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Rajono taryba iš pareigų atleido 
Anykščių ligoninės direktorių Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 28 dieną, ketvirtadienį, vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje iš pareigų atleistas Anykščių ligoninės direktorius dr.Audrius 
Vasiliauskas. Nors Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius teigia, kad direktorius iš darbo išeina šalių susitarimu, dr. A.Vasiliauskas 
Anykščių rajono tarybai sakė, kad palikti darbą ji vertė meras S.Obelevičius ir Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Laikinuoju Anykščių ligoninės direktoriumi  Anykščių rajono taryba paskyrė iki šiol  Anykščių rajono mero patarėjo pareigas ėjusį, 
Anykščių ligoninei daugiau nei 20 metų vadovavusį Dalį Vaiginą. Iš ligoninės direktoriaus pareigų D.Vaiginas buvo išstumtas nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio pastangomis. Epizodas, kaip K.Tubis kartu su Anykščių rajono savivaldybės kontrolieriumi Artūru 
Juozu Lakačausku aptarinėja, kaip D.Vaiginą teisinėmis priemonėmis atleisti iš direktoriaus pareigų, buvo nagrinėjamas K.Tubio teismo 
posėdyje Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuose.

Dr.Audrius Vasiliauskas prisipažino, kad palikti Anykščių ligo-
ninės direktoriaus pareigas jį vertė Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius ir Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Laikinai Anykščių ligoninei vadovaus Dalis Vaiginas, kurį iš 
ligoninės direktoriaus pareigų išstūmė nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio komanda.

Kunigai į Istorijų dvarelį atvyko vaiduoklių išvaikyti
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 29 dieną, penktadie-
nį, Anykščiuose, Okuličiūtės 
dvarelyje, atidarytas Istorijų 
dvarelis - edukacinė erdvė vai-
kams ir ne vaikams, mėgstan-
tiems istorijas ir paslaptis.

Istorijų dvarelio atidarymo juostelę kirpo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius (viduryje), lite-
ratūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ vadovas, Istorijos dvarelio koncepcijos kūrėjas Justinas 
Vancevičius ir Istorijų dvarelio kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Vaida Jucienė. 

Į Istorijų dvarelio atidarymo 
ceremoniją atvyko Seimo nariai 
Antanas Baura ir Sergejus Jovai-
ša, Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai bei savivaldybės adminis-
tracijos specialistai, literatūros pa-
žinimo programos „Vaikų žemė“ 
vadovas, Istorijos dvarelio koncep-
cijos kūrėjas Justinas Vancevičius, 
Anykščių dekanato dekanas Petras 
Baniulis.

Sezonas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija priminė, 
jog, nors vanduo dar šaltas, birže-
lio 1 dieną Anykščių rajone oficia-
liai prasideda maudymosi sezonas. 
Šiuo metu visų Anykščių rajone 
stebimų maudyklų (Šventosios upė 
prie Dainuvos slėnio, Šventosios 
upė prie Šeimyniškėlių g., Rubikių 
ežeras prie Kriokšlio k., Nevėžos 
ežeras prie Palionių k., Alaušo eže-
ras Svėdasų sen., Viešinto ežeras 
Viešintų sen.) vanduo yra švarus ir 
atitinka nustatytus reikalavimus.

Žygis. Šeštasis žygis su žemaitu-
kais šiemet vyks gegužės 30 – bir-
želio 6 dienomis. Šį kartą keliau-
tojai į Niūronis išvyksta atskiromis 
gurguolėmis iš dviejų Lietuvos 
vietų – iš Laukuvos (Šilalės r.) ir iš 
Valkininkų (Varėnos r.).

Akcija. Birželio 1 d. 17 val. prie 
Anykščių kultūros centro muzikuos 
kultūros centro kolektyvai. Tai bus 
padėkos akcijos ,,Ačiū, Lietuva!” 
renginys. Nacionalinių ir valstybi-
nių įstaigų, rajonų ir regionų meno 
kolektyvai pirmadienį, laikydamie-
si visų saugumo reikalavimų, atliks 
apie 15 minučių trukmės koncertus 
viešose erdvėse. Simboline akcija 
bus dėkojama medikams, pareigū-
nams, socialiniams darbuotojams, 
savanoriams, pardavėjams, vaisti-
ninkams, verslininkams ir visiems 
kitiems geradariams, padėjusiems 
apsirūpinti apsaugos priemonėmis 
ir teikusiems būtiniausias paslau-
gas karantino metu.

Avarija. Antradienį Traupio se-
niūnijos Levaniškių kaime, Parko 
g. ir Topolių g., ant šono apsivertė 
vilkikas. Ugniagesiai pranešė, kad 
iš vilkiko kuro bako į aplinką liejo-
si teršalai. Panaudojus parankines 
priemones, kuro nutekėjimas su-
stabdytas. Panaudotas 1 kg sorben-
to išbėgusiam kurui surinkti.

Akcija. Vilniuje vyksta „Maisto 
banko“ akcija, kviečianti gyvento-
jus dalytis per karantiną sukaup-
tomis maisto atsargomis. „Maisto 
banko“ autobusiukas mėnesį važi-
nės po Lietuvą ir rinks ilgo galioji-
mo produktus. Į Anykščius autobu-
siukas užsuks birželio 1 dieną nuo 
13.30 iki 15 val.

Valstybinius 
brandos 
egzaminus 
abiturientai 
laikys iki rug-
pjūčio 

Turizmo ir 
verslo 
informacijos 
centras teiks 
naujas paslaugas

„Nejaugi valdiškų įstaigų kori-
doriai jau patys savaime sukuria 
imunitetą? O juk kai kurių insti-
tucijų darbuotojų amžius nedaug 
kuo skiriasi nuo Antavilių pensio-
nato gyventojų“

rievės
Gražina ŠMIGELSKIENĖ:

Menininkė rodo 
ir brokuotus 
darbus...
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spektras

temidės svarstyklės

Pamaldos. Lietuvos katalikų 
Bažnyčia nuo birželio grįžta prie 
įprastinės pamaldų ir sakramentų 
tvarkos, tačiau tikintieji raginami 
laikytis visų saugumo reikalavimų, 
praneša Lietuvos vyskupų kon-
ferencija. „Tikintieji, kurie jaučia 
simptomus, būdingus peršalimo 
ligoms, kviečiami ir toliau melstis 
namuose. Laikydamasi visų saugu-
mo reikalavimų, Bažnyčia po tru-
putį grįžta prie įprastinės pamaldų ir 
sakramentų teikimo tvarkos“, – tei-
giama pranešime. Jame pateikiama 
keletas nuostatų, galiosiančių nuo 
birželio 1 dienos, pavyzdžiui, baž-
nyčiose turi būti išlaikytas saugus 
atstumas tarp žmonių. Lietuvoje dėl 
koronaviruso epidemijos nuo kovo 
16 dienos paskelbtas karantinas. 
Šį trečiadienį Vyriausybė jį pratęsė 
imtinai iki birželio 16 dienos. 

Diskriminavimas. Per karanti-
ną į darbo inspektorius kreipėsi 45 
darbuotojai, kurie skundėsi buvę 
darbdavių diskriminuojami dėl 
amžiaus. Tai sudaro 3 proc. visų 
skundų, sako socialinės apsaugos 
ir darbo viceministrė. „45 prašymai 
dėl amžiaus yra. Apie 3 proc. visų 
kreipimųsi. Nežinau, kiek nubausta 
darbdavių“, – Seimo Socialinių rei-
kalų ir darbo komitete, kuris svars-
to Užimtumo įstatymo pataisas dėl 
paramos vyresniems darbuotojams, 
penktadienį sakė Eglė Radišauskie-
nė. Pasak jos, į Darbo inspekciją per 
karantiną dėl įvairių problemų krei-
pėsi 1 665 žmonės. Valstybinė dar-
bo inspekcija BNS informavo, kad 
daugelio vyresnio amžiaus žmonių 
Darbo ginčų komisijai pateiktų pra-
šymų yra dėl neišmokėto darbo už-
mokesčio ir kitų su darbo santykiais 
susijusių išmokų. 

Galimybė. Vokietijos oro susi-
siekimo milžinei „Lufthansa“ gin-
čijantis su valstybe dėl milijardinės 
finansinės injekcijos sąlygų, avia-
kompanijos vadovybė pirmąkart pa-
reiškė apie bankroto galimybę, kuris 
esą būtų geresnis pasirinkimas, rašo 
Vokietijos visuomeninė transliuo-
toja „Deutsche Welle“. Ypatingasis 
bankroto atvejis, kai bendrovė iš-
saugo savo turto kontrolę, turi aiškių 
pranašumų, palyginti su valstybės 
siūlomomis finansinės pagalbos są-
lygomis, sakė „Lufthansa“ stebėtojų 
tarybos atstovas interviu žurnalui 
„Focus“, kuris paskelbtas penktadie-
nį. Jo žodžiais, toks bankrotas vari-
antų leistų „Lufthansa“ sustabdyti 
bilietų grąžinimą iš viso už 1,8 mlrd. 
eurų, taip pat supaprastinti darbuoto-
jų atleidimą ir nuostolingų antrinių 
įmonių uždarymą. Vokietijos vyriau-
sybė perimtų 20 proc. „Lufthansa“ 
akcijų, 5 proc. konvertuojamųjų 
obligacijų ir dar vieną akciją – tai 
leistų jai užsitikrinti blokuojančios 
mažumos akcijų paketą, siekiant 
užkirsti kelią priešiško perėmimo 
bandymams. Kaip jau buvo skelbta, 
gegužės 27-ąją „Lufthansa“ stebėto-
jų taryba pareiškė šiuo metu nega-
linti patvirtinti vyriausybės siūlomo 
9 mlrd. eurų vertės gelbėjimo plano, 
nes nerimauja dėl pernelyg griežtų 
Europos Komisijos nustatytų sąly-
gų. „Lufthansa“ grupė, kuriai taip 
pat priklauso „Brussels Airlines“ ir 
„Austrian Airlines“ bei „Swiss“, per 
valandą netenka po milijoną eurų, o 
apie 90 proc. jos orlaivių šiuo metu 
nenaudojama. Tai reiškia, kad 4 
mlrd. eurų atsargos išseks rudenį, 
todėl bankrotas, išsaugant nuosavo 
turto kontrolę, taps įmanomas ne 
anksčiau 2021-ųjų.

-Bns

Premjeras Saulius Skvernelis 
antradienį teigė, kad karantiną bus 
siūloma pratęsti iki birželio pabai-
gos. Plačiau ministras pirminin-
kas nekomentavo, kodėl priimtas 
sprendimas karantiną pratęsti per-
pus trumpesniam laikui.

„Dėl to, kad taip apsisprendė 
Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė“, – žurnalistams trečiadienį 
sakė Vyriausybės vadovas.

Ministrų kabinetas taip pat pri-

tarė ir kitiems su karantinu susiju-
siems pakeitimams.

Viena valanda – iki 23 valan-
dos – pailgintas kavinių, restoranų, 
barų, naktinių klubų darbo laikas.

Nuo birželio 1 iki 15 dienos leis-
ta rengti kultūros, pramogų, spor-
to ar kitus renginius su žiūrovais: 
atvirose erdvėse – ne daugiau nei 
300 žiūrovų, uždarose erdvėse – ne 
daugiau kaip 100.

Šiuo metu reikės laikytis ir sau-

Vyriausybė karantiną pratęsė iki birželio 16 dienos
Vyriausybė trečiadienį dėl koronaviruso šalyje įvestą karantiną 

pratęsė imtinai iki birželio 16 dienos.
gaus atstumo, vieno metro – atvi-
rose erdvėse, dviejų – uždarose.

Nuo birželio 16 dienos atvirose 
erdvėse vykstančių renginių žiūro-
vų skaičius padidinamas iki 500, 
uždarose – iki 150.

Be kita ko, Vyriausybė nuspren-
dė leisti daugiau skrydžių iš Euro-
pos šalių, kuriose nėra didelio ser-
gamumo koronavirusu.

Nuo birželio bus galima atvyk-
ti iš tų šalių, kur sergamumas in-
fekcija per pastarąsias dvi savaites 
neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gy-
ventojų.

Atvykusiems iš tokių šalių ne-
bus privaloma savęs izoliuoti dvi 
savaites. Šalių sąrašą skelbs Svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga kiekvieną pirmadienį.

Į šį sąrašą šiuo metu galėtų pre-
tenduoti Islandija, Slovėnija, Grai-
kija, Kroatija, Kipras, Norvegija, 
Vengrija, Šveicarija, Čekija, Aus-
trija. 

Siekiant suvaldyti koronaviruso 
plitimą, Lietuvoje karantinas pa-
skelbtas kovo 16 dieną. 

-Bns

Vairuotojas. Gegužės 25 
dieną, apie 16.37 val., Ka-
varsko seniūnijoje sustabdytas 
automobilis AUDI 80,  kurį 
vairavo būdamas neblaivus vy-
riškis (g.1988 m., nustatytas 
3,04 prom. girtumas), gyvenan-
tis Kavarsko seniūnijoje. Pradė-

tas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Gegužės 25 dieną,  
apie 16.30 val., Anykščių seniū-
nijos Vikonių k. neblaivus (nusta-
tytas 3,47 prom. girtumas) vyras 
(g. 1968 m.) smurtavo moters (g. 
1967 m.) (nustatytas 2,60 prom. 
girtumas) atžvilgiu. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaiky-

tas ir uždarytas į areštinę.

Mirtis. Gegužės 25 dieną,  
apie 9.30 val., Anykščiuose, Vo-
lupio g., rastas vyro (g. 1966 m.) 
kūnas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Keliautojas. Gegužės 26 

dieną, apie 11.30 val., Svėdasų 
seniūnijos Daujočių kaime su-
stabdytas automobilis AUDI 80, 
kurį vairavo neblaivus vyras (g. 
1961 m.), gyvenantis Daujočių 
kaime (nustatytas 2,48 prom. 
girtumas), neturėdamas teisės 
vairuoti, kai teisė vairuoti yra 
atimta. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Valstybinius brandos egzaminus abiturientai laikys 
iki rugpjūčio 
Šiemet Anykščių rajone mokyklas baigia 133 abiturientai. 

Jiems birželio 22 d. prasidės pagrindinė brandos egzamino sesija. 
Egzaminų rezultatai bus skelbiami iki rugpjūčio 5 dienos.

Brandos egzaminų sesija šalies abiturientams pavėlinta dėl 
kovo viduryje paskelbto karantino.

Pasak Anykščių rajono savival-
dybės Švietimo skyriaus vedėjos 
Jurgitos Banienės, šiemet Anykš-
čių rajone yra 43 abiturientais ma-
žiau nei buvo 2019 mokslo metais. 
Anykščių Jono Biliūno gimnaziją 
šiais mokslo metais baigia 104 abi-
turientai, pernai jų buvo 137.

Birželio 22 d. – liepos 21 d. šalies 
dvyliktokai laikys brandos egzami-
nus. Anykščių rajono moksleiviai 
valstybinius abitūros egzaminus 
laikys J. Biliūno gimnazijoje. 

Valstybinio anglų kalbos eg-
zamino kalbėjimo užduotis vyks 
birželio 22 , 23 ir 24 d., o antroji 
egzamino dalis – t.y. klausymo, 
skaitymo, rašymo užduotys - bus 
atliekamos liepos 1 dieną. Šį eg-
zaminą laikyti pasirinko 109 mūsų 
rajono abiturientai. Kitų užsienio 
kalbų egzaminų anykštėnai nelai-
kys.

Birželio 29 d. vyks valstybinis 
lietuvių kalbos ir literatūros egza-
minas, jį laikys 63 moksleiviai.

Matematikos egzaminas vyks 
liepos 3 d. ir jį laikys 92 Anykščių 
rajono abiturientai.

