16.58 Orai .
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai .
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja  N-7.
19.30 Lietuva t iesiogiai . 
20.00 Reporter is. 
20.48 Sportas.Orai .
21.00 Moterų daktaras  
N-7.
22.00 Lietuva t iesiogiai . 
22.30 Reporter is. 
23.18 Sportas.Orai .
23.30 Skyrybos. 
00.30 Moterų daktaras 
N-7.
01.30 Gyvenimas. 

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
09 :00  Džes ika  F lečer 
N-7 . 
09 :50  Miuncheno k r im i -
na l inė  po l i c i ja  N-7 . 
10 :35  Komisaras  Reksas 
N-7 . 
11 :30  Kas  i r  kodė l? 
12 :00  LRT pamokė lės . 
13 :00  Įdomios ios  pamo -
kos  t ies iog ia i . 
13 :58  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
14 :00  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
14 :20  Laba d iena , 
L ie tuva .
16 :30  Šoka L ie tuva .
16 :40  Premjera .  Pon ių 
ro jus  N-7 . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Vis i  ka lba . 
19 :30  Beatos  v i r tuvė . 
20 :25  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
20 :30  Panorama.
21 :00  D ienos  tema.
21 :20  Spor tas .  Ora i .
21 :29  Lo te r i ja  „Jėga“ .
21 :30  Auks in is  p ro tas . 
22 :50  Š ind le r io  sąrašas 
N-14 .
02 :00  Dangus .  (kar t . ) .

06 :00  I š  š i r d i es  į  š i r d į 
N -7 . 
07 :30  Tomas  i r  Dže r i s .

08 :00  Vo l ke r i s ,  Teksaso 
re indže r i s  N -7 . 
10 :00  Rosenhe imo  po l i -
c i j a  N -7 . 
11 :00  Me i l ė  gydo .
11 :30  Bū rė ja .
13 :30  Tu r tuo lė  va rguo lė 
N -7 . 
14 :30  Naš la i t ės  N -7 . 
15 :30  Lauk in i s  m ies tas 
N -7 . 
16 :30  Labas  vaka ras , 
L i e tuva . 
17 :30  V IDO V IDeO.  N -7 . 
18 :30  Ž in ios .Spo r tas .
Ora i .
19 :30  Pa ramos  konce r -
t as  , ,Ge lbėk i t  va i kus “ . 
22 :30  Av ia to r i us  N -14 . 
01 :45  Než inomas  ( k ) 
N -14 . 

06 :25  Ke ršy to jų  koman -
da  N-7 .
06 :55  Č ipas  i r  De i l as 
skuba  į  paga lbą . .
07 :25  Kemp in iukas 
P lač iake ln i s  N -7 .
07 :55  Fa ra i  ( ka r t . )  N -7 .
08 :55  Me i l ės  sūku ry je 
N -7 .
10 :00  Nuo  l i k imo  nepa -
bėgs i   N -7 .
12 :00  T i k ro j i  ž va igždė 
N-7 .
13 :00  Pa rduo tas  gyven i -
mas  N-7 .
15 :00  S impsona i   N -7 .
16 :00  TV3  ž in i os .Ora i .
16 :30  TV  Paga lba  N -7 .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  L i l o  i r  S t i čas  N -7 .
21 :10  I nsu rgen tė  N -14 .

23 :35  K ryžm inė  ugn i s 
N -14 .
01 :20  P raga re  N -14 
( ka r t . ) .

07 :20  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia  ( k ) .
08 :35  Sudužus ių  ž i b i n tų 
ga t vės  ( k )  N -7 . 
09 :35  Pėdsakas  ( k ) 
N -7 . .
10 :35  Į t e i s i n tas  f a ras 
N -7 . 
11 :35  Pasku t i n i s  l a i vas 
( k )  N -7 . 
12 :35  Nus i vy lus ios 
namų  še im in inkės  N -7 . 
13 :35  Mano  v i r t uvė  ge -
r i aus ia .
14 :55  Sudužus ių  ž i b i n tų 
ga t vės  N -7 . 
16 :00  Pėdsakas  N -7 . 
17 :00  I n fo  d iena .
17 :30  Kob ra  11  N -7 . 
18 :30  CS I .  Ma jam is  N -7 . 
19 :30  Amer i k i e t i škos 
im tynės  N -7 . 
21 :30  Rok i s  4   N -7 . 
23 :20  Bėg imas  dž iun -
g lėse  ( k ) .  N -7 . 
01 :20  Kob ra  11  ( k )  N -7 . 

07 :00  Tėvas  Mo t i e j us 
N -7 . 
08 :10  Dv i  š i r dys  N -7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :30  Mar i j a  Ve rn  (4 ) 
N -7 . 
13 :30  V i sa  menan t i  N -7 . 
14 :30  N ina  (5 )  ( k )  N -7 . 
15 :40  Sug r į ž imas  į  sa lą 
(7 )  ( k )  N -7 . 

16 :40  Būk  su  man im 
N-7 . 
17 :40  Ba l t a  -  me i l ės 
spa l va  N -7 . 
18 :45  N ina  (6 )  N -7 . 
19 :55  Sug r į ž imas  į  sa lą 
(8 )  N -7 . 
21 :00  PREMJERA 
, ,Vy r i aus ias  t y rė jas 
V i s t i ngas “   N14 . 
23 :05  T i l t as  N -7 . 
01 :00  Rož ių  ka ras .

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Roko fest iva l is 
„L i tuanika 2015“ .  (kar t . ) .
07:15 Mokslo sr iuba. 
07:30 Džiungl ių  knyga 
(kar t . ) .
07:40 Alv inas i r  pat rakė -
l ia i  burundukai  (kar t . ) .
07:55 Smurfa i  (kar t . ) .
08:20 Džeronimas 
08:45 Gustavo enc ik lo -
pedi ja . 
09:15 Labas ry tas, 
L ie tuva (kar t . ) .
11:45 Klaus imėl is . 
12:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba (kar t . ) .
12:15 Kul tūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė.  (kar t . ) .
12:40 L ie tuva mūsų lūpo -
se.  (kar t . ) .
13:05 Legendos. 
Kompozi torė Z i ta 
Bružai tė .  (kar t . ) .
14:00 Daik tų is tor i jos. 
(kar t . ) .
14:45 Muzik in is  in tarpas.
14:55 Kino is tor i ja  1  d. 
(kar t . ) .
15:40 Šoka L ietuva.

15:50 Džiungl ių  knyga.
16:00 Alv inas i r  pat rakė -
l ia i  burundukai .
16:15 Smurfa i .
16:40 Ieškok manęs 
Paryž iu je .
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abat i ja 
N-7.  5  s .
18:50 Daik tų is tor i jos. 
19:30 Kul tūros d iena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:30 Europos k inas. 
Atp i rk imo ke l ias N-7.  2  d.
23:20 EL FUEGO 10-me -
č io koncer tas.
01:20 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
01:35 Dabar  pasauly je . 

06 :30  CS I  k r im ina l i s t a i 
( ka r t . )  N -7 .
07 :30  Kob ra  11  ( ka r t . ) 
N -7 .
08 :30  S impsona i .  ( ka r t . ) 
N -7 .
09 :00  S ta t ybų  g idas 
( ka r t . )
09 :30  X  mu tan ta i .  N -14 .
10 :30  S impsona i .  N -7 .
11 :30  Topmode l i a i .  N -7 .
13 :30  M ikė  ( ka r t . )  N -7 .
14 :30  Saša  i r  Tan ia  N -7 .
15 :00  Kob ra  11   N -7 .
16 :00  CS I  k r im ina l i s t a i 
N -7 .
17 :00  Un i ve ras   N -7 .
18 :00  M ikė .  N -7 .
19 :00  Pašė lęs  po l i c i n i n -
kas   N -7 .
21 :00  Ž in ios .Spo r tas .
Ora i .

22 :00  Apgau lės  me is t ra i  
N -7 .
00 :15  Trans fo rmac i j a   S 
( ka r t . ) .

06.00 Nauja d iena. 
07.00 L ie tuva t ies iog ia i . 
07.30 Skyrybos. 
08.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja   N-7.
09.30 Vyr iausybės spau -
dos konferenc i ja .
10.00 Nauja d iena. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek ž in ių . 
12.30 L ie tuva t ies iog ia i . 
13.00 Nauja d iena. 
15.00 „Mentų kara i : 
K i jevas.  La isva va l ia“ 
N-7.
16.00 Repor ter is . 
16.20 Spor tas.Ora i .
16.30 Nauja d iena. 
17.00 Kel rodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Repor ter is . 
18.20 Spor tas.Ora i .
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
19.30 Bal t i jos  ke l ias. 
20.00 Repor ter is . 
20.48 Spor tas.Ora i .
21.00 Moterų daktaras  
N-7.
22.00 Nauja d iena. 
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.Ora i .
23.00 Tarptaut in is  turny -
ras BUSHIDO KOK. N-7.
23.30 Protų kovos su 
Rober tu Petrausku. 
00.30 Moterų daktaras  
N-7.
01 .30  Skyrybos . 