Liepos 7 d. organizuojamas istori-
jos egzaminas, kurį laikyti pasirinko 
48 abiturientai. Tiek pat abiturientų 
laikys ir valstybinį biologijos egza-
miną, kuris vyks liepos 9 dieną.

Informacinių technologijų egza-
minas numatytas liepos 13 d. ir jį 
laikys 14 Anykščių rajono abituri-
entų.

54 abiturientai laikys geografijos 
valstybinį egzaminą, kuris vyks lie-
pos 15 dieną. 

Chemijos egzaminas vyks liepos 
20 d.,  jį laikys 7 Anykščių rajono 
abiturientai. Jie laikyti šio egzami-
no vyks į Uteną.

Liepos 21 d. skelbiamas fizikos 
egzaminas, kurį laikys 12 abituri-
entų.

Pakartotinė egzaminų sesija bus 
vykdoma liepos 22 d. – rugpjūčio 
4 dienomis. 

Paklausta, ar šie mokslo metai, 
kai teko mokytis ir nuotoliniu būdu, 
tapo didesniu iššūkiu ruošiantis 
brandos egzaminams tiek abituri-
entams, tiek juos mokantiems mo-
kytojams, Švietimo skyriaus vedėja 
J. Banienė sakė, jog brandos eg-

zaminai visuomet yra iššūkis tiek 
moksleiviams, tiek pedagogams, 
tiek tėvams. „Šių mokslo metų pa-
baiga, be jokios abejonės, išskirti-
nė ir kelianti iššūkių visai švietimo 
sistemai. Nuotolinis mokymasis 
ir bendravimas neatstoja komuni-
kacijos gyvai. Egzaminų sesijos 

nukėlimas vėlesniam laikui, ma-
nau, suteiks galimybių mokiniams 
gauti individualias konsultacijas ir 
taip kompensuoti mokymosi pra-
radimus, atsiradusius pandemijos 
kontekste“, – teigė J. Banienė. 

-AnYkŠTA

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė viliasi, kad egzaminų sesijos nukėlimas leis mokiniams 
geriau pasiruošti egzaminams. 

Turizmo ir verslo informacijos centras teiks 
naujas paslaugas
Kalėdų rezidencijos renginiams įsigytus du medinius namelius 

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras nuomos  preky-
bininkams, o centro padalinys - pramogų ir sporto centras ,,Ka-
lita“ lankytojams siūlys naują paslaugą - nusileidimą nuo kalno 
ant padangos. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

,,Įvairių nusileidimų padangomis 
trasų Lietuvoje yra ne viena. Tai po-
puliari pramoga tiek Lietuvoje, tiek 
užsienio šalyse. Pramogų ir sporto 
centre ši trasa bus unikali, pritaikyta 

Kalitos kalno reljefui ir nuožulnu-
mui. Naujai paslaugai didelę pridėti-
nę vertę sukurs vaizdas, atsiveriantis 
leidžiantis nuo Kalitos kalno. Nusi-
leidimo padangomis trasa įrengiama 

šalia rogučių trasos. Taip siekiama 
reguliuoti klientų srautus ir pasiūlyti 
jiems daugiau patrauklių paslaugų“, 
- naują paslaugą Anykščių rajono 
tarybai pristatė Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro laikinoji 
direktorė Kristina Beinorytė.

Anykščių rajono taryba gegužės 
28 dieną, ketvirtadienį, patvirtino 
naujosios paslaugos kainą.Vienam 
asmeniui nusileidimas padanga nuo 
Kalitos kalno kainuos 1 Eur. 

Rajono taryba taip pat neprieštara-
vo, kad Kalėdų rezidencijai nupirkti 
nameliai būtų nuomojami prekybi-
ninkams.

Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro laikinoji direktorė K. 
Beinorytė teigia, kad šie nameliai 
vietiniams prekybininkams galėtų 
būti nuomojami įvairių miesto šven-
čių, mugių metu.

Vienai dienai tokį namelį numaty-
ta  nuomoti už 10 eurų.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Rajono taryba iš pareigų atleido 
Anykščių ligoninės direktorių

(Atkelta iš 1 psl.)

Darbą palieka dėl  spaudimo iš 
savivaldybės

Posėdyje pasisakyti dr. 
A.Vasiliauską kvietė Anykščių ra-
jono tarybos narys Kęstutis Tubis. 
Priminsime, kad būtent jam užimant 
Anykščių rajono mero pareigas dr. 
A.Vasiliauskas laimėjo konkursą ir 
buvo paskirtas dirbti Anykščių ligo-
ninės direktoriumi.

,,Išeinu spaudžiamas mero, nors 
tai ir vadinama šalių susitarimu. 
Šis spaudimas prasidėjo nuo pačios 
pirmos dienos, nors nebuvau atlikęs 
jokių darbų ir tuo pačiu nebuvau pa-
daręs jokių klaidų. Galbūt padariau 
vieną vadybinę klaidą, kad ateida-
mas dirbti nesusibūriau savo koman-
dos. Buvo sukurtas ,,agentūros tin-
klas”. Iš vienos pusės - prieš mane 
buvo veikiama iš ligoninės, taip pat 
ir savivaldybės asmenų, kuriuos jūs 
pažįstate. Būdavo ir taip, kad aš dar 
nebūdavau priėmęs sprendimo, tik 
pasakydavau kokią mintį, o savival-
dybė jau viską žino. Norėjau išlaiky-
ti savo apolitiškumą, nors spaudoje 
pasirodė, kad esu Liberalų sąjūdžio 
narys. Nebuvau paskutinius metus 
aktyvus, tai šios žinios neskelbiau, 
tai mano ankstesnės veiklos pase-
kmė. Galiu pripažinti, negimiau va-
dovu, bet vadovu būti išmokstama. 
Kaip ir meras negimė meru, būda-
mas biologu, išmoko būti meru. Ne-
sulaukiau per šitą laiką iš savivaldy-
bės jokių patarimų, padėjimo, jokios 
bendros vizijos kūrimo, todėl galbūt 
ir nepadariau visko, kaip turėtų būti. 
Nemezgiau intrigų, su niekuo sąs-
kaitų nesuvedinėjau”, - kalbėjo dr. 
A.Vasiliauskas.

Tarybai demonstravo raštą

Tarybos nariams dr. A. Vasiliaus-
kas parodė trijų puslapių raštą, kurį 
jis rado darbo kompiuteryje - jį su-
rašė laikinai Anykščių ligoninei 
vadovavęs Dalis Vaiginas, kai jis 
dėl nesutikimo įsteigti Karščiavimo 
kliniką ligoninės patalpose buvo nu-
šalintas vienam mėnesiui nuo direk-
toriaus pareigų.

,,Neliko  ligoninėje radiologo, ne-
ieškojau naujo pavaduotojo medici-
nai, nesukurta Darbo taryba”, - tai, 
kas buvo surašyta tame rašte, citavo 
dr.A.Vasiliauskas.

Perspėjo apie kritinę padėtį 
ligoninėje

Pareigas paliekantis dr. 
A.Vasiliauskas perspėjo, kad Anykš-
čių ligoninėje gali nebelikti chirurgi-
jos paslaugų, jei iš darbo nuspręstų 
išeiti skyriaus vedėjas Giedrutis 
Klimkevičius.

,,Jei nėra vietinio žmogaus - vis-
kas. Gydytojai iš kitų miestų atva-
žiuoja į ligoninę tik pabudėti. Nebū-
tų nuoseklaus darbo - ir tai tik laiko 
klausimas, kada tas dalykas įvyks”, 
- kalbėjo dr.A.Vasiliauskas.

Dr. A.Vasiliauskas taip pat sakė, 
kad Anykščių ligoninei jam nepa-
vyko surasti vidaus audito tarnybos 
specialisto.

,,Šios pareigybės nebuvimas ligo-
ninės veikloje gali tapti kritiškas. Ne-
pastebejus, neįvertinus kažko, ligoni-
nė gali turėti žalą”, - perspėjo buvęs 
Anykščių ligoninės direktorius.

Dr. A.Vasiliauskas sakė Anykš-
čiuose supratęs, kad valdžios nuro-
dymams ,,negali paprieštarauti”.

,,Per sąmoningumo, suvokimo, 
teisingumo prizmę. Yra nurodymas  
ir turi būti vykdymas”, - kalbėjo dr. 
A.Vasiliauskas.

Patarė mokytis pareigas 
palikti oriai

Buvęs Anykščių ligoninės vado-
vas savo kalboje citavo neįvardytą 
literatūros klasiką: ,,Lietuvoj galioja 
santykiai kaip vištidėj - šalia sėdintį 
pastumti, o ant apačioj sėdinčio pri-
dergti.”

Reaguodamas į dr. A. Vasiliaus-
ko pasisakymą apie politikavimą, 
meras S.Obelevičius sakė: ,,Jeigu 
laikote politikavimu mūsų norą iš-
laikyti Anykščių ligoninę, tai tikrai 
politikavimas buvo ir bus.”

,,Valstietis” Vygantas Šližys pata-
rė dr. A.Vasiliauskui ateityje pasimo-
kyti pasitraukti oriai.

,,Orumą labai mėgsta politikai, jį 
vertina ir už jį labai kovoja. Bet, kaip 
sakė Čerčilis, - ,,už politiką baisiau 
tik jauną merginą išprievartauti”, - į 
Tarybos nario repliką reagavo dr. 
A.Vasiliauskas.

Teigia, kad į Karščiavimo 
kliniką nepriimami pacientai

Klausydama dr. A. Vasiliausko 
kalbos, pasisakyti panoro Anykščių 
rajono tarybos narė, K.Tubio visuo-
meninio rinkimų komiteto atstovė 
Rita Juodiškienė.

,,Man labai gaila, kad Anykščių 
rajono valdžiai nereikalingi kultū-
ringi, žmogiški, teisingi vadovai. O 
klausimas būtų labai paprastas. Li-
goninės direktorius buvo nušalintas 
nuo pareigų dėl to, kad nesugebėjo 
įsteigti Karščiavimo klinikos. Kitas 
vadovas Karščiavimo kliniką įstei-
gė, bet į ją nebuvo priimtas nė vie-
nas pacientas. Kam buvo reikalinga 
ta klinika ir kodėl ją įsteigėte, kokiu 
tikslu?” - teiravosi R.Juodiškienė.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius aiškino, kad toks 
buvo Vyriausybės nurodymas, bet 
R.Juodiškienė, net neišklausiusi 
išsamaus mero paaiškinimo, emo-
cingai kalbėjo: ,,Didesni miestai ne-
įsteigė tų klinikų. Kam Anykščiams 
reikėjo tokio žingsnio?”

Meras bandė aiškinti, kad toks 
buvo sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos nurodymas, 
bet Anykščių rajono tarybos narė 
R.Juodiškienė neatlyžo: ,,Aš ne 
Verygos, aš Jūsų klausiu. Į Karščia-
vimo kliniką nepriimtas nė vienas 
žmogus, nors buvo karščiuojančių. 
Aš pati susidūriau su šita situacija.”

Buvusį direktorių kaltina 
šmeižtu

Dr. A.Vasiliauskas taip pat kalbėjo, 
kad palikti darbą Anykščių ligoninė-
je spaudimo sulaukė ne tik iš mero, 
bet ir Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos. Į tokius žodžius 
emocingai sureagavo administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešaitė.

,,Tai, kad dr. A.Vasiliauskas pasa-
kė, kad buvo daromas spaudimas iš 
savivaldybės administracijos, o sa-
vivaldybės administracijos vadovė 
esu aš, tai yra absoliutas melas. Už 
šiuos žodžius, manau, galima parei-

kalauti tam tikros kitos atsakomy-
bės, faktiškai už šmeižtą”, - reagavo 
L.Kuliešaitė.

Neįtiko pasikeitus 
valdantiesiems

Priminsime, kad Anykščių ligo-
ninės direktorius dr. A.Vasiliauskas 
Anykščių rajono savivaldybei kliuvi-
niu tapo tuoj pat po savivaldos rinki-
mų, kai nušalintąjį Anykščių rajono 
merą K.Tubį pakeitė S.Obelevičius. 
Net du kartus Anykščių rajono tary-
ba nepatvirtino Anykščių ligoninės 
direktoriaus dr. A.Vasiliausko vei-
klos ataskaitų. 

Tačiau didžiausią savivaldybės 
nemalonę dr. A.Vasiliauskas užsi-
traukė po to, kai atsisakė ligoninės 
patalpose atidaryti Karščiavimo kli-
niką, kurią jis pavadino ,,tiksinčia 
bomba“, nes į ją siunčiami įtariami 
užsikrėtę koronavirusu. Jis sakė, kad 
virusas sklinda net per ventiliancijos 
angas, todėl grėsmė užsikrėsti kyla 
visiems ligoninės pacientams.

Dėl nurodymų nevykdymo balan-
dį dr. A.Vasiliauskas mėnesiui buvo 
nušalintas nuo pareigų. Anykščių 
rajono savivaldybė sudarė komisi-
ją, kuri ėmėsi tirti dr. A.Vasiliausko 
veiksmus. 

Tyrimo komisijos nariais buvo 
Anykščių rajono savivaldybės gydy-
toja Vaiva Daugelavičienė ir Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus specialistės  Renata Mic-
kevičienė bei Sigita Mačytė - Šuls-
kienė.Tyrimui pasibaigus, meras 
S.Obelevičius sakė, kad jo ,,Išvados 
tokios, kad pažeidimų buvo, nes iš 
principo nebuvo įvykdytas savival-
dybės administracijos direktorės 
įsakymas, bet tie pažeidimai nebu-
vo tokie žiaurūs, kad reikėtų atleisti 
iš pareigų“. Tačiau savivaldybėje 
buvo kalbama, kad komisija labai 
nesistengė pastebėti pažeidimų, 
nes komisijos narė buvo S.Mačytė 
- Šulskienė, kuri buvo K.Tubio vi-
suomeninio rinkimų komiteto nare 
ir, kaip ir K.Tubis, dirbo policijoje. 
Gegužę ,,Anykštos“ kalbintas dr. 
A.Vasiliauskas prisipažino, kad ir to-
liau jaučiąs savivaldybės spaudimą 
palikti Anykščių ligoninės direkto-
riaus pareigas, o meras S.Obelevičius 
aiškino, kad dr. A.Vasiliauskas nesu-
geba vadovauti ligoninei.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Jolitą PAŠKONIENĘ, Gi-
taną ZABIELIENĘ, visus 
artimuosius, netekus my-
limo tėvelio, senelio.

UAB „Žaliadvaris“ 
kolektyvas

Jeigu turėtumėte 
atliekamą 1 mln.
Eur, kur juos 
investuotumėte 
Anykščių 
rajone?

Aušra PRANSKŪNAITĖ:

- Neįgalių vaikų ir suaugusiųjų 
centrui gražioje vietoje su uždaru 
kiemeliu lauke, kuris dirba visą 
darbo dieną ištisus metus su ugdy-
mo programomis ir kitų specialistų 
pagalba. Tokios įstaigos Anykščių 
miestas neturi, tik apgailėtinos 
patalpos ligonineje, be vietos gry-
name ore ir užimtumo vaikams...
Manau save gerbiančiam miestui 
reikalinga tokia įstaiga ir ne bet 
kokia, kaip kurortiniam. Be to, nie-
kas nepagalvoja apie slaugančius 
asmenis, kuriems reikia pasirūpinti 
pragyvenimo lėšomis, nupirkti rei-
kalingus specialistus ir t.t. O kaip 
tai padaryti, kai neįgalus vaikas 
mokykloje būna iki 15.30 val., 
o vasarą nuolatos namuose? Šie 
žmonės paprastai neturi ne tik kad 
atostogų, bet netgi laisvo savaitga-
lio! Todėl būtina vieta kitokiems 
žmonėms, kur jie galėtų džiaugtis 
gražia aplinka, socializuotis, ug-
dytis ir visaip kitaip integruotis į 
visuomenę, o ne nuolatos būti at-
stumiamiems.

Jūratė GOGELYTĖ:

- Investuočiau į kino teatro sta-
tybą, Anykščiams labai to reiktų. 
,,Forum cinema Anykščiai“!

Romaldas GIŽINSKAS:

- Duočiau dabartiniams mero 
patarėjams, nuo Bauros, nuo kon-
servatorių, kad jie nediskredituotų 
institucijos.

„Jeigu būsim išrinkti...“

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, Istorijų dvarelio atidarymo 
renginyje apie tai, kad atvyko 
be dovanų:

„Mes galėtume įteikti dovanų, 
bet mus įpareigoja Rinkimų įsta-
tymas – negalima jokių dovanė-
lių. Bet mes po Seimo rinkimų 
su dovanomis apsilankysime dar 
sykį“.

Susitarimas gražiau skamba 

Audrius VASILIAUSKAS, 
buvęs Anykščių ligoninės di-
rektorius, apie pasitraukimo iš 
pareigų aplinkybes:

„Išeinu spaudžiamas mero, 
nors tai ir vadinama šalių susita-
rimu“.

Komplimentas merui

Audrius VASILIAUSKAS, 
buvęs Anykščių ligoninės di-
rektorius, apie vadovo darbo 
specifiką:

„Galiu pripažinti, negimiau va-
dovu, bet vadovu būti išmoksta-
ma. Kaip ir meras negimė meru, 
būdamas biologu, išmoko būti 
meru“.

Karščiavimas buvo 
„nekoroniškas“

Rita JUODIŠKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, gydy-
toja, apie Karščiavimo kliniką:

„Į Karščiavimo kliniką nepri-
imtas nė vienas žmogus, nors 
buvo karščiuojančių“.

Atskleista, kokius Anykščius 
norėtų matyti šūkio kūrėjai

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas, apie šūkį „Anykščiai – 
čia gera laukti...“:

„Kalbant apie šūkius, juos 
mėgo autoritariniai režimai“.

Žodžiu, pabaigos...

Jurga KLIMAITĖ-RIE-
BLING, viešųjų ryšių specia-
listė, apie šūkį „Anykščiai – čia 
gera laukti...“:

„O tiesiog laukti Anykščiuose 
– gal laimėjimo loterijoje, gal ka-
rantino pabaigos ar pasaulio pabai-
gos... Vargu ar tai gera mintis“.

Net ir vaiduoklius 
pravardžiuoti negražu

Petras BANIULIS, Anykščių 
dekanato dekanas, apie vaiduo-
klius:

„Mūsų pareiga yra juos išvai-
kyti. Vaikai bijo visokių pabai-
sų“.
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Seniūnaitis Rimantas Sereičikas: 
„Anykščiams trūksta geresnės valdžios“
Portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS kalbino Anykščių miesto Ažupiečių se-

niūnaitijos seniūnaitį Rimantą SEREIČIKĄ. 
Su seniūnaičiu kalbėjomės ne tik apie gyvenimą Ažupiečių seniūnaitijoje. R.Sereičikas yra buvęs 

Anykščių turizmo informacijos centro direktorius, o šiuo metu dirba Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos Anykščių filialo mokytoju, tad pokalbio metu neišvengėme temų apie turizmą bei švietimą.

- Kodėl nusprendėte siekti Ažu-
piečių seniūnaitijos seniūnaičio 
pareigų?

- Esu neabejingas Anykščių vie-
šajam gyvenimui. Man svarbu, 
kad miestas gražėtų, būtų patogus 
gyventi miestelėnams ir, žinoma, 
patrauklus turistams. Kadangi šiuo 
metu neužimu reikšmingų vadovau-
jamų pareigų, manau, galiu leisti 
sau užsiimti šia savanoriška veikla 
ir bent tuo prisidėti prie bendros ge-
rovės kūrimo. Šiam sprendimui tu-
rėjo įtakos ir kaimynų palaikymas.

- Nemažai žmonių skeptiškai 
žiūri į seniūnaičio pareigybę. Kuo 
Jums ši pareigybė imponuoja?

- Švelniai pasakyta „nemažai“. 
Faktas, kad pirmajame rinkimų 
ture balsuojančių buvo mažiau nei 
5 procentai. Tai atspindi gyventojų 
požiūrį į šią pareigybę ir apskritai 
į valdžią. Esu optimistas, manau, 
ateityje požiūris keisis ir gyventojai 
bus pilietiškai aktyvesni.

- Kaip palaikote ryšį su Ažupie-
čių seniūnaitijos gyventojais, ypač 
dabar, kai įvestas karantinas?

- Karantino sąlygos visiems vie-
nodos, taigi, belieka internetas ir 
mobilus telefoninis ryšys.

- Kokias matote spręstinas Ažu-

piečių seniūnaitijos problemas?
- Ažupiečių seniūnaitijos specifi-

ka ta, kad geografiškai tai labai di-
delė teritorija, t.y. visa miesto dalis 
anapus tilto nuo centro pusės. Tai ne 
tik daugiabučių, individualių namų 
gyventojai, bet ir visa Anykščių 
miesto pramoninė zona. Dar nesu 
labai giliai susipažinęs su vietinė-
mis problemomis, bet akivaizdu, 
kad viena iš didesnių problemų yra 
viešųjų erdvių tvarkymas, želdynų 
priežiūra.

- Kurias Ažupiečių seniūnaiti-
jos problemas, tapus seniūnaičiu, 
jau pavyko išspręsti?

- Kadangi realiai mano, kaip nau-
jai išrinkto seniūnaičio, veikla prasi-
dėjo nuo šių metų sausio vidurio po 
seniūnaičiams skirtų mokymų, tai 
per laikotarpį iki karantino didelių 
darbų nenuveikta. Keletas gyvento-
jų kreipėsi dėl aplinkos tvarkymo. 
Tuos klausimus sėkmingai sprendė-
me su Anykščių komunalinio ūkio 
vadovais.

- Kuriuos šios kadencijos 
Anykščių rajono valdžios atliktus 
darbus išskirtumėte kaip vienus 
reikšmingiausių?

- Sunku išskirti kažką vieną. 
Nors, ko gero, labiausiai juntamas 
pokytis susijęs su šios kadencijos 

rajono valdžia, tai, kad neliko įtam-
pos ir baimės, kuri buvo juntama 
savivaldybės koridoriuose ir kabi-
netuose esant ankstesnei valdžiai. 
Žinoma, džiugina tai, kad vėl visa-
vertiškai gali dirbti architektūros ir 
investicijų skyriai, kurių veikla yra 
labiausiai lemianti rajono šiandie-
nos pasiekimus ir ateitį. Ironiška, 
bet ankstesnei valdžiai neužteko 
visos kadencijos įgyvendinti pro-
jekto Upės g. ir Turizmo informaci-
jos centro rekonstrukcijai, nors tuo 
metu visa techninė dokumentacija 
buvo paruošta. Taigi, dabar naujoji 
valdžia, nepraėjus nė metams, rea-
liai pradėjo statybos darbus. Norisi 
tikėtis, kad europiniai pinigai, skirti 
šiam projektui, nebus prarasti dėl 
laiko stokos.

- Ko, Jūsų akimis, trūksta 
Anykščiams?

- Visko, ko ir visai Lietuvai. Ge-
resnės valdžios, protingų ir aktyvių 
rinkėjų ir pakantumo vienas kito 
netobulumui.

- Kurį laiką dirbote Anykščių 
turizmo ir informacijos centro 
vadovu. Ar pastebite, kad kei-
čiantis įstaigos vadovams turizmo 
reikalai sprendžiami geriau? Už 
ką galėtumėte pagirti, ką galbūt 
patarti?

- Matant, kaip per pastaruosius 
keletą metų suaktyvėjo turistus 
aptarnaujantys verslai, galima drą-
siai teigti, kad turizmas Anykščių 
rajone klesti (iki koronoviruso 
atsiradimo). Žinoma, kad tai yra 
visų turizmo verslo atstovų darnaus 
darbo rezultatas. Be abejo, tai visų 
pirma ir Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro sėkmingo dar-
bo rezultatas. Absoliuti dauguma 
anykštėnų neturi žalio supratimo, 
ką ir kaip dirba šis centras. Didžioji 
kasdienio darbo dalis viešoje er-
dvėje mažai matoma, o sėkmingo 
darbo rezultatu paprastai naudojasi 
visas privatus turistus aptarnaujan-
tis verslas. Rinkodara, kurią vykdo 
centras, yra skirta ne Anykščių ra-
jono gyventojams, bet likusiai Lie-
tuvos gyventojų daliai ir tikslinėms 
užsienio rinkoms. Esu tikras, kad 
centro darbuotojai puikiai išmano 
savo darbą ir neprotinga būtų iš 
mano pusės kažką patarinėti, tuo la-
biau, jog turizmo veikla yra nuolat 
greitai kintanti.

- Esate Alantos technologijos ir 
verslo mokyklos Anykščių filialo 
mokytojas. Kokius matote pliu-
sus ir minusus, Anykščių techno-
logijos mokyklai tapus filialu?

- Didžiausias pliusas, kad apskri-
tai mokykla išliko. Kalbant dar apie 
pliusus, mokymo programų pasi-
rinkimas yra žymiai didesnis. Kitu 
atveju, netolimoje perspektyvoje ji 
būtų uždaryta. Mano manymu, jei-
gu būtų prarasta ši mokymo įstaiga, 
kaip ir bet kuri kita mokykla, tai 
būtų didelis praradimas Anykščių 

rajonui. Gaunasi tokia paradoksali 
situacija. Kiek atsimenu, jau kelio-
lika metų įvairios rajono valdžios 
kalbėdavo, kad kažką su mokykla 
reikia daryti, bet taip nieko ir nebu-
vo daroma. Anykščių savivaldybė 
šioje vietoje būdavo nuošaly. Mo-
kykla kaip ir Anykščių, bet rajono 
valdžia jokių reikalų ir santykio su 
ja neturėjo. Ir iki šiol Anykščių ra-
jono savivaldybė net nėra mokyklos 
steigėja. Dabar anekdotiška situaci-
ja, kad mūsų mokyklos steigėja yra 
Molėtų rajono savivaldybė. Taip 
gavosi, kad „Vilnių prijungė prie 
Maišiagalos“. Analogija tokia.

- Ko norėtumėte palinkėti 
Ažupiečių seniūnaitijos gyvento-
jams?

- Būti sąmoningiems ir laikytis 
karantino reikalavimų, neprarasti 
optimizmo ir džiaugtis šiandiena. 

Ažupiečių seniūnaitijos se-
niūnaitis Rimantas Sereiči-
kas teigia, kad šioje Anykš-
čių miesto dalyje aktuali 
viešųjų erdvių sutvarkymo 
problema.

Anais gerais laikais, kai mūsų 
buvo dar trys milijonai, kai 
atradome Turkiją ir egiptą, kai 
kiekvienas save gerbiantis lietuvis 
nuosavybę kolektyviniame sode 
keitė į apgriuvusį namelį bent 
prie alksnyno - europos sąjunga 
negailėjo švietimui. 

Tripakopiai mokymai penkių 
žvaigždučių viešbučiuose suteikė 
ir man žinių apie didžią meilę 
tarp tos pačios lyties asmenų ir 
apie diskriminaciją. 

Paprastąją diskriminaciją 
iliustruoja pavyzdys, kai sutartį 
pametusią sekretorę viršininkas 
išvadina blondine. nesvarbu, kad 
dėl neveikiančių kirpyklų palaidi 
sekretorės karčiai ir nurautų linų 
šaknys yra tos pačios spalvos. 
Blondine išvadinta blondinė 
automatiškai įgyja teisę jaustis 
daugialypiškai diskriminuojama 
dėl išvaizdos ir amžiaus, krei-
piasi į teismą, prisiteisia solidžią 
sumą už įžeistą garbę ir nuplėštą 

orumą. Diskriminantas baudžia-
mas, jo elgesys pasmerkiamas ir 
aprašomas influencerių. 

Aišku, natūralu, humaniška.
Deja, lietuvoje ant parduotuvių 

durų pakabintas raštas, skelbian-
tis, kad rizikos grupei priklausan-
tys asmenys čia nepageidaujami 
(tokį šią savaitę Panevėžyje, 
priešais Masiulio knygyną, savo 
akimis mačiau), kažkodėl nėra 
laikytinas diskriminacija.  

ne tik žiauru, bet ir kvaila. 
jeigu valstybė stengiasi, kad 
šešiasdešimtmečiai, vėžininkai 
ir diabetikai nesusirgtų korona, 
kodėl į viešas vietas įleidžiama 
mobiliausia amžiaus grupė – 
vaikai ir jauni žmonės , kurie 
dažniausiai ir yra šio viruso 
nešiotojai,  kodėl atsisakoma ir 
privalomo karantino grįžtantiems 
iš kai kurių šalių?

Beje, užrašų, kad čia nereko-
menduojama užeiti rizikos grupės 
asmenims, arba jie, tiesmukai 
tariant, čia nepageidaujami,  kaž-
kodėl nėra ant seimo ir savivaldy-
bių durų. nejaugi valdiškų įstaigų 
koridoriai jau patys savaime 
sukuria imunitetą?

O juk kai kurių institucijų 
darbuotojų amžius nedaug kuo 
skiriasi nuo Antavilių pensionato 
gyventojų. negerai nesirūpinti 
senoliais. Ypač nusipelniusiais, 
patyrusiais, vertingais.

ir jie patys galėtų būti pilietiški 
bei socialiai atsakingi. Visi, kas 
valstybės tarnyboje sulaukė 60 
ir daugiau metų ar turi sveikatos 
problemų, turėtų atsistatydinti ,,in 
corpore“. Asmeniniu pavyzdžiu 
pamokytų garbūs seimo nariai, 

merai, jų patarėjai, rajonų Tarybų 
nariai eilinius piliečius,  kaip 
reikia, esant rizikos grupėje, 
saugotis bei saugoti kitus, kad  
neužsikrėstume koronavirusu, 
kad nebūtų perpildytos ligoni-
nės ir nereikėtų jų pačių laidoti 
vakuuminiuose maišuose, iš 
tolybių stebint partijos bičiuliams. 
kokia neįkainojama reklama viso 
pasaulio mastu būtų lietuvai. Tai 
ne koks G taškas!

net neabejoju, kad atsirastų 
savanorių, kurie už tokią socialinę 
reklamą dar daugelį metų savo 
noru pasitraukusiems politikams 
nemokamai paliktų maisto prie 
durų. 

O šventa 
vieta prie 
valdžios vairo 
neliktų tuščia. 
jaunų ir šau-
nių ir sovieti-
niais laikais 
baigusių ne 
pedagoginius 
ar klaipėdas, 
bet europie-
tiškus universitetus, nors vežimu 
vežk. nėra reikalo garbaus am-
žiaus valstybininkams aukojantis 
numirti. Tegul sėdi saugūs sa-
viizoliacijoje ir, užsirakinę savo 
sodybose, rašo atsiminimus.

Tačiau taip niekada nebus, nes 
niekada taip nebuvo.

,,nieko nėra naujo po saule. 
kas buvo, tas vėl bus; kas buvo 
padaryta, tas vėl bus daroma.“ 
Taip sakė Biblijoje ekleziastas. 

Diskriminacijos pagal lytį ir 
amžių viešai vengė net komunis-
tai. nusenę Ck sekretoriai dirbo 

iki savo mirties. Tiesa, greičiau-
siai bijodami prarasti privilegi-
jas. Moteris į kosmosą irgi buvo 
išsiųsta. 

nenuostabu, kad didžiausio 
žiniasklaidos ir socialinių tinklų 
vartotojų pasipiktinimo sulaukė 
ir reklama ,,Geri vaikai tėvų 
nelanko“. 