2020 m. gegužės 23 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 05 30

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istori jos. 
(kart.).
07:00 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:25 Po pamokų. 
07:40 Mokytojas Keisas 
stato spektaklį .
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Didžiųjų kačių žai-
dynės.
12:45. Neįt ikėtinos gyvūnų 
draugystės.
13:30 Klausimėlis. 
13:50 Džesika Flečer N-7. 
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Toks gyvenimas! 
N-14.
00:50 Šindlerio sąrašas 
N-14. (kart.).

06:55 Tomas ir Džeris (k). 
07:25 Saugokis meškinų.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Neramūs ir tr iukš-
mingi.

08:30 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Obuolys ir 
Svogūnas.
09:25 KINO PUSRYČIAI 
Avelės ir vi lkai.
11:05 Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala.
13:15 Kas aš esu? N-7..
15:45 Tai kur, po velnių, 
t ie Morganai? N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 SUPERKINAS 
Žvėrelių maištas N-7. 
21:20 PREMJERA Vagių 
karalius N-14. 
23:30 Traukinys į Holivudą 
S. 
01:25 Aviatorius (k) N-14. 

06:00 Paskutinis žmogus 
Žemėje N-7.
06:30 Ančiukų istori jos 
(kart.) N-7.
07:00 Galingiej i  reindže-
r iai. Žvėries galia N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Ančiukų istori jos 
N-7.
08:30 Virtuvės istori jos.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Tėvų darželis.
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Alfa ir Omega N-7.
12:45 Veiverl io pi l ies bur-
t ininkai N-7.
14:40 Aš ir Erlas, ir mirš-
tančioj i  N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.

19:17 “TV3 sportas.Orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Žaidimas ,,galvOK“.
21:00 Mančesteris prie 
jūros N-14.
23:55 PREMJERA 
,,Fanatikė“ N-14.
01:45 Devintojo legiono 
erelis N-14 (kart.).

06:00 Pričiupom! 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
08:30 Pričiupom!(k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina.
10:00 Varom! N-7. 
10:30 Bero Gri lso kelionės 
po Britaniją.
11:30 Spec. būrys. Išl ieka 
stipriausi  N-7. 
12:35 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13:35 Reali mistika N-7. 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
17:20 Amžiaus nusikalt i-
mai N-7. 
18:20 Kvapų detektyvas  
N-7. 
19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 Tamsioji  banga  
N14. 
00:05 Bijok jo vardo S..

06:10 Akloj i   (k). 
07:40 Pasisvėrę ir laimingi.
08:40 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai 
N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus N-7. 

10:50 Merės meilė virtuvei.
11:50 Kai norisi žalumos.
13:00 Akloj i  (k). 
14:45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i . 
19:50 Būrėja (k). 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS ,,Nusikalt imo 
vieta - Berlynas. Nuslėpta 
tapatybė“ N-7. 
22:55 Muškietininkų žiedas 
N-7. 
00:35 Tiltas (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Klausimėlis. 
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Profesorius 
Tadas Ivanauskas. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Čia – kinas..
10:30 Tarp dalių (ne)plo-
jama. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis..
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Į sveikatą! 
13:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
14:00 Du balsai – viena 
širdis. 

16:00 Brandūs pokalbiai. 
16:30 Proto džiunglės. 
17:00 Klauskite daktaro.
17:55 Poezija. LRT aukso 
fondas.
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. Stasys 
Šil ingas. 
19:45 Ten, kur namai N-7. 
2/4 s.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempionato 
rungtynės. 2018 m. B gru-
pė. Ispanija – Portugali ja.
23:00 Andriaus 
Mamontovo 
„Elektromechaninis kon-
certas“.
00:45 Dabar pasaulyje. 

06:30 Taikinys (kart . ) 
N-7.
07:30 Jukono vyrai . 
(kart . )  N-7.
08:30 Simpsonai.  (kart . ) 
N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart . )
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.
11:00 Prakeikt i  I I   N-7.
12:00 Taikinys  N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai  N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Ledo kel ias  N-7.
16:00 Jukono vyrai .  N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Ekspedici ja su 

Stevu Backshal lu N-7.
19:05 Amerikos talentai . 
Čempionai.
21:00 Žinios.Sportas.
Orai . .
22:00 Šnipų t i l tas  N-7.
00:55 Prarastasis miestas 
Z  N-14 (kart . )

06.59 Programa.
07.00 Pone prezidente.
07.20 TV Europa pr ista-
to.  Vyrų šešėlyje.  Sof i ja 
Vytautai tė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Tarptaut inis turny-
ras BUSHIDO KOK 2020. 
N-7.
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Pagal iau savait-
gal is. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai N-7.
15.00 Laikyki tės ten. 
16.00 Žinios.Orai .
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.Orai .
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N -7.
19.30 TV Europa pr istato. 
Vyrų šešėlyje.  Ramutė 
Stačiokai tė -  Ledienė. 
20.00 Žinios.Orai .
20.30 Gluchariovas N-7.
22.30 Žinios.Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
01.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.

redaktorei nežinantNNN
Nenorėjo gąsdinti žmonių...

Tuo metu, kai dėl šalyje pa-
skelbto karantino organizatoriai 
vieną po kito atšaukinėjo iš anksto 
suplanuotas šventes ir festivalius, 
Anykščių rajono savivaldybė iki 
paskutinės minutės ,,tempė gumą“ 
ir neinformavo - bus šiemet respu-
blikinė žirgų sporto ir tradicinės 
kultūros šventė ,,Bėk bėk, žirge-
li!“, ar ne. Anykščių rajono mero 
patarėja, Kultūros tarybos pirmi-
ninkė Gabrielė Griauzdaitė - Pa-
tumsienė paaiškino, kodėl buvo 
slapukaujama.

,,Mes laikėmės tokios pozicijos, 
kad negąsdinti žmonių, kad nieko 
nebus. Tiesiog svarstėme gan il-
gai“, - sakė G.Griauzdaitė - Patum-
sienė, sutikusi, kad šioje situacijoje 
buvo vadovaujamasi naujuoju sa-
vivaldybės šūkiu ,,Anykščiai - čia 
gera laukti...“.

O kur čia skubėti ,,lėtame mies-

te“? Tačiau, vos tik portale anyksta.
lt pasirodė G.Griauzdaitės - Patum-
sienės paaiškinimai apie šventę, 
Anykščių rajono savivaldybė po 
kelių valandų ėmė ir žmones nu-
gąsdino - išplatino pranešimą spau-
dai, kurį pavadino ,,Pirmą birželio 
šeštadienį kryptis viena – Niūronių 
kaimas Anykščių rajone“.

Pranešime teisinamasi, kad „šiais 
metais susiklosčiusios aplinkybės 
riboja veiklų pobūdį bei mastą“, 
tačiau Niūronyse žmonės vis tiek 
bus laukiami birželio 6-ąją. 

Kitaip sakant, ,,Bėk bėk, žirge-
li!” šventė kaip ir vyks, kaip ir ne. 
Svarbiausia, kad tądien į Niūronis 
nesumanytų užsukti pats Sveika-
tos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga. Pamatys, kad žirgeliai po 
hipodromą laksto be apsauginių 
kaukių, po to ims ir paskelbs visus 
Anykščius koronaviruso židiniu! 
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Didžiojo kaimo knyga Raimondas GuoBis

Šių metų pavasaris man ypatingas. Pagaliau po daugelio metų triūso renkant informaciją, tekstų 
rengimo ( beje, jie taip ir liko ne visai tobuli), pavyko išleisti brangiausio man Butėnų kaimo istori-
ją, sugulusią į knygą „Butėnai. Gimtojo kaimo istorija“. Kaip tai įvyko, kada ir kodėl aš leidausi į 
tėviškės kaimo pažinimo nuotykį, kuris vis dar tęsiasi? Ar galėjo būti kitaip?

Apie knygą

Ji man - tarsi Šventojoje sugauta 
žuvis. Gal nelabai vykęs palygini-
mas? O gal labai tikslus, nes tą žuvį 
gaudžiau, nors su ilgomis pertrau-
komis, tačiau su didžia kantrybe 
ir išmone labai ilgai. Ji švyti dan-
gišku šviesumu. Viršeliui panau-
dojau didžiosios kaimo vinkšnos,  
mylimiausio, gražiausio medžio,  
vaizdą, turėdamas galvoje, kad pri-
valėtume medžius mėgti, mylėti, 
saugoti, kaip mūsų senoliai darė. 
Nugarėlėje – didysis gandralizdis, 
keli gandrai,  XIX amžiaus pradžios 
Butėnų kaimo verpstės ornamentų 
fone. Tai kreipia mintis į poetišką, 
menišką senovę, kaimo vardo kilmę 
( gandras senybiškai – „bucėnas“), 
ir teikia gaivią viltį, kad sodžius ne-
išnyks – juk gandrai atneša vaikus.