Provokuojanti, ironiška 
reklama pasiekė komunikacijos 
specialistų keliamą tikslą. Plaka-
tus auditorija pamatė, įsidėmėjo. 
Vadinasi, tai buvo gera reklama. 
Bet ar tikrai gera, jeigu žmones 
įžeidė, įskaudino, šokiravo? 

Žurnalistų bendruomenė ilgai 
kikeno iš  akcijos, kada Anykščių 

rajono meras 
Sigutis Obelevi-
čius Bistrampo-
lio dvare buvo 
įkištas į vonią ir 
taip reklamavo 
Anykščius, ta-
pusius  Lietuvos 
kultūros sostine. 
Dar labiau 
Anykščiai būtų 

išgarsėję, jeigu savivaldybės 
,,kultūrščikai“ (atsiprašau, bet 
niekinantis, taigi, ir diskriminuo-
jantis žodis geriausiai atspindi 
reklamos darbų priėmimo aktą 
pasirašiusių valdininkų mentali-
tetą) būtų paklausę viešųjų ryšių 
specialistų, ir merą per miesto 
šventę gatvėmis pravėžinę, įso-
dintą vonioje.

juk, iš pirmo žvilgsnio, vonia 
ir kultūra dera. Graikai tvirti-
no, kad sveikame kūne – sveika 
siela, o vokiečiai fizinei kultūrai 
apibūdinti iki šiol vartoja žodį 

,,leibkultur“ – (,,leib“ verčiama 
kaip visuma.)

Chrestomatiniais reklamos 
pavyzdžiais yra tapęs  nikitos 
Chruščiovo batas, kuriuo jis 
beldė į jungtinių Tautų tribūną, 
Anykščių anūko (ne, ne Gabrie-
liaus – šio reklaminiai pasieki-
mai atitenka Austėjai), o Bogotos 
mero Antano Mockaus užpaka-
lis. Mūsų kraštietis pasaulyje 
labiausiai išgarsėjo, kai kolum-
bijos kongresui parodė užpakalį, 
siekdamas nutildyti oponentui 
kalbėti trukdžiusius parlamen-
tarus. kartą tokiu ,,pedagoginiu 
aktu“ jis jau buvo užčiaupęs  
studentų auditoriją. Tuomet 
charizmatiškasis A. Mockus buvo 
nacionalinio kolumbijos univer-
siteto rektorius.  Beje, po poros 
dešimtmečių užpakalį, atsiimda-
mas svarbiausią Anykščių krašto 
kultūros premiją, nuo scenos 
auditorijai parodė ir vietos 
menininkas Žilvinas smalskas. 
Šio performanso prasmė taip ir 
liko neaiški, kaip ir karantininiai 
šūkiai bei rekomendacijos: in-
tencija kaip ir gera, bet poveikis 
– kaip visuomet. 

Atkreipti dėmesį siekia ir 
musulmonų ekstremistai,  to 
siekė ir 77 jaunuolius nušovęs 
ultradešiniųjų pažiūrų Andersas 
Breivikas. 

sudominti diskriminuojant, su-
pykdant ar įskaudinant - nereikia 
daug proto. Protingas iš tokių 
akcijų pasijuoks arba pasibaisės. 
O kvailas ir pakartos. 

jeigu visi būtų protingi, kas ro-
dytų užpakalius ir rytų skalbimo 
kapsules. 

Gražina ŠMiGelskienĖ

„Nejaugi valdiškų įstaigų 
koridoriai jau patys savaime 
sukuria imunitetą? O juk kai 
kurių institucijų darbuotojų 
amžius nedaug kuo skiriasi 
nuo Antavilių pensionato gy-
ventojų“
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Menininkė rodo ir brokuotus darbus...
Prieš septynerius metus palikusi sostinę, kur gimė ir augo, vitražistė, restauratorė 37-erių Justė 

Kamarauskaitė persikėlė į Anykščius.
Gamtos apsuptyje gyvenanti menininkė sako, kad, apsistojusi mažame miestelyje, pradėjo inten-

syviau kurti ir netgi išbandė tai, apie ką anksčiau nedrįso galvoti – pradėjo rengti kūrybines dirbtu-
ves ir žmones mokyti meno paslapčių.

- Papasakok apie paskutinę/
paskutines parodas, kuriose da-
lyvauji?

- Prieš pat stabtelint pasauliui, 
kovo 14-ą dieną, su trimis meno 
draugėmis atidarėme parodą „Bro-
kas“ Anykščių menų inkubatoriuje. 
Atidarėm tyliai, ramiai ir saugiai, 
be lankytojų ir žiūrovų. 

Dar svarstant apie parodą ir jos 
temą, galvojau, ar norėsiu, ar išdrį-
siu parodyti, viešai pristatyti savo 
„brokuotus“ darbus. Pasidalyti 
Broko istorija, dažnai nepatogia, 
nes ji labai asmeniška ir intymi. 

Ir, visai nesitikint, ši istorija 
labai gražiai susidėliojo pasauli-
niame kontekste, kai kiekvienas 
atsidūrė akistatoje su pačiu savimi, 
savo vertybėmis, baimėmis, savo 
gyvenimo prioritetais ir siekiais. 
Taip užsisuko dialogas, pokalbis 
su savimi, o kartais tarsi su visai 
atskira asmenybe - Broku. 

- Ar karantino laikotarpis 
sustabdė tavo veiklas, planus? 
Nors tikriausiai nėra taip, kad 
nieko šiuo metu neveiki?

- Šis laikas padėjo stabtelti, daug 

ką apsvarstyti. Kai ką pakeitė, 
pakoregavo. Sustojo tik mano ve-
damos kūrybinės edukacinės dirb-
tuvės. Tačiau jau turiu planų atei-
čiai, taip pat galvoju apie vasaros 
„workshopus“ gamtoje.

Šiuo metu mokau savo dukterė-
čią akademinio piešimo, ir pačiai 
smagu prisiminti. Taip pat ir toliau 
kuriu stiklo papuošalus, pakabina-
mas stiklo sapnų gaudykles, vitra-
žus. 

Prieš tai buvo gan intensyvus 
metas, daug užsakymų, edukacinių 
dirbtuvių, mugių, parodų, ir staiga 
- „stop“. Labai vertinu šį laiką, ku-
rio daug skiriu ir asmeniškai sau, 
atsisukimui į save, įvairioms prak-
tikoms ir veikloms. Džiaugiuosi, 
kad gyvenu gamtoje - ji palaiko, 
gydo ir įkvepia. Su pavasariu sėju 
ir sodinu augalus, daigelius, daržo-
ves ir gėles, sodinu medžius. Kaip 
gera, kad galiu prisiliesti prie že-
mės. Esu dėkinga žmonėms, esan-
tiems šalia.

- Kaip atrodo įprastinė tavo 
darbo diena? Ar dirbi tik tada, 
kai atskrenda mūzos?

- Pasidalysiu labiau tokia, kaip 
norėčiau, kad tokia ji būtų (šypso-
si), na, ne visad man tai pavyksta... 
Šiuo metu dirbu namuose, dažnai 
trūksta disciplinos, laiko plana-
vimo, tad svarbus tiek kūrybinis 
įkvėpimas, tiek motyvacija, ryž-
tas…

Paprastai keliuosi apie septin-
tą valandą ryto, skiriu laiko sau ir 
imuosi kūrybos. Kartais į kūrybinį 
procesą įsitraukiu visai dienai, kar-
tais per pertraukas einu dirbti kitų 
darbų, taip pailsiu nuo įtempto, ju-
velyrinio kūrybinio proceso ir susi-
kaupimo, o kartais ilgai naktinėju. 

- Ar nuo pat vaikystės buvai 

linkusi į menus? Gal kada galvo-
jai ir apie „rimtą“ profesiją?

- Nuo pat mažų dienų piešdavau, 
kurdavau įvairiausius dalykus. Nuo 
penktos klasės mokiausi dailės M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijoje, 
tad nebuvo net minties studijuoti 
kažką kitą ir dirbti kitokios srities 
darbą. 

Meno niekaip negaliu vadinti 
nerimtu. Net įdomu, pagal ką yra 
skirstomas rimtumas ir nerimtu-
mas - žmonių, profesijų, gyveni-
mų... Gali būti įdomi tema kitai 
parodai... 

Jaučiu, kad kūrybiškumas slypi 
kiekviename žmoguje, kiekvieno-
je specialybėje, net ir paprastoje 
buityje. Norisi, jog veikla, darbas 
būtų prasmingi. Vis sukirbėdavo 
mintis apie socialinį darbą, projek-
tus, kaip pasiekti žmones, kaip su 
jais dalytis. Anksčiau nemaniau, 
kad galėsiu mokyti, vesti kūrybi-
nius užsiėmimus. Mokytojo darbas 
apskritai man toks labai idėjinis ir 
atsakingas. Bet dabar, jau kelerius 
metus kviesdama į dirbtuves, labai 
džiaugiuosi procesu, dalijimusi, at-
galiniu ryšiu ir kiekvienu ypatingu 
žmogumi. 

- Kokias baigei studijas ir koks 
tas studentų menininkų gyveni-
mas? Bohema, savitas stilius ar 
rimtos studijos?

- Vilniaus dailės akademijoje stu-
dijavau vitražą, baigiau bakalauro 
ir magistro studijas. Studijuojant 
patraukė dar viena įdomi sritis – 
restauracija. Mokiausi ir dirbau 
molbertinės tapybos restauratore, 
įgijau restauratorės kategoriją. 

O studentiškas gyvenimas buvo 
laisvas, kūrybiškas, banguojantis, 
ieškant savęs, prasmės, ryšio su ki-
tais, su pasauliu. 

- Gimei ir augai Vilniuje. Kaip 
nusprendei keltis į Anykščius 
ir kiek laiko tu jau čia? Nieka-
da nesigailėjai šio žingsnio? Ar 
Anykščiai jau spėjo tapti tavo 
namais?

- Septyneri metai mes jau gyve-
name čia, stebuklingoje gamtoje 
šalia Anykščių. Iš Anykščių kilu-
sios mano šaknys, tad yra ir šaknų 
ryšys, taip pat čia tiesiog gera būti, 
kurti, šiuo metu čia yra mano na-
mai.   

(Nukelta į 11 psl.)

Menininkės Justės Kamarauskaitės žvilgsnis į pasaulį pro pačius kurtus vitražinius akinius...

Mažyčiai stiklo angeliukai – pakabukai prie širdies...

Smulkius, precižiškai pagamintus stiklo papuošalus žmonės 
perką dovanų vestuvių, krikštynų proga.

Justė Kamarauskaitė veda ir kūrybines dirbtuves, kuriose moko, kaip susikurti individualų vitražą 
iš mažų spalvotų stikliukų...
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Kunigai į Istorijų dvarelį atvyko 
vaiduoklių išvaikyti

(Atkelta iš 1 psl.)

Istorijų dvarelio atidarymo pro-
grama apsibojo susirinkusiųjų 
kalbomis.

Seimo narys A.Baura apgailes-
tavo, kad šį kartą atvyko be dova-
nų.

,,Mes galėtume įteikti dovanų, 
bet mus įpareigoja Rinkimų įsta-
tymas - negalima jokių dovanėlių. 
Bet mes po Seimo rinkimų su do-
vanomis apsilankysime dar sykį“, 
- žadėjo ,,valstietis“ A.Baura.

Konservatorius S.Jovaiša prisi-
pažino, kad Okuličiūtės dvarelis 
labai glaudžiai susijęs su jo paties 
vaikyste.

,,Čia, netoliese, gyvenau, čia 
buvo įsikūrę taip vadinamieji pi-
onierių namai.Ten veikė keletas 
būrelių, kuriuos beveik visus lan-
kiau. Po to čia veikė biblioteka. 
Teko pasavanoriauti tuo metu. 
Kadangi biblioteka tuo metu buvo 
šildoma malkomis, tai teko tų 
malkų suskaldyti visą krūvą. Bu-
vau tuo metu šeštoje ar septintoje 
klasėje“, - vaikystės prisiminimais 
dalijosi S.Jovaiša.

Seimo narys S.Jovaiša sakė, kad 
jam Okuličiūtės dvarelis primena 
,,mini Seimą“.

,,Būtų gerai, Antanai, Anykš-
čiuose, nereikėtų mums važinėti 

į Vilnių, sutaupytume parlamen-
tinių lėšų“, - kalbėjo S.Jovaiša.

Beje, S.Jovaiša surizikavo ir 
Istorijų dvareliui atvežė dovanų 
- atvirukų rinkinį apie Lietuvos 
Steigiamojo Seimo šimtmetį.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sakė, kad Istorijų 
dvarelis bus ta vieta, kur tėvai 
galės palikti savo vaikus įvairio-
se edukacinėse programose.

,,Čia bus vienintelė vieta Lietu-
voje, kur bus galima sutikti tikrą 
vaiduoklį. Tiems, kurie silpnų 
nervų, ten lankytis nerekomen-
duoju, nes medicininės paslaugos 
šiuo metu sunkiau prieinamos“, - 
šmaikštavo S.Obelevičius.

Meras S.Obelevičius taip pat 
kartu su Istorijos dvarelio atida-
rymu paskelbė ir turizmo sezono 
atidarymą.

,,Gamtos prieglobstyje geriau-
sia praleisti tą pandemijos laiko-
tarpį. Žinau iš literatūros : kada 
būdavo maro epidemijos, tie 
žmonės, kurie slėpdavosi šven-
tuosiuose ąžuolynuose,  likdavo 
gyvi. Tie broliai lietuviai, kurie 
nori gyvi likti per pandemiją, 
gali slėptis Anykščiuose“, - to-
liau juokavo S.Obelevičius.

Literatūros pažinimo pro-
gramos „Vaikų žemė“ vado-
vas J.Vancevičius kalbėjo, kad 

Anykščių rajono savivaldybė 
priėmė labai teisingą sprendimą, 
įkūrusi kultūros ir pažinimo cen-
trą vaikams.

,,Tokių vietų Lietuvoje yra la-
bai mažai. Mūsų giliu įsitikini-
mu, tai, ką mes duodame jaunam 
žmogui, ugdo ateities asmenybę. 
Kuo daugiau vaikas turi sąlyčio 
su kultūra, istorija, literatūra, 
tuo labiau turime vilties užau-
ginti išsilavinusią, atvirą, de-
mokratišką visuomenę“, - sakė 
J.Vancevičius.

Į Istorijų dvarelio atidarymą 
užsuko ir mažosios bendrijos 

,,Roko virtuvė“ pirmininkas Ro-
kas Galvonas. Ši įmonė laimėjo 
viešąjį Okuličiūtės patalpų nuo-
mos konkursą ir maitins Istorijų 
dvarelio lankytojus. R.Galvonas 
žadėjo čia atidaryti prabangią de-
sertinę, nors dar nėra su Anykš-
čių L. ir S.Didžiulių viešąja bibli-
oteka pasirašęs patalpų nuomos 
sutarties.

Prieš Istorijų dvarelio pašven-
tinimą Anykščių dekanato deka-
nas P.Baniulis priminė, kad me-
ras S.Obelevičius savo kalboje 
minėjo vaiduoklius.

,,Mūsų pareiga yra juos iš-

2Mpx raiškos 4 AHD kamerų 
komplektas su montavimo 

darbais nuo 490 EUR + PVM.

5Mpx raiškos 4 IP kamerų 
komplektas su montavimo 

darbais nuo 690 EUR + PVM.

Dirbame ir savaitgaliais, išrašome sąskaitas.
Tel. (8-671) 77195.