Knygos formatas didesnis nei 
įprasta, ji sveria 1174 gramus, tad 
yra ką paimti. Daiktas. Popierius, 
net tekstui, parinktas kokybiškas, 
blizgus – 335 puslapių teksto, raidės 
didesnės nei įprasta – patogu iš arti 
nebematantiems. Net 61 puslapis 
su iliustracijomis – net 153 vaizdai, 
tad nenuobodi bus ir paveiksliukų 
mėgėjams. Tačiau knygos šerdis – 
daugiaplanė, per kelis amžius besi-
tęsianti kaimo istorija. 

Knyga spausdinta leidykloje – 
spaustuvėje „Utenos Indra“, jos ti-
ražas -  250 egzempliorių. Visiems 
prisidėjusiems didžiai dėkui.

Lemtingas sekmadienis

Apie tai dabar sakoma: „Ieškoti 
savęs“. Tad baigęs mokyklą, atbu-
vęs sovietinėje kariuomenėje sken-
dėjau nežinioje. Man labai nesisekė 
suvokti, ko noriu, ko  imtis. Svajo-
nių buvo, bet pritrūkdavo ryžto ir 
dar pasilikau namie, kelerius metus 
nerūpestingai gyvenau Butėnuose, 
dirbau kolchoze. Jei tuo metu bū-
čiau pakėlęs sparnus ir išmovęs kur 
nors į miestą dirbti, mokytis, siekti 
apčiuopiamos karjeros, gal  Butėnų 
istorijos būtų niekada nebuvę.

Vieną sekmadienio vidurdienį, 
jau buvau gerai išsimiegojęs – juk 
šeštadienį buvau Svėdasuose šo-

kiuose ir sugrįžau  jau po vidur-
nakčio, kaip dovaną gavau nedidelį 
klausimyną. Motina man padavė 
ploną mokyklinį sąsiuvinį, kuriame 
buvo įrašyta keletas Butėnų istori-
jos faktų: vardo kilmė, vietovar-
džiai, dar šis tas bei nedidelis lapelis 
su keliais klausimais. Mat dirbdama 
mokytoja Butėnų pradinėje privalė-
jo parengti nors nedidelį kraštotyri-
nį darbelį – toks buvo nurodymas 
iš rajono. „Gal bus įdomu?“ –  tik 
tiek man tepasakė. Sudomino, tad 
jau tą pačią dieną, gerokai po pietų, 
nuėjau pas artimiausią vyresnio am-
žiaus kaimynę Liudą Kazlauskaitę 
- Vilutienę  iš 1904 metų. Tad ji ir 
tapo mano, kaip Butėnų istorijos ty-
rinėtojo, krikštamotė.

Mokovai

Laikas tebebuvo sustingęs, nors 
valdžioje jau buvo Gorbačiovas, bet 
didysis Sąjūdis dar nebuvo prasidė-
jęs. Tas laikas buvo ir labai palan-
kus man, tyrinėtojui: atėjo ruduo,  
žiema, ilgi vakarai. Patobulinęs, 
gerokai išplėtęs klausimyną, pas L. 
Vilutienę ėjau kelis vakarus. Po to, 
jau „užsikabinęs“, užrašinėjau iš dar 
kelių sodžiuje gyvenusių panašaus 
amžiaus mokovų nuotykius, ne tik 
istoriją bet ir etnografiją, į magne-
tofono juostelę įrašiau dainų. Nuo-
sakios moterys –  Konstancija ir 
Liudvika  Žvirblytės (Motiejūčios), 
Sofija Pakštienė, Emilija Juzėnienė, 
Elena Valuntienė ir vyrai, tikriausi 
XX amžiaus sodžiaus praeities eks-
pertai – Vincas Mikėnas ir Zenonas 
Valunta. Kazimiera Kazlauskienė 
jau gyveno pas sūnų Vilniuje, tad 
pas ją nukeliavau, kaip jau daugy-
bę kartų keliavau į įvairias Lietu-
vos vietas ieškodamas butėniečių ir 
rankiodamas jų saugomus istorijos 
trupinėlius. Taip suradau, surinkau 
lobį. Tokių žmonių buvo kelios 
dešimtys, apie mūsų bendravimą, 
tų žmonių likimus būtų galima pa-
rašyti ne mažesnę knygą nei ši. Tai 
paminklas jiems visiems. Atvežęs 
knygas į Butėnus aš aplankiau juos 
kapinėse, padėjau knygą ant Atgi-
mimo aukuro, po to apnešiau aplink 
kapus, tarsi čia besiilsintiems saky-

damas, kad jau parašiau. 

Bandymai

Taip jau nutiko, kad taip inten-
syviai pradėta rinkti informacija 
gulėjo nenaudojama labai ilgai. 
Nors buvau pradėjęs krapštyti veik 
prieš dešimtmetį, po išgyvenimų,  
priminusių, kad gyvenimas nėra 
begalinis, gali pasibaigti bet kurią 
akimirką ar tiesiog nutrūkti, taip ir 
neįvykdžius suplanuotų darbų. Ra-
šyti sekėsi sunkiai, kartais jį galiu 
palyginti su kopimu į kalną, kai 
visai nenori į jį kopti. Tai vyko su 
pertrūkiais, kai kas pasiliko ranka 
rašytuose rankraščiuose, tuos lapus 
spausdino ne viską gerai iššifravu-
sios samdytos rinkėjos. Vėliau ra-
šytus skirsnius jau spausdinau pats 
ir pagaliau suvokiau, kad daugiau 
tempti, kažko laukti nebėra pras-
mės. Kai knyga jau buvo baigta, su-
rinktos reikalingos lėšos ir jau buvo 
rengiamasi spausdinti, spaustuvėje 
„Utenos Indra“ prasidėjo kiniškojo 
gripo epidemija. Tiek ilgai delsus, 
teko skubėti, nes rodėsi, kad pasau-
lis gali sugriūti...

Rankraščiai nedega

Prieš šimtą metų siautusią ispa-
niškojo gripo epidemiją visi mano 
didieji Butėnų istorijos mokovai 
buvo pergyvenę, kaip pergyvenę du 
karus, pokarį, kitas negandas. Žinia 
buvo pernešta ir perduota į mano 
rankas. Su tikėjimu, kad kada nors 
ji pasklis ir pasieks kiekvieną bu-
tėnškį, Butėnus mylintį, krašto is-
torija besidomintį žmogų, kad  bus 
pastatytas tiltas, kuris bus tvirtai 
nutiestas per nežinomybės upę. Iš 
praeities kranto į viltingą dabarties 
bei ateities krantą.

Kalbu apie viltį. Apie viltį, kad 
man pasiseks užbaigti rašyti ir iš-
leisti kitus darbus apie Šventosios 
pakrančių žemę, platesnes apylin-
kes - mano karalystę, kurią vadinu 
Dausuva. Žemę tarp Svėdasų ir Vy-
žuonų, žemę, kurioje nuo seniausių 
amžių gyveno ir mano protėviai, juk 
mano močiutė buvo nuo Svėdasų, 
senelis iš Vyžuonų, o tėvas užau-

go Jononių dvare. Prie pat Butėnų, 
anoje pusėje upės. Lygumų pasau-
lį, kitokio krašto istoriją pažinau iš 
savo motinos tėvų prie Troškūnų. 
Iš šių žmonių aš paveldėjau viską, 
ką turiu geriausia, o knygą skyriau 
savo tėvams Irenai ir Antanui Guo-
biams, kuriems dėkingas už laimę 
būti Butėnuose.

Kokia tai knyga?

Ją galima pavadinti monografija. 
Kaip ir medis, kūrinys prasideda 
nuo žemės, šaknų. Tad pirmiausia 
rašau apie upę Šventąją, kalnelius, 
slėnius ir kitas vieteles, apvaikštau 
tą žemę, atveriu per vietovardžius 
jos veidą, supažindinu su vieta, kur 
ir vyksta aprašoma istorija. Ji, ta 
knyga – tarsi medžio kamienas su 
daugybe šakų, tik kai kurios nudžiū-
vusios, nes jų gyvasties neišsaugojo 
atmintis. 

Kas įdomiausia? Matyt, XVII am-
žiaus dvaro, stovėjusio ant Bobakal-
nio, inventoriai, juose minimos se-
nosios sodžiaus giminės – Pakštai, 
Ožiai – Kazlauskai, Žvirbliai. Po to 
gyvenimas caro laikais, žemės dali-
jimas į vienkiemius, plati ir išsami 
mokyklos Butėnuose istorija. Ma-
nau, kad neblogai pavyko parašyti 
apie pokarį, garsesnius butėniečius, 
išskirtinos liaudies meistro Zenono 
Valuntos, fabrikanto Antano Šukio, 
terpentino fabriko kūrėjo Butėnuo-
se, mokytojos Liudos Žvirblytės, 
Juozo Tumo – Vaižganto krikšto 
tėvo Augustino Žvirblio, sodžiaus 
„bankininko“ Povilo Prūso – Galo  
biografijos. Tiesiog nenoriu nieko 
išskirti, visi yra svarbūs ir įdomūs. 
Aprašiau ir amatininkus, kultūrinį 
gyvenimą, unikalų Butėnų  etnogra-
finį teatrą, šiek tiek kolchozo laikus, 
pateikiau labai daug smulkiosios 
tautosakos. 

Pateikdęs knygą visuomenei, tar-
si patenki į vertinimo laiką, kartais 
net į teismą. Juk skaitytojas suras 
klaidų, gimtosios kalbos žinovas 
-  gal ir visai nemažai vartosenos 
nesklandumų, bus ir faktinių klaidų. 
Spaustuvėje su tekstais darbavosi 
ir korektorė. Kas sutrukdė klaidas 
pamatyti laiku? Čia jau burtas, pa-
slaptis ir pamoka ateičiai. Gal kai 
kam ir kai kurių įvykių pateikimas 
gali atrodyti kitaip, tačiau dirbau 
iš širdies, ieškojau tikros tiesos, 
teisingumo. Jei ką papiktinsiu, tai 
atsiprašau.

Kas toliau?

Didi padėka knygos rėmėjams - 
jų sąrašą surasite knygoje. Ypatingai 
noriu padėkoti Augenijui Pakštui, jo 
broliui Virginijui, kurie parėmė pa-
tys pirmieji, itin brangūs smulkieji 
rėmėjai: kuo jų daugiau, tuo stipres-
nė visuomenė – bendras darbas, 
bet svariausi – stambieji. Džiugu, 
kad sulaukiau paramos iš žmogaus, 
kuris veik niekuo nesusijęs su Bu-
tėnais – tai  Arvidas Neniškis, val-
dantis kompaniją „Expertus Vilnen-
sis“. Dėkingas svariai parėmusiam 
Petrui Baronui iš didžiosios Butėnų 
Baronų giminės, po daugelio metų 
sugrįžusiam į tėvų ir protėvių žemę, 
kurią atgaivino, pakeitė jos veidą. 
Manau, kad jei kruopelytę iš savo 
aruodų jis skirtų dažniau, tai būtų 
galima Butėnų labui padaryti labai 
daug. Tikiu, kad taip ir bus.

Taip jau atsitiko, kad naujųjų am-
žių istorijos knygoje „Butėnai“ ne 
tiek ir daug. Todėl galvoju apie an-
trąją knygą, ją jau pradėjau rašyti, 
kurioje žadu pateikti 1950 – 2020 
metų istoriją su smagiais ekskur-
sais į gilesnę praeitį. Žadu aprašyti 
to laikotarpio, kuriame gyvenau, 
kurį patyriau, savosios kartos Butė-
nuose istoriją. Tad lėšos, surinktos 
už pirmąją knygą, bus panaudotos 
antrajai, o jei viskas gerai seksis, 
tai pastūmės į naujų knygų-istori-
jų -„Žaliosios“, „Žemės į vakarus 
nuo Vyžuonų“, „Šventosios upės“ 
- skrydį.

Knygos autorius Raimondas Guobis prie „didžiosios knygų sienos“...

Knygos „Butėnai“ viršelį 
puošia fotografija su didžią-
ja Butėnų kaimo vinkšna.

Butėnų kaimo istorijos magiją Raimondas Guobis pajuto pasi-
kalbėjęs su kaimyne Liudvika Vilutiene, gimusia 1904 metais. 
Moteris ne tik gerai prisiminė seniausius laikus, bet dalijosi ir 
savo patirtimis iš nušniokštusio gyvenimo - laiko, kuomet jau-
na likusi našle išaugino aštuonis vaikus. Apie 1954 m. darytoje 
nuotraukoje ji tarp artimųjų.
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Šalis, kurioje žmonės jaučiasi laimingi... nerijus VAnAGAs

Daug minčių kyla ilgesniam laikui „nutūpus“ svetimoje šalyje. Pamiršti tai, ką buvai skaitęs enci-
klopedijose, turistams skirtuose žinynuose. Vis labiau tiki tuo, ką pats matai ir jauti, kol pamažu imi 
suprasti, jog iš tiesų ieškai smulkmenų, netikėtų pažinčių, šviežių potyrių, kurie suteiktų tau jėgų 
būsimiems sprendimams, trumpai tarus – ieškai naujo savęs. 

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ 
Nr.36) 

Važiuoju pas bičiulį „iš pa 
Utenas“

Medellin‘o El Poblado rajone 
gyveno senas mano pažįstamas, 
šių laikų imigrantas iš Lietuvos, 
Dalius „iš pa Utenas“. Su juo su-
sipažinau dar sudijų laikais: abu 
mokėmės Vilniaus universiteto 
Gamtos fakultete, aš – geografiją, 
jis – biologiją. Vėliau Dalius daug 
keliavo po pasaulį, ypač Lotynų 
Ameriką; buvo metas, kai lietuvis 
gamtininkas Venesueloje pelnė 
duoną iš smauglių gaudymo! Štai 
kokių būna tų mūsų emigrantų... 

Galiausiai Dalius atsidūrė Ko-
lumbijoje, kuri jį dar labiau pakerė-
jo ir paviliojo… Čia jis jau septinti 
metai, turi nuosavą turizmo verslą, 
daug draugų, pažįstamų ir neketina 
išvykti... Dalius – didelis Kolumbi-
jos patriotas! Apie Kolumbiją, jos 
praeitį ir dabartinius įvykius žino 
daugiau nei daugelis kolumbiečių. 
Jei jau įsitrauks į kalbas, diskusija 
tęsis iki paryčių... 

Pas Dalių važiavau metro per 
centrinius miesto rajonus. Trauki-
nio bėgiai daugeliu atvejų ringavo 
aukščiau pastatų, o pats traukinys 
riedėjo gana lėtai, tad galėjau ra-
miai grožėtis senovinėmis baž-

nyčiomis, įsispraudusiomis tarp 
aukštų, modernių ir dažnai nesko-
ningų pastatų. Bet labiausiai mano 
akį traukė miestą supančios Andų 
viršukalnės. Įspūdingas, kone 
mistiškas gamtos grožio ir didy-
bės derinys... Atrodė taip, lyg tave 
visąlaik iš aukštai ir iš visų pusių 
kažkas stebėtų. 

Pagrindinis vaizdas beveik nesi-
keitė – pastatų jūra ir ją supantys 
kalnai. Nejučia pasijutau lyg akto-
rius Holivudo filmavimo aikštelė-
je: iš visų pusių kameros (kalnai), 
tu sėdi ant arklio, kuris vos risnoja, 
o aplink tos pačios butaforinės de-
koracijos (miesto panorama). La-
bai neįprastas, keistas ir, sakyčiau, 
labai malonus jausmas... Išeidamas 
iš metro, išvydau žmonių marias,  
begalinėmis eilėmis vilnijančias 
įėjimo link. Buvo maždaug penkta 
valanda vakaro, tad visi po darbų 
skuba namo... Kilometrinės eilės 
tikrąja to žodžio prasme. Kadaise 
Londone matytos žmonių minios 
prie metro, palyginti su šiomis, 
buvo nulis sveikų. 

El Poblado – vienas prabanges-
nių Medellin‘o rajonų. Čia gausu 
prašmatnių viešbučių, kavinių, 
boutique parduotuvėlių ir, žinoma, 
turistų. Pastaruosius bene labiau-
siai traukia Lleras parkas. Palygin-
ti nedidelėje teritorijoje vakarais 
ūžia dešimtys klubų, barų, restora-

nų, groja tranki muzika, sukinėjasi 
narkotikų prekeiviai ir prostitutės. 
Kalbant apie pastarąsias, iš pirmo 
žvilgsnio dažnai nepasakysi, kad 
jos čia dirba – jaunos, gražios, tvar-
kingos merginos. Tik prisiartinęs ir 
pagavęs jų reikšmingus žvilgsnius 
ar išgirdęs saldžius pasisveikini-
mus supranti, kokie tai paukščiai. 
Su dviem jų kai kas nutiko...

Gatvės „kriminalas“,
arba kas nutinka, kai per daug 
kaišioji nosį 

Su Daliumi buvome seniai be-
simatę ir dabar susitikome ne bet 
kur, o Kolumbijoje! Privalėjome šį 
įvykį deramai „lietuviškai“ atšvęs-
ti. Iš pradžių Dalius nusivedė mane 
į keletą vietos barų, o tada patrau-
kėme į minėtąjį Lleras parką. Pri-
sivaikščioję pasijutome nemenkai 
nusikalę, tad nutarėme pailsėti. 
Prisėdome ant betono laiptelių par-
ko pakrašty ir šnekučiuojamės, dai-
romės... Po kurio laiko netoli mūsų 
pritūpė dvi jaunos moterys, tačiau 
į mus dėmesio nekreipė. Kraustė 
savo rankines – kažko įnirtingai 
ieškojo. Galiausiai radusios, išsi-
traukė nedidelius paketėlius ir ėmė 
traukti į nosis jų turinį...