Elektros, apsaugos bei vaizdo 
sistemų montavimo darbai

Seimo narys Sergejus Jovaiša (dešinėje) sakė, kad Okuličiūtės 
dvarelis jam primena ,,mini Seimą“.

,,Roko virtuvės“ savininkas Rokas Galvonas žadėjo šalia Istorijų dvarelio atidaryti prabangią 
desertinę.                                                                                                                 Autoriaus nuotr.

Iš pirmo žvilgsnio nedideliame Okuličiūtės dvarelyje po renova-
cijos atsirado daug erdvių patalpų. 

Anykščių dekanato dekanas Petras Baniulis (kairėje) pašventino Istorijų dvarelį ir pakvietė maldai. 
Šalia dekano - vikaras, kunigas Raimundas Zimka.

vaikyti. Vaikai bijo visokiau-
sių pabaisų“, - kalbėjo dekanas 
P.Baniulis.

Per paskelbtą karantiną Istorijų 
dvarelio atidarymas  - pirmasis 
viešas renginys Anykščiuose po 
ilgos pertraukos. Šis renginys 
parodė, kad renginių organiza-
toriams gali būti labai sunku už-
tikrinti žmonių saugumą. Nors 
susirinkusiųjų buvo prašoma vie-
nas nuo kito laikytis saugaus ats-
tumo, o Istorijų dvarelio ekspo-
ziciją apžiūrinėti į pastatą užėjus 
po penkis asmenis, bet daugelis 
tokių prašymų nepaisė.
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pirmadienis 2020 06 01

sekmadienis 2020 05 31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Gyven imo spa lvos 
(kar t . ) .
07 :00  Šventad ien io  min -
t ys . 
07 :30  K laus imė l i s . 
08 :00  Į  sve ika tą ! 
08 :30  Ry to  suk t in is  su 
Z i ta  Ke lmicka i te . 
09 :00  Bro l ių  Gr imų 
pasakos .  Henze l i s  i r 
Grė te l . 
10 :00  Gustavo  enc ik lo -
ped i ja . 
10 :30  L ie tuvos  tūks tan -
tmeč io  va ika i . 
11 :30  Mūsų gyvūna i . 
12 :00  Šventad ien io  min -
t ys . 
12 :30  Sekminės  i š 
Vi ln iaus  Ka lvar i jų . 
13 :50  Puaro  N-7 . 
15 :28  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
15 :30  Ž in ios .  Ora i 
15 :45  Is to r i jos  de tek ty -
va i . 
16 :35  Pasau l io  puoda i . 
(kar t . ) .
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Duok im garo ! 
19 :30  Sava i tė . 
20 :25  Lo te r i jos  „Keno 
Lo to “  i r  „ Jėga“ .
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Sava i tė  su 
„Dv i rač io  ž in iomis “ . 
21 :30  B loga  merga i tė . 
22 :30  Premjera .  Me i lė 
be  pavadė l io  N-7 .
24 :00  Nesaugus  p r ie -
g lobs t i s .  N-14 .

06:55 Tomas ir Džeris (k).
07:25 Saugokis meškinų.
07:55 Ogis ir tarakonai.
08:15 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
08:40 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Obuolys ir 
Svogūnas.
09:35 Bunikula.
10:00 KINO PUSRYČIAI. 
Sniego karalienė 2 .
11:35 Agentas Kodis 
Benksas. Užduotis 
Londone.
13:40 Bukas ir bukesnis. 
Kai Haris sutiko Loidą 
N-7. 
15:25 Moteris-Katė N-7. 
17:30 Teleloto. TV žaidi-
mas. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 Džekas - milžinų 
nugalėtojas N-7. 
21:45 Slaptas keleivis 
N-14. 
23:55 Laukinės aistros 
N-14. 
01:50 Vagių karalius (k) 
N-14.

 
06:00 Sveikatos medis.
07:00 Galingiej i  reindže-
r iai. Žvėries galia N-7.
07:30 Supermergaitės..
08:00 Ančiukų istori jos 
N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Netikras princas.
13:55 Ponia Dautfajė N-7.
16:25 Havajai 5.0 . N-7.

17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 “TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai.Superfinalas.
22:00 PREMJERA 
,,Žudikas“ N-14.
00:15 Insurgentė N-14 
(kart.).

06:30 Tarptautinis galiū-
nų turnyras ,,Savickas 
Classic“. Panevėžys (k). 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato f inalas. Šilalė. 
2019 m. 
10:05 Varom! N-7. 
10:35 Bero Gri lso kelionės 
po Britaniją. 
11:40 Spec. būrys. Išl ieka 
stipriausi N-7. 
12:50 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13:55 Reali mistika N-7. 
14:55 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
17:15 Amžiaus nusikalt i-
mai  N-7. 
18:20 Kvapų detektyvas 
N-7. 
19:30 Trumano šou N-7. 
21:35 Narkotikų prekeiviai 
N14. 
22:40 Karo vi lkai. 
Likvidatoriai VII  N14. 
23:40 Tamsioji  banga (k) 
N14. 
01:40 Bijok jo vardo (k) S. 

06:10 Akloj i  (k).

07:40 Pasisvėrę ir lai-
mingi.
08:40 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai 
N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus 
N-7..
11:00 Merės meilė virtu-
vei..
12:00 Kai norisi žalumos.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 SNOBO KINAS. 
,,Taurių r i teris“ N14. 
23:20 Dama furgone N-7. 
01:20 Muškietininkų žie-
das (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Tu dalis manęs. 
Koncertuoja Edgaras 
Lubys. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacionalinis turtas. 
Fotografas Romualdas 
Požerskis.
12:00 Nacionalinis turtas. 
Kompozitorius Faustas 
Latėnas.
12:30 Mokslo sriuba. 

13:00 Šventadienio min-
tys. 
13:30 Sti l ius.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Teatras. 
15:55 Poezija. LRT aukso 
fondas. (kart.).
16:00 Muzikos talentų 
lyga.
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. Režisierė 
Janina Lapinskaitė. 
19:45 Ten, kur namai N-7. 
2/5 s.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempionato 
rungtynės. 2018 m. D gru-
pė. Argentina – Nigeri ja.
23:00 Koncertas 
„Simfoninė salvė“. 
00:45 Meilė be pavadėlio 
N-7. (kart.).

06:30 Taikinys (kart . ) 
N-7.
07:30 Jukono vyrai  (kart . ) 
N-7.
08:30 Simpsonai (kart . ) 
N-7.
09:00 Gyvūnų mani ja.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Praeit ies žvalgas 
N-7.
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdel ia i 
N-7.
11:00 Prakeikti  I I  .  N-7.
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai. N-7.

14:00 Išl ikimas N-7.
15:00 Ledo kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Ekspedici ja su 
Stevu Backshallu N-7.
19:05 Amerikos talentai. 
Čempionai.
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 Karo žirgas  N-7.
01:00 Šnipų t i l tas N-7 
(kart.)

06.59 Programa.
07.00 Gluchar iovas  N-7.
08.00 Pagal iau savai t -
gal is . 
08.30 Kaimo akademi ja . 
09.00 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu.  N-7.
10.00 Šiandien k imba. 
11.00 Jūre iv io  ke l ia i . 
Krepš in io  uoste.
12.00 Kel rodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai N-7.
15.00 Laikyki tės ten. 
16.00 Žinios.Orai .
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.Orai .
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
19.30 TV Europa pr istato. 
Vyrų šešėlyje.  Emil i ja 
Pl iaterytė. 
20.00 Žinios.Orai .
20.30 Oponentai . 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
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 Stilius. (kart.).
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 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji.N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
(kart.).
00:35 Stop juosta. 

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 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.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Pradink N14. 
00:40 Antrininkas N14. 

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.).
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
14:30 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 NAUJAS SEZONAS 
Gyvenimo išdaigos N-7.

20:30 Prakeikti II  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Gerumo stebuklas 
N-7.
00:15 Kalėjimo bėgliai 
N-14.
01:15 X mutantai N-14.

06:40 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:00 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:00 Pėdsakas (k) N-7. 
10:00 Įteisintas faras N-7..
11:00 Reali mistika  (k) 
N-7. 
12:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
12:55 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. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rūkstantys tūzai 
N14. 
23:10 Trumano šou (k) 
N-7. 
01:10 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 (6) (k) N-7. 

15:40 Sugrįžimas į salą 
(8) (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:10 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina (7) N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą 
(9) N-7. 
21:00 Vyras už pinigus 2. 
Žigolo Europoje N14. 
22:45 Garbės reikalas.
00:40 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
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 Kul tūrų kryžkelė. 
Vi ln iaus a lbumas.  (kar t . ) .
12:40 Čia – k inas. . 
(kar t . ) .
13:10 Kul tūros d iena. 
(kar t . ) .
14:05 Muzikos ta lentų 
lyga (kar t . ) .
15:30 Mano tėv iškė. 
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. 
18:50 Daik tų is tor i jos. 
19:35 Popiež ius. 
Gal ing iaus ias v isų la ikų 
žmogus.
20:15 Klaus imėl is . 
(kar t . ) .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:30 Meis t ras i r  Tat jana. 
23:00 Veranda.  (kar t . ) .
23:30 Euromaxx.  (kar t . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:15 Dabar  pasauly je . 

06 :30  CSI  k r im ina l i s ta i 
(kar t . )  N-7 .
07 :30  Kobra  11  (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  S impsona i  (kar t . ) 
N-7 .
09 :00  Autop i lo tas  (kar t . ) .
09 :30  X  mutan ta i   N-14 .
10 :30  S impsona i  N-7 .
11 :30  Topmode l ia i   N-7 .
13 :30  Pašė lęs  po l i c in in -
kas  (kar t . )  N-7 .
14 :30  Saša i r  Tan ia . 
N-7 .
15 :00  Kobra  11 .  N-7 .
16 :00  CSI  k r im ina l i s ta i . 
N-7 .
17 :00  Un iveras  N-7 .
18 :00  Vi r tuvė  N-7 .
19 :05  Ge lbė to ja i  N-7 .
20 :00  PREMJERA 
Ryto jus  p r i k lauso  mums 
N-7 .
21:00 Paskut inės d ienos 
Marse N-14.
23:05 SIAUBO 

PIRMADIENIS Kark lų 
žmogus.  S.
01:10 Karo ž i rgas N-7 
(kar t . ) .

05.29 Programa.
05.30 4 kampai. 
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 „24/7“. 
08.00 Mentų karai : 
Ki jevas. Laisva val ia N-7.
09.00 Ginkluota mei lė 
N-7.
11.00 Pinigų karta. 
11.30 Pagal iau savait-
gal is. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai : 
Ki jevas. Laisva val ia N-7.
16.00 Repor ter is . 
16.23 Spor tas.
16.30 Al fa  taškas. 
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  A l fa  taškas . 
20 .00  Repor te r i s . 
20 .20  Spor tas .Ora i .
20 .30  Rea l i  m is t i ka .
21 .30  La ikyk i tės  ten  su 
Andr iumi  Tap inu .  N-7 .
22 .30  Repor te r i s . 
22 .50  Spor tas .Ora i .
23 .00  A l fa  taškas . 
23.30 Protų kovos su 
Rober tu Petrausku. 
00.30 Real i  mis t ika.
01 .30  La ikyk i tės  ten  su 
Andr iumi  Tap inu .  N-7 .



2020 m.gegužės 30 d.

antradienis 2020 06 02

trečiadienis 2020 06 03

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 kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
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 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji. N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
(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 
(k) 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.
19:20 Sportas.orai..
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Amerikos gangsteris 
N14. 
01:30 Pradink (k) N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas 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 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
20:30 Prakeikti II  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Apgaulinga aistra  
N-14.
00:05 Kalėjimo bėgliai 
N-14.
01:05 X mutantai  N-14.

06:40 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas  (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 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. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Misija ,,Neįmanoma“ 
N-7. 
23:15 Rūkstantys tūzai (k) 
N14. 
01:20 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7..
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Marija Vern N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 

14:30 Nina (7) (k) N-7. 
15:40 Sugrįžimas į salą (9) 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7.
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina (8) N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą 
(10) N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Paslėptas gyve-
nimas  N14. 
23:20 Garbės reikalas.
01:10 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Čia – kinas. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
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. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:45 Žemaitė. Dok. f.
14:55 Popiežius. 
Galingiausias visų laikų 
žmogus (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 

burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
19:05 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Profesorius 
Tadas Ivanauskas. (kart.).
19:35 Septintasis dešim-
tmetis.
20:20 Metų laikai. Vasara. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija.
23:10 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. Stasys 
Šilingas. (kart.).
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 Praeities žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (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 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 

mums N-7.
20:30 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:00 Hitmanas. Agentas 
47  N-14.
23:00 X failai N-14.
00:55 Tironas N-14.

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Laisva valia N-7.
09.00 Ginkluota meilė N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Laisva valia N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
Protmūšis. 
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „24/7“. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Oponentai. 

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 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
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 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
(kart.).
00:35 Veranda. 
01:05 Stilius. (kart.).
02:00 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 Meilė gydo.
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė (k) 
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.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė  
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Juodoji aušra  N14. 
00:25 Antrininkas N14. 

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas  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 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
20:30 Prakeikti II  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nokautas N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Nokautas . N-14.
00:00 Kalėjimo bėgliai 
N-14.
00:55 X mutantai N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-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 Misija ,,Neįmanoma“ 
2 N-7. 
01:25 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Marija Vern N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:30 Nina (8) (k) N-7. 
15:40 Sugrįžimas į salą (10) 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spalva 
N-7. 
18:45 Nina (9) N-7. 

19:55 Sugrįžimas į salą (11) 
N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Rebeka 
Martinson. Pralietas kraujas 
N14. 
22:55 Garbės reikalas.
00:50 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Teatras. (kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
(kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.
14:55 Septintasis dešimtme-
tis (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai..
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.

17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija N-7. 
19:10 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Tarpukario 
Lietuvos modernizmo archi-
tektūra. 
19:35 Apie medų ir žmones.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bitlai. Pagaminta 
Mersisaide.
23:00 Brandūs pokalbiai. 
(kart.).
23:30 Proto džiunglės. 
(kart.).
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 Gelbėtojai (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 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:00 Kol nenuėjau mie-
goti. N-14.
22:55 X fai lai. N-14.
00:45 Tironas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
Aktualijų laida. Ved.: 
I.Grinevičius. 2020.
07.30 Alfa taškas. 
Informacinė laida. Ved.: 
R.Paleckis. 2020.
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Laisva valia. N-7.
09.00 Ginkluota meilė N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Filmas apie 
Kazimierą Motieką. 
15.30 Filmas apie 
Valerijoną Šadreiką. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Dvigubas gyveni-
mas. N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 Reali mistika.
01.30 Dvigubas gyvenimas 
N-7.
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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 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
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 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
(kart.).
00:30 Proto džiunglės. 
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 
(k) 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.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Paranoja  N14. 
00:40 Antrininkas N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą..
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas. 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 Gyvenimo išdaigos. 

N-7.
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nesunaikinami 2 
N-14.
23:55 Kalėjimo bėgliai 
N-14.
00:55 X mutantai N-14.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė ge-
r iausia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras 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 Misi ja ,,Neįmanoma“ 
N-7. 
01:35 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 N-7. 
13:30 Visa menant i  N-7. 

14:30 Nina (9) (k) N-7. 
15:40 Sugrįž imas į  salą 
(11) (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
18:45 Nina (10) N-7. 
19:55 Sugrįž imas į  salą 
(12) N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Į 
š iaurę per š iaurės vaka-
rus. Sendė N14. 
22:55 Garbės reikalas..
00:50 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Akacijų alėja. 
(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 Daiktų istori jos. 
(kart.).
14:45 Metų laikai. Vasara. 
(kart.)
14:55 Apie medų ir žmo-
nes. (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. 
19:00 Nacionaliniai lygy-
bės ir įvairovės apdova-
nojimai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. Fusis. 
N-7.
23:10 Monika Linkytė su 
styginių kvintetu. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 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 Gelbėtojai  (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 Vir tuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai  N-7.
20:00 Rytojus pr ik lauso 
mums N-7.