– Kokainas, – man, neišmanėliui, 
paaiškino Dalius. – Narkomanės. 

Po kurio laiko merginos pas-

tebimai atsipalaidavo ir jau kart-
kartėmis mesdavo į mus ilgesingą 
žvilgsnį.  

Laisvo elgesio merginos (juo la-
biau narkomanės) manęs niekada 
nedomino. Bet dabar aš – turistas 
tolimoje egzotiškoje šalyje, ir many 
nubudo didesnis smalsumas nei 
įprastai, t.y. tikra keliautojo aistra! 
Be to, kilo noras „pramankštinti“ 
savuosius ispanų kalbos įgūdžius. 
Pagalvojau: „Ką čia dykai sėdė-
sim, reikia pašnekinti merginas“. 
Perspėjau Dalių, kad neturiu jokių 
slaptų ketinimų, tik man įdomu jas 
pakalbinti. Prisėdęs šalia merginų, 
gana tiesmukai pradėjau klausinėti, 
kas jos tokios, kaip gyvena ir pan. 
Jos mielai leidosi į pokalbį. Atvirai 
pasipasakojo esančios iš asocialių 
šeimų, nuo mažų dienų laiką lei-
džiančios gatvėje su panašaus li-
kimo „broliais“ ir „seserimis“; kad 
dar vaikais būdamos pradėjo svai-
gintis narkotikais ir dabar nebega-
linčios be jų gyventi; kad abi esan-
čios vienišos motinos, turinčios po 
keletą vaikų ir užsidirbančios pra-
gyvenimui iš prostitucijos... 

Lietuvoje ar Anglijoje tokios iš-
pažintys būtų neįmanomos, o štai 
čia – semk šviežią informaciją iš 
pirmų lūpų! Tačiau tuo metu prie 
mūsų „šauniosios“ ketveriukės 
sustojo du policijos motociklai. 
Trumpai prisistatę ir sužinoję, kas 
per vieni su Daliumi esame, unifor-
muoti pareigūnai ėmėsi merginų – 
iškratė jų rankines, apieškojo dra-
bužius. Nerado nieko draudžiamo. 
Tuomet vienas jų, piktesnis, priėjo 
prie mano bičiulio ir jau buvo be-
atliekąs analogišką procedūrą, bet 
Dalius nebūtų Dalius, kad lengvai 

leistųsi „čiupinėjamas“. Deja, 
karštai pradėjęs dėstyti pareigūnui 
apie savo teises, Dalius pastarąjį 
tik dar labiau supykdė; nedaug trū-
ko, kad veiksmas būtų persikėlęs į 
areštinę. 

Pasijutau kaltas. Norėdamas at-
aušinti situaciją, pradėjau kalbinti 
kitą pareigūną, aiškinti, kodėl čia 
atsidūrėme. Prisipažinau esąs gal 
per smalsus turistas, norintis giliau 
pažinti paprastų kolumbiečių kas-
dienybę, tikrąją Kolumbiją. Pabrė-
žiau, jog neteisiu žmonių, gerbiu ir 
savo darbą atliekančius policinin-
kus, ir nelaimingas prostitutes. Po 
pastarųjų žodžių pajutau nustebu-
sius, bet dėkingus abiejų merginų 
žvilgsnius. 

Atviras mano prisipažinimas, 
mandagus ir pagarbus tonas pa-
mažu nuleido „garą“ policininkui. 
Įsitraukęs į pokalbį, ėmė klausinėti 
apie Lietuvą, pasakoti apie Kolum-
bijos bėdas. Debesys prasisklaidė, 
atmosfera tapo gana draugiška. 
„Piktasis“ pareigūnas, palikęs Da-
lių, priėjo prie manęs ir tik simbo-
liškai  apieškojo mane. Galiausiai, 
patarę ateityje būti atsargesniems, 
policininkai mandagiai atsisvei-
kino ir nuvažiavo savo keliais. O 
prostitutės, nutaikiusios tinkamą 
momentą, jau buvo nuplasnojusios 
anksčiau... 

Likę su Daliumi dviese, dar va-
landžiukę pasėdėjome, aptarėme 
savo ne itin sėkmingą „nuotykį“. 
Bent man jis buvo labai pamoko-
mas. Į savo namus Suramericana 
rajone grįžau paryčiais. Kaip be-
buvę, pirmoji mano patirčių diena 
Medellin‘e pranoko lūkesčius – ir 
baigėsi laimingai!

Nemanau, kad kalnų upės vanduo šiltesnis nei dabar Šventojoj. Užtat jausmas - jėga!

Pažiūrėjęs pro langą pamatau, kad esu stebimas...

Medellin'o gatvėje tikrai nenuobodu! (Fotografuota, žinoma, 
prieš karantiną).

...o skurdas toks akivaizdus, kad nereikia jokių komentarų...                   
Autoriaus nuotr.
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Okuličiūtės dvarelyje apgyvendins 
jos vaiduoklį

Buvusio mero pozicijai 
priešinosi

Anykščių rajono merui 
S.Obelevičiui priminus, kad rajono 
kultūros reikalai yra jo kuruojama 
sritis, bei pasiteiravus, kuo konkre-
čiai savivaldybei neįtiko VšĮ ,,Ar-
tlagamine“, jis kalbėjo taip, lyg 
tuo metu būtų viską stebėjęs tik iš 
šalies.

,,Prisimenu tokį pokalbį, kai jų 
buvo klausiama, ar jiems reikės 
kažkokio išlaikymo iš savivaldy-
bės biudžeto. Buvo atsakymas, kad 
iš rajono biudžeto nereikės, bet 
mes pretenduosime į kultūros fon-
dų pinigus. Tiesiog nepatikėjo, kad 
kompanija gali sėkmingai veikti, ir 
tiek“, - sakė S.Obelevičius.

Anot Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus, atsisakyti viešo-
sios įstaigos ,,Artlagamine“ pas-
laugų esą sumanė nušalintasis ra-
jono meras Kęstutis Tubis.

,,Mano ir kažkurių iš mano 
patarėjų, Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedė-
jos A.Pajarskienės nuomonė tuo 
metu išsiskyrė su K.Tubio. Mano 
nuomonė buvo tokia, kad reikia 
sudaryti sutartį su VšĮ ,,Artlaga-
mine“ ir leisti tvarkytis. Bet įvy-
ko taip, kaip įvyko“, - konstatavo 
S.Obelevičius.

Viltis deda į bibliotekos 
darbuotoją ir festivalio 
organizatorius

Meras S.Obelevičius vylėsi, kad 
interaktyvioji ekspozicija Okuličiū-
tės dvarelyje veiks sėkmingai, nes 
ten dirba  bibliotekos darbuotoja 
V.Jucienė, kuri ,,turi potencialo“. 
Paklausus, ką taip sakydamas me-
ras turi galvoje, S.Obelevičius sakė, 
kad ,,V.Jucienė bibliotekoje buvo 
pagrindinis žmogus, kuris dirbo su 
jaunimu, rašė projektus ir juos vyk-
dė, buvo viena iš festivalio ,,Nuoty-
kiai tęsiasi“ organizatorių (V.Jucienė 
tuometiniame Vilniaus pedagoginia-
me universitete yra baigusi vokiečių 
filologijos studijas, - red.pastaba).

S.Obelevičius taip pat prabilo 
apoie tai, kad prie Okuličiūtės dva-
relyje įrengto Istorijų dvarelio veiklų 
organizavimo prisidės VšĮ ,,Mo-
kyklų tobulinimo centras“, kuris 
Anykščiuose rengia festivalį ,,Nuo-
tykiai tęsiasi“.

,,Jeigu ten rimčiau dar prisidės 
festivalio ,,Nuotykiai tęsiasi“ orga-
nizatoriai, kurie yra stiprūs, kažkas 
pavyks. Tačiau mūsų niekas nepriri-
ša ir, jeigu čia nepavyks, ieškosime 
kitų būdų“, - sakė S.Obelevičius.

Įsipareigojimų savivaldybei 
neturi

Priminsime, kad  sostinėje vei-

kiančiai VšĮ ,,Mokyklų tobulinimo 
centras“ Anykščių rajono savival-
dybė sumokėjo 5 tūkst. eurų už 
Okuliučiūtės dvarelio interaktyvio-
sios ekspozicijos koncepcijos pa-
rengimą. Viešosios įstaigos atstovai 
sakė, kad jokių tolesnių sutartinių 
įsipareigojimų su Anykščių rajono 
savivaldybe dėl Istorijos dvarelio 
neturi. 

Vienas iš viešosios įstaigos ,,Mo-
kyklų tobulinimo centras“ atstovų, 
jau keletą metų Anykščiuose ren-
giamo festivalio ,,Nuotykiai tęsiasi“ 
organizatorius Justinas Vancevičius 
,,Anykštai“ sakė, kad viešoji įstaiga 
,,Mokyklų tobulinimo centras“ ne-
atmeta galimybės įsijungti į Istori-
jos dvarelio tolesnį vystymą, jei tik 
sulauktų kvietimo tai daryti.