21:00 Aš, k i tas aš i r  I rena 
.  N-14.
23:15 X fai la i  N-14.
01:15 Tironas N-14.

 
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Fi lmas apie 
Kazimierą Motieką. 
08.30 Fi lmas apie 
Valer i joną Šadreiką. 
09.00 Gluchariovas N-7.
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
11.00 Real i  mist ika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai : 
Ki jevas. Laisva val ia N-7.
16.00 Reporter is. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
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 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai .
20.30 Real i  mist ika.
21.30 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai .
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai . 
00.30 Real i  mist ika.
01.30 Dvigubas gyveni-
mas 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 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
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 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loteri ja „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:40 Juros periodo par-
kas N-14.
00:45 Ratas. N-14.

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 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės  N-7. 2
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Vagių irštva  N14. 
23:45 Projektas Monstras 
N14. 
01:20 Šėtonas manyje S. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas i r  Dei las 
skuba į  pagalbą.
07:25 Kempin iukas 
Plač iakeln is  N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kar t . )  N-7.
09:00 Šviesoforas.  N-7.
10:00 Nuo l ik imo nepa -
bėgsi .  N-7.
12:00 Tikro j i  žva igždė. 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni -
mas.  N-7.
15 :00  S impsona i .  N-7 .
16 :00  TV3 ž in ios .Ora i .
16 :30  TV Paga lba .  N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  Ga l ingas is  6 .  N-7 .
21 :45  Lo ja l io j i .  N-14 .
00 :00  Ž iu l io  Verno 
Pas lap t ingo j i  sa la  N-14 .
01 :50  Nesuna ik inami  2 
N-14  (kar t . ) .

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras 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. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės N-7. 
20:30 Amerikietiškos imty-
nės N-7. 
21:30 Rokis 5 N-7. 
23:35 Misija ,,Neįmanoma“ 
(k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Stažuotoja (1) N-7. 
13:35 Visa menanti N-7. 
14:30 Nina (10) (k) N-7. 
15:40 Sugrįžimas į salą 
(12) (k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina III (1) N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą II 
(1) N-7. 

21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 2  N14. 
22:55 Tiltas N-7. 
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Akacijų alėja. 
Dalyvauja „Keistuolių tea-
tro“ aktoriai. (kart.).
06:45 Klausimėlis. (kart.).
07:00 Mokslo sriuba. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (kart.).
12:40 Lietuva mūsų lūpo-
se. (kart.).
13:05 Legendos. Režisierė 
Janina Lapinskaitė. (kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:45 Jūsų studija. Poetas 
Antanas Kalanavičius. 
14:55 Teatras. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patra-
kėliai burundukai.JAV, 
Prancūzija, Pietų Korėja. 
2017–2018 m. 3/25 s.

16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:50 Daiktų istorijos. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Europos kinas. 
Šeimos šventė N-7.
22:30 Prie pasakų miesto. 
Tomo Leiburo jubiliejinis 
koncertas. 
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai. 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
09:30 X mutantai. N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (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 Virtuvė. N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
19:55 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Fantastiškas ketver-
tas N-7.

00:00 Hitmanas. Agentas 
47  N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Laisva valia N-7.
09.00 Gluchariovas N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Pagaliau savaitgalis. 
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Dvigubas gyvenimas 
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Bušido ringas. 
„BUSHIDO KOK 2020“. 
N-7.
23.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Dvigubas gyvenimas 
N-7.
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06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Daik tų is tor i jos. 
(kar t . ) .
07:00 Proto dž iunglės. 
(kar t . ) .
07:30 Benis  Stautas .
09:00 Labas ry tas, 
L ie tuva.
12:00 Pasaul io  dokumen -
t ika.  Jaguara i . 
12:45 Pasaul io  dokumen -
t ika.  Neį t ikėt inos gyvūnų 
draugystės .
13:35 Bi t la i .  Pagaminta 
Mers isa ide (kar t . ) .
15:00 Klaus imėl is . 
(kar t . ) .
15:28 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Sveik in imų kon -
cer tas. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edi ta . 
19:30 St i l ius . 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“  i r  „Jėga“ .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Vasaros fest iva l ia i . 
22:30 Įs ibrovėlė.  N-14. 
00:10 Juros per iodo par -
kas N-14.  (kar t . ) .
02:15 Šeimos šventė. 
N-7.

07:10 Tomas i r  Džer is 
(k) . .
07:40 Saugokis  meškinų.

08:10 Ogis  i r  tarakonai .
08:30 Neramūs i r  t r iukš -
mingi .
08:55 Tomo i r  Džer io 
šou.
09:20 Nuotyk ių  metas.
09:45 Buniku la.
10:10 Kr ia-kr ia-ker ia i . 
11:55 Šnipų va ikuč ia i  3 . 
13:30 Spidas Reiser is 
N-7. 
16:10 Devyni  gyvenimai .
17:55 Gyvūnų pasaul is . 
N-7. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.Ora i .
19:30 Har is  Poter is  i r 
Išmint ies akmuo N-7. 
22:35 Operac i ja  , ,Kas 
tėvas?“  N14. 
00:45 Pabro l ių  nuoma  S. 

06 :30  Anč iukų  i s to r i jos 
N-7 .
07 :00  Ga l ing ie j i  re indže -
r ia i .  Žvėr ies  ga l ia  N-7 .
07 :30  I lgo  p lauko  i s to -
r i j a .
08 :00  Anč iukų  i s to r i jos . 
N-7 .
08 :30  Vi r tuvės  i s to r i jos .
09 :00  Skan ia i  i r  papras -
ta i .
09 :30  Tėvų darže l i s .
10 :00  Būk  sve ikas !
10 :30  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :00  P lane ta  51 .
12 :50  Šun išk i  šok ia i . .
14 :40  Urmu p ig iau  N-7 .
16 :45  Eks t rasensų mūš is 
N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :17  TV3 spor tas .Ora i .

19 :25  Euro jackpot .
19 :30  Pane lės 
Peregr inės  ypa t ingų  va i -
kų  namai  N-7 .
22 :00  Katvės  kara l ienė  
N-7 .
00 :35  I r  ger i  ka r ta is 
žudo N-14 .

06:00 Prič iupom! (k). 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
08:30 Prič iupom!(k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televi t r ina.
10:00 Varom! N-7. 
10:35 Afr ika. Mir t inai  pa-
voj ingi .
11:40 Spec. būrys. Iš l ieka 
st ipr iausi .  N-7. 
12:50 Gordonas Ramzis. 
Ik i  pragaro i r  atgal . .
13:55 Real i  mist ika N-7. 
14:55 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
17:15 Amžiaus nusikal t i-
mai N-7. 
18:20 Kvapų detektyvas 
N-7. 
19:30 Lietuvos balsas. 
23:00 MANO 
HEROJUS.13 valandų. 
Slapt iej i  Bengazio kar iai 
N14. 
01:35 AŠTRUS KINAS.
Gyvatės lėktuve N14. 

06:20 Akloj i  (k) . 
07:50 Pasisvėrę i r  la imingi .
08:50 Daktaras Ozas. N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus N-7. 

11:00 Merės mei lė v ir tuvei .
12:00 Kai nor is i  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 Nusikal t imo 
vieta -  Ber lynas. Pašėlusi 
mei lė N-7. 
22:55 Hol ivudo žmogžu-
dysčių skyr ius N-7. 
01:05 Ti l tas (k) N-7.

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Duokim garo! 
(kar t . ) .
07:30 Auksin is  protas. 
08:45 Klaus imėl is . 
09:00 Laik inos ios sost i -
nės fenomenas.  Kar inės 
pask i r t ies arch i tektūra. 
09:30 Premjera.  Etnos.  1 
d.  Medžia i . 
10:00 Čia – k inas. 
10:30 Tarp dal ių  (ne)
p lo jama. 
11:00 Kul tūrų kryžkelė. 
Vi ln iaus a lbumas. 
12:00 Kul tūrų kryžkelė. 
Trembi ta . 
12:30 Kul tūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Į  sve ikatą! 
13:30 Vienuolynų ke l ias 
L ie tuvoje. 
14:00 Du balsa i  –  v iena 
š i rd is . 
16:05 Pasaul io  puodai . 

17:00 Klausk i te  daktaro.
17:55 Poezi ja .  LRT auk -
so fondas.
18:00 Stambiu p lanu. 
Ryt is  Juozapavič ius. 
18:55 Žmonės,  kur ie 
sukūrė L ie tuvą.  Chaimas 
Frenkel is . 
19:45 Ten,  kur  namai 
N-7. 
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Kino žvaigždž ių 
a lė ja .  Oro uostas N-7. 
22:50 Gera muzika gyvai . 
B ig Daddy Wi lson
00:35 Dabar  pasauly je . 

06:25 Candy Crush 
(kar t . )  N-7.
07:20 Jukono vyra i 
(kar t . )  N-7.
08:20 Pavoj ing iaus i  pa -
saul io  va i ruoto ja i .  N- .7
09:00 Vienam gale ka -
blys (kar t . ) .
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas.
10:30 Juoking iaus i 
Amer ikos namų vaizdel ia i 
N-7.
11:00 Žydros ios p lanetos 
s tebukla i  (kar t . )  N-7.
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Žydros ios p lanetos 
s tebukla i  N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Ledo ke l ias N-7.
16:00 PREMJERA Jukono 
auksas N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Bearas Gry l lsas. 
Laukin is  iššūk is  žvaigž -
dėms.

19:00 Amer ikos ta lenta i . 
Čempionai .
21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.Ora i .
22:00 Kietas r iešutė l is . 
N-14.
00:45 Kol  nenuėjau mie -
got i  N-14 (kar t . ) .

06.59 Programa.
07.00 Pone prezidente.
07.20 „Vyrų šešėlyje“. 
Barbora Umiastauskaitė-
Žagarietė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
„BUSHIDO KOK 2020“. 
N-7.
09.30 4 kampai. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
11 .00  Gr i l i o  skanės ta i . 
12 .00  Ke l rodė  žva igždė 
N-7 .
14 .00  Dvaro  rūmai .  N-7 .
15 .00  La ikyk i tės  ten . 
16 .00  Ž in ios .Ora i .
16 .30  P in igų  kar ta . 
17 .00  Gyven imas. 
18 .00  Ž in ios .Ora i . .
18 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N  -7 .
19 .30  „Vyrų  šešė ly -
j e “ .  Rašy to ja  Gabr ie lė 
Petkev iča i tė -B i tė . 
20 .00  Ž in ios .Ora i .
20 .30  G luchar iovas  N-7 .
22 .30  Ž in ios .Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten . 
00 .00  Gr i l i o  skanės ta i . 
01 .00  Ke l rodė  žva igždė 
N-7 .

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 birželio 30 d.)

Kryžiažodis ,,Pauzė“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

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

Balandžio 25-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Žiedas“ teisingas at-
sakymas - ,,NORAS NUGALĖTI“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  36 skaity-
tojai. Tai anykštėnai Z.Vanagienė, A.Burneikienė, E.Tamulėnienė, V.Vilčinskienė, 
A.Kavolienė, E.Zlatkutė, R.Venclovienė, R.Budrienė, V.Stasiūnienė, J.Mieželienė, 
A.Skaržauskienė ir O.Arienė; V.Strazdienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; G.Gudelis 
iš Naujųjų Elmininkų, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, S.Želnienė iš Maželių, 
K.Rimkuvienė iš Antupių, R.Purvėnienė iš Utenos, J.Aukštakojienė iš Ukmergės,  
I.Guobienė iš Svėdasų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,  
R.Vaiginytė iš Aknystų, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, V.Urbutienė iš 
Naujikų, B.Aukštakalnienė ir E.Matulis iš Kurklių, B.Raščiuvienė iš Surdegio ir  
O.Petronienė iš Smėlynės. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Žiedas“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks  B.GUDONIENEI iš Viešintų. 
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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- Būti menininku mažame mies-
te – lengviau ar sunkiau nei, tar-
kim, sostinėje?

- Na, nežinau, galima pasvars-
tyti… Priklauso nuo tikslų… Aš 
aktyvesnę meninę veiklą pradėjau 
čia, Anykščiuose. Didmiesčiuose 
yra didesnė konkurencija, ir šiaip 
visko daugiau, plačiau, ir nebūtinai 
tikrų, kokybiškų dalykų, bet daugiau 
triukšmo, reikia atsirinkti, iškomu-
nikuoti, pristatyti savo išskirtinumą, 
bendradarbiauti...

- Ar pačiai Anykščiuose užtenka 
kultūrinių renginių, randi sielai 
artimų žmonių?

- Man užtenka, o norint, visad ga-
lima nuvykti į kitus miestus. Čia su-
tikau tokių artimų sielai žmonių, kad 
labai dėl to džiaugiuos! 

- Esi vitražo specialistė, tačiau da-
bar kuri labai subtilius, švelnius, ne-
didelio formato darbus? Kaip atėjai 
iki tokių darbų, ar visada kūrei kažką 
panašaus? Ar stiklas yra lengvai val-
doma medžiaga?

- Iš prigimties mėgstu mažulyčius, 
juvelyrinius dalykus. Mane sužavėjo 
labiau stiklas, jo spalvos, sluoksniai, 
gebėjimas atspindėti, praleisti ar 
skleisti šviesą, jo transformacija, iš 
aštraus, kampuoto - į takų skystį ir į 
švelnų, apgludintą, švytintį - kitokį 
nei vitražo monumentalumas. Su šia 
materija vis dar mokausi draugauti. 

- Ar savo darbais puoši namus, 
dovanoji artimiesiems? Ar apskri-
tai tavo namuose daug meno?

- Mano kūriniais tikrai apdovanoti 
visi brangiausi žmonės ir jų namai. 

O pačios namuose daugiau kitų kū-
rėjų darbų, nešioju savo kurtus papuo-

Menininkė rodo ir brokuotus darbus...

šalus, tačiau languose dar nėra vitražo 
ar pakabinamos sapnų gaudyklės… 
Net nežinau, kodėl tas posakis - „bat-
siuvys be  batų“ - toks teisingas...

- Ar sutinki su mintimi, kad geri, 

kokybiški meno dirbiniai ir kai-
nuoja daug?

- Žinau, kiek pastangų, jausmų, 
išgyvenimų, kiek energijos sutelpa į 
meno kūrinį. Ne tiek svarbu, ar tu jį 
kūrei dieną, ar metus. Svarbu, ką į jį 

sudėjai. O sudedi tai, ko reikia bū-
tent tam užsakovui, klientui, pirkėjui, 
meno gerbėjui ar, atrodo, visai pa-
prastam žmogui. Jis pamatė, jame tai 
suskambo, surezonavo, kažkas tokio 
atsitiko, ir jis pajuto, jog tai jo dalis, 
kažkuri, taip labai vertinama ar dar 
visai nepažinta, atstumta, bet ta, ku-
rios jis taip ilgai ieškojo. 

O pinigai yra įvertinimas, viena iš 
išraiškų, mainai. Kartais tikrai nelen-
gva įkainoti, tik pagal laiką, darbą, 
medžiagas, kokybę - ten būna sudė-
ta daug daugiau, ir tai nėra vien tik 
„gražu“: ten kodai, pasakojimai, jaus-
mai, tas poveikis žiūrint ar puošiantis 
meno kūriniu tikrai labai pilnas. 

- Papasakok šiek tiek apie savo 
šeimą... 

- Mano šeima šiuo metu yra žmo-
gus, su kuriuo gyvenu, mano auginti-
niai, mama, sesers šeima ir visi sielai, 
širdžiai artimi draugai. 

- AnYkŠTA

Išleista nauja Broniaus Šablevičiaus filosofinės poezijos knyga Audronė BeReZAUskienĖ

Mano rankose nepaprastai gražiu viršeliu, su meniškomis ilius-
tracijomis,  puikiai spaustuvėje UAB „Utenos Indra“ išleista nauja 
kraštiečio Broniaus Šablevičiaus poezijos knyga „Mudviejų vaka-
ras“ (2020 m.). Tai ne šiaip poezijos, o maksimaliai mažakalbės 
dvasinės filosofinės poezijos knyga. Skaitytojui, nežinančiam, kas 
tai yra, autorius knygos pradžioje paaiškina, kad tai yra haiku: 
„Japonijos poetai dar viduramžiais atrado ir ištobulino savitą 
trieilės poezijos metodą – haiku. Vėliau jie trieilius vadino „liūdno 
grožio“ poezija. Šita lyrikos forma pasirodė tokia neįprasta, pa-
slaptinga, viliojanti ir gyvybinga, kad perėjo Japonijos salų ribas ir 
paplito pasaulyje“. ,,Mudviejų vakaro“ kūrėjas prisipažįsta, kad jo 
haiku ne visai standartiniai, „nesušukuoti“, kaip jis pats sako. 

Dovanodamas knygą B. Šable-
vičius įrašė: „Apie tai, kas bėga 
ir eina, bet niekada nepraeina“,- ir 
pasiūlė eiles skaityti vakare. Taip ir 
padariau. Perskaičiau jau patį pir-

mą vakarą ir tai buvo tik pradžia. 
Dar kelis vakarus iš eilės ėmiau 
knygą į rankas ir vėl skaičiau iš 
naujo. Haiku kūrėjas vedė mane 
tolyn ir gilyn, versdamas susimąs-

tyti, daug ką pergalvoti, pajausti, 
suprasti, pažinti, įsigilinti. Vedė 
knygos puslapiais per metų laikus,  
gamtos takus, istorijos tarpsnius, 
jausmų blyksnius. Knyga ir yra 
apie tai, kas bėga, eina, bet niekada 
nepraeina.

Mes dažnai būname gamtoje, bet 
ar matome ir pastebime tai, ką mato 
poezijos autorius? Mums visiems 
tenka pabūti vienumoje, bet ar mes 
jaučiame tą patį, ką jaučia haiku 
kūrėjas? Dažnas mūsų keliaujame 
po įvairias pasaulio šalis, bet ar 
visada atkreipiame dėmesį į tokius 
dalykus, kuriuos pastebi knygos 
„Mudviejų vakaras“ lyrinis ,,aš“? 
Skaitau ir žaviuosi – tik trimis eilu-
tėmis ir tik keliais žodžiais B. Ša-
blevičius liečiasi prie tokių dalykų, 
kurių daugelis mūsų nepajėgtume 
nupasakoti ir keliais puslapiais. 
B.Šablevičiaus haiku – tai aukšta-
sis poezijos pilotažas: gilu, taiklu, 
svaru, išjausta, išgyventa, atpasa-
kota ir perteikta taip tiksliai, kad 
negali nesižavėti.  Knygos autorius 
yra mokslininkas ir poetas, bet nė 
vienas jų nenusileidžia  kitam. Tai 
du asmenys viename. Skaitydama 
B. Šablevičiaus mokslines knygas, 
jose randu poezijos, skaitydama 
mokslininko grožinius kūrinius, 
atrandu mokslo žinių, tik jos taip 
subtiliai perteiktos, kad gali to net 
nepajausti, o žinių tikrai gausi. 

Knygos „Mudviejų vakaras“ 
trieilį gali perskaityti per kelias 
sekundes, tačiau, kad suprastum, 
reikia jį pajausti, į jį įsigilinti ir 
išsiaiškinti jame tūnančią paslaptį. 

Kurti haiku nėra paprasta: tam rei-
kia stipresnės smegenų mankštos. 
O knygos autorius geba, tik reikia 
jo mintis perskaityti ne tik akimis, 
bet ir širdimi. 

xxx
išdžiūvęs erškėtis
vėl pakvipo arbatoj
mudviejų vakaras...(p. 16.)
xxx
stebuklingoji vasara
balti kamuoliai ežere
tiek pat ir danguj (p.30.)
xxx
lydėjau saulėlydį
kol visi spinduliai
už miško atsigulė (p. 34.)
xxx
aukso mėnulį pagavusios
pušys nustebo:
ar išlaikysim lig ryto? (p. 40.)

xxx
meilės žodžiai –
snaigės ant lūpų
tirpsta išnyksta (p. 49.)

Naujuoju savo poezijos rin-
kiniu B. Šablevičius skaitytoją 
skatina  savosios būties apmąs-
tymams, pastūmėja vengti tuščių 
kasdienybės dienų. Ir tai jam 
daryti puikiai sekasi. Tai kny-
ga, kurią gali skaityti ir skaityti, 
vis atrasdamas, ko nepastebėjai, 
pajausti, ko dar nepajautei... 
Knyga „Mudviejų vakaras“– tai 
vakaras su gamta, vakaras su 
artimu žmogumi prie arbatos 
puodelio, vakaras egzotinėje ke-
lionėje su draugu, vakaras su pa-
čiu savimi... Ir tai yra mudviejų 
vakaras. 

Gamtininkas Bronius Šablevičius išleido naują poezijos knygą 
„Mudviejų vakaras“.                                  Tautvilio UŽOs nuotr.

Vitražistė Justė Kamarauskaitė ir jos stiklinės vinilo plokštelės, 
kurios buvo eksponuojamos parodoje „Saulė, smėlis ir trys poros 
batų“.                                               Alfredo MOTiejūnO nuotr. 

Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje keturios meninin-
kės prieš pat kovo viduryje paskelbtą karantiną atidarė parodą 
„Brokas“. Paroda veikia iki birželio 5 dienos... 

„Iš prigimties mėgstu mažu-
lyčius, juvelyrinius dalykus“ 
– sako menininkė.
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Šalis, kurioje žmonės jaučiasi laimingi... nerijus VAnAGAs

Pietietiško stiliaus namai, sausakimšos gatvės, svaiginamas karštis, purvas, egzotiška augmenija 
– prie visko greitai priprantama. Kolumbijoje aš jau senbuvis! Bent taip jaučiuosi. Ne be ironijos 
prisimenu pirmuosius žingsnius, žvilgsnius Bogotoje, Medellin‘e – koks naivuolis buvau! Bijojau 
kiekvieno šešėlio… Jau manęs nebešokiruoja skurdo ir prabangos kontrastai, gana laisvai susiš-
neku su kolumbiečiais jų gimtąja kalba. O tai labai svarbu, nes angliškai šioje šalyje supranta tik 
retas: visa Pietų Amerika – daugiamilijoninė ispanakalbė jūra…

Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ 
Nr.36

Kalbos durys plačios 

Viena yra būti stebėtoju, matan-
čiu tik paviršiaus raibulius, ir kita – 
įdėmiai klausytis gilaus pašnekovo 
tembro, atklydusio iš kalnuotos se-
novės ir laukinių džiunglių... Ypač 
kai pasakotojas seka ir kraštui 
svarbias istorijas, ir kasdienius nu-
tikimus, atskleidžiančius čionykš-
čių žmonių mentalitetą, tradicijas, 
tikėjimus ir baimes. Štai senyva 
raukštėto veido kaimynė, Getse-
mani (Kartagenos departamentas) 
kieme paprašyta papasakoti kokią 
grynai kolumbietišką istoriją, žiū-
rėdama į nokstančius apelsinus, 
man paporino:

,,Vienas vyriškis labai mėgdavo 
spoksoti į upėje besimaudančias 
nuogas moteris. Kad liktų nepa-
stebėtas, jis nusipirko iš vietos 
burtininko stebuklingų miltelių. 
Jų išgėręs, tas paleistuvis virsdavo 
krokodilu (kaimanu) – ir jau nevar-
žomas žiūrėdavo ir žiūrėdavo tiek į 
jaunas, tiek į senas… Tačiau sykį 
atsitiko taip, kad bičiulis netyčia 
išpylė stebuklinguosius miltelius, 
ir tas vyriškis visam gyvenimui 
pasiliko pusiau krokodilas, pusiau 
žmogus“.

Arba:
„Buvau dar visai maža mergaitė. 

Vieną popietę aptikau savo vyres-
nę seserį besibučiuojančią su savo 
vaikinu, kurį ji slėpė nuo tėvų. Aš 
balandėliams pagrasinau, kad pa-
sakysiu tėvams. Sesuo su vaikinu 
išsigandę pasiūlė man pinigų, kad 
tik neišplepėčiau jų paslapties. 
Pamenu, jie davė man 50 pesų 
monetą, ir aš be galo laiminga nu-
kurnėjau į artimiausią parduotuvę 
nusipirkti gumos burbuliukų... 

Pakeliui į parduotuvę sutikau 
savo pusbrolius, jie apžiūrinėjo ga-
tvėje kažkieno paliktą asilą. Pus-
broliai kikendami liepė man sėsti 
ant asilo, o kai šį apžergiau, tvojo 
jam žabu per šoną. Tas pašoko ir 
nuskuodė gatve, o aš raita ant jo...

Istorija baigėsi tuo, kad aš ant 
asilo įlėkiau į kažkieno kiemo so-
delį, aptvertą spygliuota tvora. Su-
sipjausčiau rankas ir išsidrėbiau ant 
žemės. Buvo daug kraujo ir ašarų... 
Kol supratau, kad šitaip buvau nu-
bausta už sesers šantažą…“

Taigi, per daugiau nei pusę metų, 
praleistų Kolumbijoje, esu jau ga-
nėtinai apsipratęs su čionykščiu 
peizažu ir kasdienybės detalėmis. 
Tačiau ar galėčiau teigti, jog ne-
besijaučiu čia svetimas? Tikrai ne, 
ir vos ne kiekviena nauja diena tai 
patvirtina. Kai kuriuos dalykus ti-
kriausiai prisiminsiu visą gyveni-
mą – kas įstringa, tas įstringa. 

...Atvažiavęs į Medelin’ą ir iš-
lipęs Suramericana stotelėje, nu-
džiugau išvydęs daug žalumos, 
prekybos centrą, vinguriuojantį 
vandens kanalą. Deja, netrukus 
mano dėmesį atkreipė keletas ka-
nalo krantine šlitinėjančių, vai-
duoklius primenančių žmogystų. 
Priėjęs arčiau pamačiau, kad jų 
čia dešimtys. Vieni rausiasi maisto 
atliekų krūvose ir aptikę ką tinka-
mo iškart dedasi burnon, kiti – tie-
siog „ilsisi“, išsitiesę ant krantinės 
betono. Visi purvini, randuoti, o 
aplink mėtosi švirkštai... 

Vaizdelis liūdnas ir netgi gąsdi-
nantis: tamsiu paros metu šitą vie-
tą geriau aplenkti. Dabar gi buvo 
skaisti diena, takeliais skraidė 
dviratininkai, vaikštinėjo žygiavo 
pėstieji. Ir, atrodė, niekas, išskyrus 
mane, tų vaiduoklių net nemato! 
Ar ne keista: vieni smagiai lei-
džia laisvalaikį, o kiti, visai greta, 
balansuoja ant mirties slenksčio. 
Šiurpoka...

Santo Domingo: dar viena 
pamoka

Maloniai nustebino moderni ir 
patogi Medellin‘o viešojo trans-
porto sistema. Čia be mums įprastų 
autobusų ar taksi dar kursuoja tram-
vajai ir jau minėtasis metro. Pasta-
rasis mane ypatingai džiugino, nes 
juo galėjai greitai ir palyginti pi-
giai  (bilieto kaina – 65 eurocentai) 

aplėkti visą didmiestį. Ypač man 
rūpėjo išbandyti egzotiškąją metro 
sistemos dalį – garsųjį Metroca-
ble. Tai slėnio šlaitais į vargingus 
rajonus lynais kylančios gondolos 
(analogija Bogotos teleférico). Tad 
vieną gražią dieną kartu su kai-
myne Dayana, pasišovusia pabūti 
ekskursijos vadove, nusprendėme 
pasivažinėti šiuo transportu. Susi-
tikome Acevedo metro stotyje, nuo 
kurios vedė Metrocable atšaka iki 
kalnų viršūnėje įsikūrusio populia-
raus Arví parko. 

Gondola kilo lėtai, turėjome 
apsčiai laiko pasigrožėti didinga 
miesto panorama. Tačiau labiau-
siai mano akį traukė kalnų šlai-
tuose išsibarstę varguolių rajo-
nai – pavienės lūšnelės, apgriuvę 
daugiabučiai, siauromis gatvelė-
mis lakstantys skarmaluoti vaikai, 
grupelėmis slankiojantys įtartini 
tipeliai… 

Buvau įspėtas, kad šiuose ra-
jonuose nesilankyčiau. Ypač čia 
pavojinga turistams, apranga ir el-
gesiu ryškiai besiskiriantiems nuo 
vietos gyventojų ir taip patraukian-
tiems nusikaltėlių akį. Net šviesiu 
paros metu čia dažnos vagystės ir 
plėšimai. Policijos šiose vietovėse 
daugiau nei įprastai, bet ne tiek, 
kad užtikrintų kiekvieno užklydė-
lio saugumą. Visa tai žinojau, jau 
buvau ir patyręs, kad reikia nuolat 
būti budriam, bet koks vaisius sal-
džiausias? Uždraustas…

Trumpai pasivaikščioję po kalno 
viršūnėje įsikūrusį (ir niekuo nenu-
stebinusį) Arví parką, grįžinėjome 
miesto link. Varguolių rajone, San-
to Domingo stotelėje, turėjome pa-
keisti Metrocable liniją. Dar buvo 
valandžiukė laiko, tad su bendra-
žyge nusprendėme pasižvalgyti 
po vietovę, pasivaikščioti. Išėjęs 
iš stoties, stabtelėjau nuspausti 
pirmųjų fotokadrų – ir iškart pa-
jutau į mus įsmeigtus žvilgsnius. 
Ypač smalsiai mus (o greičiausiai 
mano fotoaparatą) nužiūrinėjo prie 
stoties besitrinantys berniokėliai. 
Nesmagus jausmas. Supratau, kad 
nepastebėti neliksime; akimirką 

šmėstelėjo mintis, ar negrįžus at-
gal į stotį ir nenusileidus gondola 
į miestą, kol nevėlu… 

Vis dėlto pažinimo pagunda ei-
linį kartą nugalėjo baimę, ir mes 
neskubėdami, nuolat apsižvalgy-
dami, nupėdinome siauromis ga-
tvelėmis į rajono gilumą. Ėjau su 
fotoaparatu rankoje, kartkartėmis 
spragteldamas įdomesnį kadrą. Ne-
trukau pastebėti, jog esame nelabai 
pageidaujami – praeiviai mums ne 
tik nesišypsojo, bet ir laidė pikto-
kus žvilgsnius. 

Buvo nesmagu, bet bandžiau su-
prasti ir juos. Jų akimis, buvau įsi-
brovėlis iš kito, jiems tik sapne pa-
siekiamo pasaulio. Jiems aš buvau 
turtingas, nerūpestingas „gringo“, 
pramogai pasirinkęs jų rajonėlį ir 
skurdų gyvenimą. Be abejo, nega-
lėjo patikti ir tai, kad mane lydėjo 
daili kolumbietė... 