,,Mes bendradarbiaujame su 
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešąja 
biblioteka labai intensyviai, rengia-
me drauge festivalį ,,Nuotykiai tę-
siasi“ ir, kadangi mūsų bendradar-
biavimas yra pagrįstas tuo, kad mes 
norime, jog Okuličiūtės dvarelis pri-
trauktų kuo daugiau žmonių ir jame 
vyktų kuo prasmingesnės veiklos, 
tai jeigu biblioteka norės ir išreikš 
pageidavimą, mes toliau ties tuo 
dirbsime“, - sakė J.Vancevičius.

S.Obelevičius sakė manantis, kad 
jei Istorijų dvarelyje ,,viskas vyks 
taip, kaip suplanuota“, sutartys su 
VšĮ ,,Mokyklų tobulinimo centras“ 
gali atsirasti.

Dvarelis turi būti 
reprezentacinis objektas

Kita vertus, Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė pastebėjo, kad pirminė 
Okuličiūtės dvarelio įveiklinimo 
koncepcija nebuvo ta, kuri atsirado 
per vieną naktį, bei pabrėžė, kad dėl 
jos sukūrimo buvo konsultuotasi su 
aibe iškilių kultūros veikėjų.

,,Okuličiūtės dvarelis yra vienas 
iš kertinių  kultūros dominančių 
Anykščių mieste. Šis objektas jau 
yra savotiška legenda.

Tuo metu buvo prieita prie kon-
cepcijos, kad dvarelis turėtų būti re-
prezentuojantis Anykščius pastatas, 
kuriame vyktų iškilmingi posėdžiai, 
renginiai, iškilių premijų įteikimo 
ceremonijos. Pačią funkcinę Oku-
ličiūtės dvarelio funckiją savo ran-
komis ant popieriaus lapo  sudėliojo 
buvęs Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus direktorius Romualdas Budrys. 
Kalbėjomės su juo apie kavinės pri-
jungimą prie dvarelio, kad jį būtų 
lengviau išlaikyti. Okuličiūtės dva-
relio projektinė varža, paskaičiuo-
tos  išlaikymo sąnaudos yra mažos, 
erdvės nedidelės. Buvo sugalvota 
jame eksponuoti garbių meninin-
kų, kurie yra susiję su Anykščiais, 
meno kūrinius. Galvojome apie tai, 
kad dvarelyje turi vykti ištisinės 
menininkų dirbtuvės, kad tai būtų 
diskusijų, forumų vieta. Okuličiūtės 
dvarelis pagal sumanytą koncepciją 
turėjo tapti aukštesnės kultūrinės 
vertės renginių vieta“, - pabrėžė 
D.Gasiūnienė.

Viską sugriauti  lengviausia

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė pastebėjo, kad sukur-
ti pirminę Okuličiūtės dvarelio kon-
cepciją prireikė ne vienerių metų, 
prie jos sukūrimo prisidėjo daug 
žmonių.

,,Viską sugriauti ir įvesti ,,chao-
sėlį“, kaip matėme, labai trumpai 
trunka. Labiausiai to ir gaila, kad iš 
to, kas buvo daroma praeitą kaden-

Muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius tei-
gia, kad reprezentacinė vieta turi būti žmonių 
mėgstama ir gausiai lankoma.

Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Ga-
siūnienė pabrėžė, kad Okuličiūtės dvarelis turėtų 
atlikti daug platesnę ir gilesnę kultūrinę funkciją.

ciją, viską vėl sudėlioti į savo vietas 
labai sunku. Bet gal galime ką nors 
pakeisti? Aš manau, kad reikia ban-
dyti“, - kalbėjo D.Gasiūnienė.

Okuličiūtės dvarelis yra pasta-
tytas 1856 metais ir yra seniausias 
pastatas Anykščiuose, menantis 
1863 sukilimą. Dvarelį savo kūri-
niuose yra ,,apdainavęs“ rašytojas 
Antanas Vienuolis – Žukauskas, ta-
čiau Anykščių muziejininkai sako, 
kad ponia Okuličiūtė, kuriai neva 
priklausęs šis dvarelis, yra rašy-
tojo sugalvota, mitinė figūra. Taip 
Antanas Vienuolis – Žukauskas 
greičiausiai bandė apsaugoti gražų 
Anykščių namą nuo suniokojimo.

Nebūtinai dvarelyje turi 
lankytis elito atstovai

Buvęs Anykščių rajono savival-
dybės Kultūros tarybos pirminin-
kas, muziejaus kuratorius Tautvy-
das Kontrimavičius, kuris Kultūros 
tarybos pirmininko  pareigas užėmė 
tuo metu, kai buvo sprendžiama 
Okuličiūtės dvarelio ateitis, džiau-
gėsi, kad tarp rekonstruoto dvarelio 
sienų krykštaus vaikai.

,,Aš negaliu vertinti kažkokių 
sumanymų, kol dar niekas nėra re-
alizuota, bet pasitikiu jaunais inici-
atyviais žmonėmis, kurie gali šioje 
erdvėje kažką įdomaus padaryti. 
Kartais gerai perlaužti trafarertus 
ir pasirinkti visai naujus formatus, 
kurių galbūt Anykščiuose nėra. 
Tuo metu, kai buvo skelbtas kon-
kursas Okuličiūtės dvareliui įvei-
klinti, tada žvalgėmės ir dairėmės, 
kad galbūt kažkas atsineš naujas 
idėjas, naujus veiklos formatus“, - 
kalbėjo T.Kontrimavičius.

(Nukelta į 14 psl.)

Tyliai kaip žvakės užgęsta 
žmonės, 

Dovanoję gyvybę, šviesą ir 
meilę... 

Mirus Juozui Jakeliūnui, 
reiškiame gilią užuojautą 
žmonai Nijolei ir sūnums Ri-
mantui, Dainiui ir Virginijui 
su šeimomis.

P. ir V. Stasiukaičiai, 
V. Čiukšytė, 
N. Dalinkevičienė, 
O. Balaišienė, 
V. ir V. Jakeliūnai.

užjaučia

(Atkelta iš 6 psl.)

Skaudžios netekties ir liū-
desio valandą dėl Danieliaus 
Binkio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame šeimos narius ir 
artimuosius. Telydi Jus pa-
guoda ir dvasios tvirtybė šiuo 
sunkiu metu.

Anykščių rajono 
savivaldybės vadovai

Teikite siūlymus dėl Anykščių 
rajono garbės piliečio vardo

Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia iki š. m. birželio 3 dienos teikti siūlymus dėl 
Anykščių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo. 

Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastan-
gas bei išskirtinį indėlį į Anykščių rajono švietimo, kultūros, mokslo, sporto, ekonomikos, socialinės plėtros ir kitas sritis. Pasiūlymus 
gali teikti Anykščių rajono savivaldybės meras, Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos direktorius, visuomeninės organizacijos, 
gyventojų bendruomenės. 

Anykščių rajono savivaldybės garbės piliečio kandidato anketą rasite internetiniame 
puslapyje www.anyksciai.lt 

Dokumentai priimami Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viename langelyje, J. Biliūno g. 23., 
Anykščiai arba el. p. info@anyksciai.lt

Anykščių r. savivaldybės administracija
Užsak. nr. 497
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įvairūs

ieško darbo

MOZAIKA

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠKĄ. 
Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – 

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

AGENTŪRA ,,21 Amžius“. 
Tel. (8-643) 23889. 

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

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

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Atlieka stogų dengimo ir skardi-

nimo, atvežimo paslaugas. 
UAB "2Vymonta" Kerbedžio g. 

21, PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles, kalame 

raides, tvarkome kapavietes. Atliekame individualius 
užsakymus.

Kviečiame į  naujai atidarytą paminklų 
parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50, Anykščiuose.

Tel. (8-627) 01727.

UAB „JONROKA“ vėl organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus; 95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kro-
viniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.
Renkama nauja grupė 2020 m. gegužės 27 d. 

16 val. Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET rengiame nuotoliniu būdu, kursuose galėsite 
dalyvauti neišėję iš namų.
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156 arba 
internetu www.jonroka.lt.

Nori susipažinti

Vyras ieško draugės gyventi kar-
tu. Nuo 64 iki 68 metų.

Tel. (8-621) 48303 Jonava.

Nuoma

Nuomoja garažą Kalno g.
Tel. (8-617) 21578.

Dovanoja

4 metų šunį (prancūzų buldo-
gas).

Tel. (8-674) 60467.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną (yra pavyzdžiai), įklotą, 
spyruokles, detales.

Tel. (8-682) 13728.

Ieškau trumpalaikio darbo 
Anykščių rajone. Tinka įvairūs 
pagalbiniai ūkio, kiemo, sodo, 
remonto ar konstrukcijos darbai. 
Esu jaunas, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. 

Tel. (8-624) 68409, Paulius.

Buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 
patirtimi, asmenine kompiuterine 
įranga ir buhalterine programa, 
teiktų buhalterinės apskaitos 
paslaugas įmonėms ir ūkinin-
kams. 

Tel. (8-620) 73530. 

Vyras skaldo malkas.
Tel. (8-679) 01510.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus ir pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Greitai ir kokybiškai dažo na-
mus, stato įvairius pastatus, den-
gia stogus, atlieka skardinimo dar-
bus, padeda pristatyti medžiagas, 
darbus atlieka visame rajone ir ne 
tik.

Tel. (8-685) 68182.

Stogų dengimas, karkasinių pas-
tatų, pirčių statyba, bei kiti staty-
bos darbai. 

Tel. (8-601) 86831.

Dengia plokščius stogus ruloni-
ne prilydomąją danga, sudaro są-
matas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732.  

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Pildo auto-
mobilių kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

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

(Atkelta iš 13 psl.)

Paklaustas, ar nemanantis, kad 
Okuličiūtės dvarelis turėtų būti 
reprezentaciniu miesto objektu, 
T.Kontrimavičius kalbėjo: ,,Re-
prezentacija nėra bažnyčia. Re-
prezenatcija yra tokia vieta, kuri 
žmonėms yra patraukli, lankoma 
ir mėgstama. Šitą įvaizdį dvare-
lis turėtų ginti, o ne likti kažkoks 
uždaras, atidaromas kartą per 
mėnesį objektas. Labiausiai būtų 
skausminga, jei sutvarkytas dva-
relis taptų labai retai praveriamas. 
Lai ten būna darželinukų ugdymo 
vieta, aš visiškai tai normaliai pri-
imu. Nebūtinai čia turi eiti elito 
atstovai ir kažką veikti. Tai ne-
būtina. Lai dvarelis būna ta vieta, 
kur jaunimui atsiveria įdomioji 
istorija.“

Norėtų, kad vyktų 
tarptautiniai projektai

Kaip prasitarė Anykščių rajono 
meras S.Obelevičius, Istorijų dvare-
lio projektas yra gan trapus ir vieną 
dieną viskas gali apsiversti aukštyn 
kojomis.

,,Dabar yra toks sprendimas, atei-
ty mes galbūt galime grįžti ir prie 
to pirminio varianto. Iš principo, 
Istorijų dvarelis dar net neveikiantis 
(jį planuotajama atidaryti po to, kai 
Okuličiūtės dvarelyje duris užvers 
Kalėdų rezidencija, red.pastaba)“, - 
sakė S.Obelevičius.

Anykščių rajono savivaldybės 
vadovas sakė manantis, kad nepai-
sant to, jog Okuličiūtės dvarelyje 
įrengtos vaikų edukacijoms skirtos 
ekspozicijos, jis gali pasitarnauti re-
prezentaciniams rajono reikalams.

,,Manau, kad jame galėtų vykti 
iškilmingas Anykščių rajono tarybos 
posėdis ar kažkas panašaus. Man rū-
pėtų, kad ten vyktų tarptautiniai pro-
jektai, tačiau, kad tai vyktų, reikia, 
kad atsirastų kažkokie įveiklintojai 
ar tiesiog žmonės, kurie mokėtų ra-
šyti tokius projektus ir juos įgyven-
dinti“, - kalbėjo S.Obelevičius.

Stringa turto perdavimo 
klausimai 

Istorijos dvarelio Kultūrinių vei-
klų koordinatorė ir organizatorė 
V.Jucienė pasakojo, kad nors Istorijų 
dvarelis dar oficialiai neatidarytas, 
veiklos netrūksta.

,,Ruošiamės projektams, festiva-
liui ,,Nuotykiai tęsiasi“, kuriamos 
edukacinės programos, ruošiamos 
paraiškos Kultūros pasui gauti. 

Vyksta tas vadinamasis ,,popierinis 
darbas“, - sakė V.Jucienė.

Iš pradžių kalbėta, kad Istorijų 
dvarelis lankytojams duris atvers 
tuoj pat po to, kai iš jo išsikraustys 
ten veikusi Kalėdų rezidencija. Vė-
liau atidarymo data nukelta į vasario 
mėnesį. Vėliau savivaldybė skelbė, 
kad Istorijų dvarelis bus atidarytas 
balandžio pradžioje, tačiau visus 
planus sugriovė koronaviruso epide-
mija ir įvestas karantinas.

Paklaustas, kas nutiko, kad atida-
rymas vis buvo vėlinamas, dar prieš 
karantiną Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direktorius Ro-
mas Kutka ,,Anykštai“ sakė, kad iš 
savivaldybės pusės Istorijų dvareliui 
stringa turto perdavimo reikalai.

Jazzu restoranas turės 
konkurentus

Dalį Okuličiūtės dvarelio patalpų 
po rekonstrukcijos numatyta išnuo-
moti kavinės veiklai. Patalpas kavi-
nei jau buvo bandoma  išnuomoti 
viešojo konkurso būdu penkerių 
metų laikotarpiui. 

Konkursą laimėjo mažoji bendri-
ja „Lojantis katinas“, kurios savi-
ninkas yra Mantas Šimkus. Tačiau 
konkurso nugalėtojas atsisakė pa-
sirašyti patalpų nuomos konkursą, 
tad šis bus skelbiamas dar kartą. M. 
Šimkus „Anykštai“ sakė, kad pa-
talpų nuomos sutartį pasirašyti at-
sisakė dėl koranaviruso epidemijos 
nulemtos ekonominės situacijos.

Išnuomojus Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešajai bibliotekai ne-
reikalingas ir  nenaudojamas patal-
pas, per metus tikimasi gauti  ma-
žiausiai 1  tūkst. 565 tūkstančių Eur 
pajamų.

Okuličiūtės dvarelyje apgyvendins 
jos vaiduoklį

D. Trumpas užsinorėjo 
pasiųsti į kosmosą jį kritikuojan-
čius žurnalistus

 JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas ketvirtadienį juokais pa-
reiškė, kad mielai pasiųstų raketa į 
kosmosą jį kritikuojančius žurna-
listus, kad galėtų nors neilgai nuo 
jų pailsėti.

Bendraudamas su reporteriais 
prie Baltųjų rūmų, D. Trumpas 
atskleidė, jog svarsto galimybę 
ateinančią savaitę stebėti planuo-
jamą bendrovės „SpaceX“ raketos 

paleidimą.
„Tikiuosi, kad prisijungsite prie 

manęs“, – į žurnalistus kreipė-
si amerikiečių lyderis ir juokais 
pridūrė: „Norėčiau pasodinti jus į 
raketą ir kuriam laikui jūsų atsikra-
tyti.“

JAV prezidentas nuolat kriti-
kuoja daugybę šalies žiniasklaidos 
priemonių, kaltindamas jas sklei-
džiant melagingas naujienas ir 
esą nepagrįstai jį kritikuojant. Per 
spaudos konferencijas D. Trumpas 
dažnai aštriai reaguoja į jam nepa-
tinkančius klausimus.

Rusijos kariškiai izoliuos CO-
VID-19 židiniu tapusios Sibiro 
aukso kasyklos darbininkus

Rusijos kariškiai įrengė stovyklą 
karantinuoti koronaviruso židiniu 
tapusios didžiulės Sibiro aukso ka-
syklos darbininkus, ketvirtadienį 
pranešė Gynybos ministerija.   

Šimtams šios kasyklos darbinin-
kų testais buvo nustatyta koronavi-
rusinė infekcija COVID-19.   

Buvo įrengtos patalpos izoliuo-
ti kasyklos „Olimpiada“ ir aukso 
perdirbimo gamyklos Krasnojars-
ke darbininkus, rašoma ministeri-
jos išplatintame pranešime. 

Tai yra didžiausias aukso gavy-
bos kompleksas Rusijoje.

Šioje įmonėje beveik 900 dar-
bininkų pirminiais testais buvo 
nustatytas užsikrėtimas koronavi-

rusu, pirmadienį informavo šią ka-
syklą valdančios įmonės „Polius“ 
generalinis direktorius Pavelas 
Gračiovas.

Anot jo, maždaug 400 darbinin-
kų medikai vėliau patvirtino koro-
naviruso infekciją COVID-19. Iš 
viso kasykloje dirba apie 6 tūkst. 
žmonių. 

Centro karinės apygardos atsto-
vas pulkininkas Dmitrijus Piatuni-
nas sakė, kad kariškiai įrengė me-
dicinos punktus ir palapines, kur 
bus galima gydyti ir izoliuoti iki 2 
tūkst. žmonių.  

Gynybos ministerija pasiuntė ten 
200 kariškių, tarp jų 77 medikus ir 
medicinos specialistus, su mobilia 
lauko ligonine, prezidentui Vladi-
mirui Putinui pavedus kariuome-
nei padėti suvaldyti protrūkį.   

P. Gračiovas šią savaitę sakė, 

kad darbas įmonėje vyksta įprastu 
režimu.  

„Nekarantinuoti darbuotojai to-
liau dirba, – sakė jis susitikime su 
regiono gubernatoriumi. – Kova su 
COVID-19 labai gerai koordinuo-
jama.“ 

Nuo epidemijos pradžios Rusi-
joje jau nustatyta 317 554 COVID-
19 atvejai, iš jų 2 821 – Krasno-
jarsko krašte. 

Nuo šios ligos šalyje jau mirė 3 
099 žmonės.   

Nors Rusija pagal patvirtintų 
COVID-19 atvejų skaičių užima 
antrą vietą pasaulyje po Jungtinių 
Valstijų, pareigūnai tvirtina, kad si-
tuacija stabilizuojasi, o mirtingumo 
rodiklis yra mažas, todėl daugelyje 
šalies regionų pramonės sektoriaus 
darbuotojams leidžiama dirbti.

-Bns
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parduoda

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame kARVES, 
Bulius ir telyčias 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

KAVARSKO 
PAUKŠTYNAS

parduoda vienadienius ir pa-
augintus viščiukus broilerius, 

dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

PIRkITE AB ,,VILNIAUS 
PauKŠtyNas“ ViŠčiuKus! 

aNčiuKai, ŽĄsiuKai, 
KalaKučiuKai, ViŠtaitĖs

GeGuŽĖs 27 d., trečiadienį, 
prekiausime AB,,Vilniaus paukštynas“ mė-
siniais broileriniais vienadieniais ir paau-
gintais 3 – 4 savaičių ROSS – 308 ir COBB 
– 500 veislės viščiukais. Taip pat mėsiniais 
ančiukais ir žąsiukais, vienadienėmis viš-
taitėmis, mėsiniais BIG – 6 veislės kalaku-
čiukais, jaunomis 3 – 4 mėn. vištaitėmis, 
pašarais. Tel. užsakymams (8-612) 17831:

Svirnuose II – 10.30, Kavarske – 10.45, 
Janušavoje – 11.00, Dabužiuose – 11.20, 
Ažuožeriuose – 11.35, Anykščių turguje – 
11.50, Kuniškiuose – 12.10, Troškūnuose – 
12.35, Surdegyje – 12.50, Viešintose – 13.30, 
Padvarninkuose – 13.45, Andrioniškyje – 
14.00, Naujuosiuose Elmininkuose – 14.25, 
Elmininkuose – 14.35, Čekonyse – 14.40, 
Debeikiuose – 14.50, Rubikiuose – 15.10, 
Burbiškyje – 15.25, Mačionyse – 15.45, 
Skiemonyse – 16.10, Kurkliuose – 16.35, 
Staškūniškyje -16.50.

Tel. (8-612) 17831.

JauNOs ViŠtaitĖs! 
Gegužės 28 d. (ketvirtadienį) pre-

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

Viešintose 10.35, Didžiuliškėse 10.45, 
Padvarninkuose 10.50, Andrioniškyje 10.55, 
Kuniškiuose 11.10, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.25, N. 
Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 11.45, 
Čekonyse 11.50, Kalveliuose 11.55, Debeikiuose 
12.00, Aknystose 12.10, Varkujuose 12.15, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12.30, Daujočiuose 
12.40, Auleliuose 12.45, Mačionyse 14.15, 
Gečionyse 14.25, Rubikiuose 14.30, Burbiškyje 
14.35, Katlėriuose 14.45, Pašiliuose 14.50, 
Skiemonyse 15.00, Staškuniškyje 15.25, 
Kurkliuose 15.35, Šlavėnuose 15.45, 
Ažuožeriuose 16.00, Pagiriuose 16.05, 
Dabužiuose 16.10, Kavarske 16.20, Janušavoje 
16.30, Pienionyse 16.35, Repšėnuose 
16.40, Traupyje 16.50, Laukagaliuose 16.55, 
Troškūnuose 17.05, Latavėnuose 17.15.

ViŠčiuKai ViŠtaitĖs
GeGuŽĖs 24 d. (sekmadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, 
vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-
4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai 
tel. (8-608) 69189.   

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 
15:40, Burbiškis 15:50, Anykščiai 16:00 
ūk.turgus, Kurkliai 16:15, Staškuniškis 16:25.

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą su 38 a sklypu 
Debeikių miestelyje, Anykščių r. 
Yra ūkiniai pastatai, klėtis.

Tel. (8-688) 38635.

3 kambarių butą. Bendras plotas 
54,85 kv. m, 5 aukštas, statybos 
metai 1965 m.

Tel. (8-699) 65526.

2 kambarių butą Ramybės mi-
krorajone.

Tel. (8-616) 04939.

kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus su žeme, išsi-
kirtimui visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

kita

Senovinius pinigus, fotografijas, 
dokumentus, sidabro dirbinius, 
"dembelio albumus", geldas, bač-
kas, sviestamušes, vežimo ratus, 
motociklus ir kt.

Tel. (8-617) 33914.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

kita

Naujus avilius. Birželio mėn. pra-
džioje bus apvaisintų motinėlių.

Tel. (8-619) 41085.
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anekdotas

oras

+3

+16

mėnulis
Gegužės 23 - 25 d. - jaunatis.

Joana, Žaneta, Vincentas, 
Vilmantas, Gina, Gerardas, 
Žana.

Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

šiandien

gegužės 24 d.

gegužės 25 d.
Bedas, Magdalena, Almantas, 
Danutė, Urbonas, Evelina.

vardadieniai

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

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

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba 

(8-686) 33036.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi 

skambinti tel. (8-700) 55400.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! ,,Anykštoje“ viskas tikra!

„ANYKŠTA“ - ir per 
karantiną su Jumis 
liekantis draugas

Tie skaitytojai, kurie neturės galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, nuėję į paštų skyrius arba elektroni-
niu būdu, turėtų skambinti į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

Siekdami mažinti kontaktus, atnaujiname elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą. Elektroninės ,,Anykštos” prenumerata mėnesiui kainuoja 
10 eurų. Kreiptis elektroniniu paštu kristina.k@anyksta.lt. Elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą priimame ne ilgiau kaip iki birželio 1 dienos.

Laiškas iš stovyklos: 
- Mielieji tėveliai, gyvenu gerai. 

Vakar pas mus stovykloje vyko 
bokso varžybos. Dantų šepetėlį, 
pastą ir kitus nereikalingus daiktus 
siunčiu namo.

***
Simas per mėnesį uždirba 3 

tūkstančius eurų. O jo žmona Lina 
per mėnesį išleidžia 5 tūkstančius 
eurų. Klausimas: įdomu, ar Simas 
nujaučia apie Antano egzistavimą?

***
Anglas, prancūzas ir rusas mu-

ziejuje žiūri į Adomo ir Ievos pa-
veikslą rojuje. Anglas: 

- Tik pažiūrėkit, kokie jie ramūs, 
susikaupę, orūs... tikri britai! 

Prancūzas: 
- Negali būti, jie nuogi ir tokie 

gražūs - aiškiai prancūzai! 
Rusas: 
- Nesąmonė! Jie rusai. Neturi 

drabužių, neturi pastogės, valgyti 
teturi vieną obuolį ir įsitikinę, kad 
gyvena rojuje.

***
Stomatologo kabinete:
– Taiiip, viskas. Dabar, prašy-

čiau porą valandų nevalgyti.
– Ką, Jūs, gydytojau… Va, at-

siskaitom ir aš kokius pusę metų 
badausiu…

***
Gyveno kartą Adomas. Ir buvo 

jis vienas vienintelis visame pa-
saulyje. Ir tarė jam Dievas:

- Duosiu aš tau Ievą.
Taip atsirado posakis: „Neduok, 

Dieve!“

***
Trys pelės bėga nuo katino. Stai-

ga viena apsisuka ir ima loti šuns 
balsu. Išsigandęs katinas kaipmat 
nulėkė šalin. Kitos dvi pelės su 
nuostaba susižvalgo ir viena sako 
kitai:

- Tikrai apsimoka mokytis užsie-
nio kalbų....

Amiliutė apmąsto miesto šūkį, ko galima 
Anykščiuose laukti

Šūkį turi Anykščiai -
laukti gera čia bergždžiai.
nei naujovių, nei darbų -
Lauk, kol baigsis tau grabu.

Marcė sako, kad merginos
Šitą šūkį pagamino. 
Mat pavasaris ant kiemo
Žadina jausmus kas dieną. 

Viena siekia ištekėti, 
kitai reik vaikus perėti. 
Trečiai rūpi figūra,
Partija ir karjera.

o labiausiai tai Gabrielei
Protas mauru bus užžėlęs:
laukti gera tik gandrų
Arba geidžiamų bernų. 

Merą galima suprasti. 
kai tiek metų – turi kęsti.
Karantino marškiniai 
Tramdo norus jo seniai. 

Amiliutė atsidūsta,
susimąsto ir nuliūsta. 
Apsispręsti jai sunku -
laukti smerties ar bernų? 