Situacija klostėsi taip, kad pro-
tingiausia mums būtų kuo greičiau 
iš čia dingti. Na, dar prieisime 
aikštelę su vaizdu į miestą ir ,,nu-
sitrauksime“ atminimui... Beeida-
mas prie aikštelės pamačiau, kad 
už nugarų rieda motociklas su pora 

jaunuolių; netrukus pasirodė ir an-
tras motociklas, ir trečias... 

Vaikinai, spoksodami į mus (ir 
ypač į mano aparatą), iš lėto prava-
žiavo – buvo aišku, kad mes juos 
„dominame“. Dar po akimirkos 
kitos, apsukę ratą, persekiotojai 
jau artinosi mums iš priekio. Pir-
masis motociklas važiavo palei pat 
šaligatvį, kuriuo ėjome, ir netrukus 
pamačiau už vairuotojo sėdinčio 
vyruko išplėstas akis ir ranką, sie-
kiančią mano aparato... Sureaga-
vau žaibiškai – šoktelėjau tolyn 
nuo kelkraščio. Pravažiavo... 

Netrukus prisiartino antras mo-
tociklas, bet aš jau buvau ranka 
nepasiekiamas, tik susidūrė mūsų 
žvilgsniai. Tvirtai suspaudęs apa-
ratą rankose, leidau suprasti, kad 
suprantu jų kėslus ir esu pasirengęs 
gintis... Motociklai atsitraukė. 

O netrukus pasirodė policijos 
motociklas. Lengviau atsikvėpiau. 
Po kelių minučių stebėjome, kaip 
policininkai krato keletą gatvės 
jaunuolių, juos kamantinėja, sura-
kina. Paskubomis ,,nutraukę“ kele-
tą panoraminių vaizdų, nuskubėjo-
me stoties link...

Ar kartais nenorėtumėte pasimėgauti TOKIA saule, jūra ir gamtovaizdžiu?

Tikrai neatrodo, kad mano jaunieji bičiuliai keiktų savo liki-
mus... 

Asilas ir XXI amžiuje - nereikli, pigi, patikima transporto prie-
monė...

...bet pinigai Kolumbijoje, kaip ir visame pasaulyje, pervežami 
tik specialiais šarvuotais automobiliais!            Autoriaus nuotr.
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
birželio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 5,67 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 6,29 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 

birželio mėn. mažesnė 18 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 7,64  eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,48  eur/m3

Kinas Anykščiuose prasidėjo 
peržiūrint „Leto“ Raimondas GUOBis

Atidarius „Taurapilio“ kino centro salę Anykščiuose, apsidžiaugiau: pagaliau galėsime žiūrėti 
naujausius filmus. Tikrasis kinas gyvena kino teatre, tad, nors reikia prisiruošti,  išėjau į kiną. Ne 
aklai, tačiau žinodamas ir turėdamas tam tikrų vilčių, nes rodė filmą „Leto“ („Лето“), kurį sukū-
rė režisierius Kirilas Serebrenikovas - pasakojimą apie man pažįstamą grupę „Kino“ ir jos lyderį 
Viktorą Cojų. 

Filmą žiūrėjau ne vakar - se-
nokai, bet panorau apie šią man 
patikusią juostą parašyti tik dabar, 
nes ne taip seniai visai maloniai ją 
peržiūrėjau  bene trečią kartą. Dar 
ir todėl, kad šiuo metu dėl siau-
čiančios pandemijos kino teatras 
užvertas ir tikrai ilgimės kino.

Sovietinis, jau „perestrojkos“ 
laikų  Leningradas, seni, imperijos 
sostinės didybę menantys, tačiau 
jau gerokai nušiurę namai, gatvės, 
mano amžiaus, mano laikų jau-
nuoliai, besiklausantys „T. Rex“, 
„The Doors“ ar Lui Rido. Jaunimo 
„tūsas“  prie jūros, dainos, groji-
mas gitara, po to maudynės jūroje, 
nusimetus visus drabužius. Filmo 
esmė sukasi aplink garsios tuo-
met roko grupės „Zoopark“ lyde-
rį Maiką  Naumenko ir jo žaviąją 
žmoną Nataliją. Prie jų  palengva 
prisiderina Viktoras Cojus su savo 

nuoširdžiais ir paprastais, gyveni-
miškais tekstais, stipriomis, greitai 
įsimenamomis  dainomis. Rodosi, 
nieko ypatingo, bet tai melodijos, 
žodžiai, kuriuos niūniuos net dar-
želinukas. Jas ir ne vienas mano 
kartos žmogus niūniuodavo, sudai-
nuodavo. Kad ir „Jesli jest v kar-
mane pačka sigaret, značit, ne vsio 
tak plocho na sievodniašnij den“ 
(Jei kišenėje yra pakelis cigarečių, 
reiškia, ne viskas taip blogai šian-
dien, - vert. aut.).

Atrodo, kad tie jaunuoliai dai-
nuoja apie savo kasdienybę, savo 
išgyvenimus, savo viltis. Susi-
duria su neviltimi, beprasmybe, 
bet narsiai dainuoja. Su viltimi, 
kad gal kada nors viskas bus ki-
taip – bus daugiau galimybių, 
laisvės, demokratijos. Todėl ir 
gaivina cigaretės dūmas. Lieja-
si vynas, degtinė. Daug abejin-

gumo, kai kurios scenos tiesiog 
sukrečia tikrumu. Moteris, išlin-
dusi lietuje iš telefono būdelės, 
paprašo dviejų kapeikų, iškleręs 
aparatas monetą „praryja“, tad 
prašo dar vienos, paskui  prašo 
leisti trūktelėti iš butelio gurkle-
lio vermuto. Iškliukina visą bu-
telyje buvusį skystį ir galiausiai 
ima dainuoti „Blondie“ žodžiais: 
„Paskambink man, kad ir naktį, 
paskambink, kada tik galėsi, tik 
paskambink...“ 

Apskritai, tie užsienio atlikė-
jų dainų intarpai labai pagyvi-
na filmą, jie ateina kaip laisvės, 
vilties pliūpsniai. Troleibusu va-
žiuojant skamba „Passsenger“, 
maištaujantį jaunimą palydi „T. 
Rex“ hitas su patikinimu, kad re-
voliucijos vaikų niekas taip len-
gvai neapgaus. Kaip ir sparnuota 
frazė: „kam man ta televizija, jei 
aš galiu pasiklausyti „T. Rex“. O 
„Psichotrileris“ iliustruoja sovie-
tinių piliečių reakciją į traukiniu, 
matyt RVR, latviška „električka“, 
važiuojančius užsienio muzikos 
gerbėjus. Juos pavadina priešiš-
kos muzikos klausytojais, kapi-
talistų garbintojais. Treniruotas 
komjaunuolis, draugovininkas, 
smogia „bitnikui“ kumščiu į nosį. 
Praliejamas kraujas. Ir niekas iš 
rūsčiai nusiteikusių sovietinių 
piliečių nenori tikėti, kad „Sex 
Pistols“ yra tikriausi darbininkai, 
kad dainuoja apie darbininkus. 
Tačiau dažniausiai jaunuolių iš-
sišokimus vyresnieji, ypač mo-
terys, palydi nelabai piktais žo-
džiais: „Kak vam nie stidno“. 

Kiek daug tas jaunimas turi vil-
ties, džiugesio, įspūdingai švyti 
koncerto klube besiklausančių 
veidai. Muzikantai, besiburiantys 
į klubą, žūtbūt stengiasi įrodyti 
komjaunimo tikrintojams savo 
dainų nekaltumą, aktualumą. 
Taip narstomi ir V. Cojaus dai-
nų tekstai. Klausimas: „Tai ką gi 
simbolizuoja daina „Bezdelnik“? 
Atsakymas: „Kelia dykaduonys-
tės, tinginystės problemą...“ Įra-
šinėdami šią dainą į albumą jau-

nuoliai priedainį šaukia choru, 
kaip kūrinyje „Alabama song“ 
daro „The Doors“.

Krenta pasaulis į ateitį, V. Co-
jus groja bendrabučio bendrojoje 
virtuvėje, pagyvenęs vyras ati-
džiai klauso, jam patinka, kviečia 
visus išgerti, prašo, kad sukurtų 
ką nors apie jo tėvą – „karo metu 
tarnavo drausmės batalione“. 
Matyt, ta tema ir buvo sukurta 
daina „Grupa krovi na rukave...“ 
Koncertuoja prakutusių miestie-
čių butuose, kur renkasi rinktinė 
publika ar hipiuojantys jaunuo-
liai. Vakarėliai su vynu, šokias 
vyksta ištisas naktis. Ryte įjun-
gę televizorių kerta lažybų – ar 
rodys Brežnevą, ar pasakos apie 
derliaus nuėmimą plėšinių žemė-
se. Kyla į populiarumo viršūnes, 
tačiau, atrodytų, jo tekstai yra 
pranašiški – juose skamba laiki-
numo nuojauta. Viskas taip gra-
žu, tikra, tyra, bet laikina. „Aš 
pasodinau medį ir žinau, kad jis 

šiame mieste pasmerktas... Gal 
jis neišgyvens ir savaitės. Bet aš 
nuolat būnu su juo, jis - kaip na-
mai, kaip brolis, kaip draugas, su 
juo džiaugiuosi ir liūdžiu...“ Me-
lodija tirpsta ir grimzta į tylą su 
pasirodančiais titrais, žinia, kad 
Viktoras žūsta 1990 metais, o jo 
bičiulis Maiklas šį pasaulį aplei-
do po poros metų. Filmas skirtas 
tiems, kuriuos mylime... 

Paveiku. Keista, bet kartais, 
kai atsibundu ryte, norisi dainuo-
ti. Dainuoju lietuviškai, kartais 
angliškai, o dažnai ir rusiškai, 
tačiau veik tik Cojų.  Ne taip se-
niai eidamas gatve, centrine, ma-
čiau prie senojo milicijos pastato 
šviežiai nupjauto medžio kelmą, 
pasukau Ladygos gatve - vėl ma-
tau kelmą. Matau ir mielą ąžuolė-
lį, kuris man taip patinka.  Ir už-
dainuoju: „Ja pasodil derevo...“ 
Dainuoju visai garsiai, balkone 
rūkantis vyras keistai nužvelgia - 
ką jis pagalvojo?..

Viktoras Cojus atrodė egzotiškai, mat buvo korėjietiškos kilmės rusas. 

Afiša, kvietusi apsilankyti kino namuose ir pažiūrėti filmą 
„Leto“. 

Viktoro Cojaus dainos lengvai įsimenamos, mintys aiškios ir 
raiškios kaip ši - „Mes laukiam permainų...“ 
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įvairūs

MOZAIKA

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 kroviniams 
vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.

Renkama nauja grupė 2020 m. birželio 2 d. 16 val. 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.

Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą 
arba pažeidusiems KET rengiame nuotoliniu būdu, kursuose ga-
lėsite dalyvauti neišėję iš namų.

Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156 
arba internetu www.jonroka.lt.

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.

Norime nuoširdžiai tarti Ačiū Kavarsko kunigui Nerijui 
Vyšniauskui, visiems giminėms, draugams ir artimiesiems, 
kurie sunkią valandą palydėjo mylimą vyrą ir tėvelį Juozą 
JAKELIŪNĄ į paskutinę kelionę.

Dėkoja žmona Nijolė ir vaikai

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.

Buhalterė su aukštuoju išsilavi-
nimu, vyr. buhalterės darbo patir-
timi, asmenine kompiuterine įran-
ga ir buhalterine programa, teiktų 
buhalterinės apskaitos paslaugas 
įmonėms ir ūkininkams. 

Tel. (8-620) 73530. 

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

Tel. (8-682) 13728.

Atnaujina minkštus baldus: so-
fas, lovas, čiužinius, kėdes, kam-
pus ir kitus. Keičia  gobeleną, eko 
odą. Gamina čiužinius . Pasiima ir 
parveža.

Tel. (8-610) 10341, 
atnaujinkbaldus@gmail.com.

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

Tel. (8-685) 68182.

Stogų dengimas, statybos ir ap-
dailos darbai.

Tel. (8-678) 53169.

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

Tel. (8-601) 86831.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-699) 65148.

Atveža kompostinės, gruntinės 
žemės, įvairaus žvyro po 2,5 to-
nos. Skaldytos malkos, supjausty-
tos atraižos.

Tel. (8-621) 30354.

Restauruotas katastrofą 
patyręs Jūrų muziejaus 
kurėnas

Pernai liepą Kuršių mariose ka-
tastrofą patyręs Lietuvos jūrų mu-
ziejui priklausantis laivas restau-
ruotas ir šį savaitgalį bus nuleistas 
į vandenį, o kitą savaitgalį „Süd 
1“ dalyvaus medinių Kuršių ma-
rių laivų sąplaukoje Juodkrantėje, 
rašo „Vakarų ekspresas“.

Prie laivo vairo stos per katas-
trofą žuvusio kapitono Romaldo 
sūnus Romualdas Adomavičius.

Kurėną restauravo laivadirbys 
Vaidotas Bliūdžius su meistru Au-
driumi Paičiumi, trimis pameis-
triais ir savanoriais. Jis prieš 19 
metų su R. Adomavičiumi ir statė 
šį laivą. 

„Per katastrofą laivas nebuvo 
taip stipriai pažeistas, kad ne-
būtų galima jo restauruoti ir vėl 
plaukioti. Buvo lūžęs laivo ragas 
– priekinė viršutinė laivo dalis, 
nebuvo vienos vainiklentės, šiek 
tiek iširo paragės, lūžo stiebas“, – 
sakė V. Bliūdžius.

Klaipėdos jūrų muziejui pri-
klausantis laivas kurėnas per au-
drą Kuršių mariose apsivertė pra-
ėjusių metų liepos 2-ąją. Du juo 
plaukusius įgulos narius pavyko 
išgelbėti, tačiau laivo kapitonas, 
muziejaus Laivybos istorijos sky-
rius vyriausiasis muziejininkas-is-
torikas R. Adomavičiaus žuvo.

Laivas plaukė į Nacionalinės 
ekspedicijos laivų sąplauką, ji tu-
rėjo vykti Kaune liepos 6 dieną.

Kurėnas – dvistiebė, burinė val-
tis, naudota Kuršių nerijos žvejų iki 
XX amžiaus šeštojo dešimtmečio.

Suomijoje mokslininkai 
išmokė šunis atpažinti COVID-
19 pacientų kvapą

Suomijoje mokslininkai priėjo 
išvadą, kad šunys pajėgūs pagal 
kvapą atpažinti koronavirusu už-
sikrėtusius žmones, rašoma ke-
tvirtadienį paskelbtame Helsin-
kio universiteto tyrime.

Mokslininkai pradėjo dresuoti 
nustatyti COVID-19 šunis, kurie 
anksčiau jau anksčiau būdavo pa-
sitelkiami diagnozuojant įvairius 
susirgimus. Po kelias savaites 
trukusių mokymų šunys išmoko 
pagal šlapimo kvapą atskirti žmo-
nes, užsikrėtusius koronavirusu 
arba neturinčius šio užkrato.

Pasak tyrėjos Annos Helm-
Breckman (Anos Helm-Bre-
kman), dirbančios Helsinkio uni-
versiteto veterinarijos fakultete, 
Suomijoje jau ilgą laiką naudoja-
masi puikia šunų uosle įvairioms 
žmonių ligoms nustatyti. Ji pažy-
mėjo, kad gyvūnai greitai išmoko 
atpažinti koronavirusui būdingą 
kvapą.

„Turime daug patirties apmo-
kant šunis atpažinti kvapus, susi-
jusius su ligomis. Tiesiog fantas-
tiška, kaip greitai šunys išmoko 
atpažinti naują kvapą“, – sakė 
ekspertė.

Tyrėjai taip pat pareiškė, kad 
nustatant koronavirusą naudojant 
šunis, paklaida yra tokia pati kaip 
ir atliekant dabartinius testus dėl 
koronaviruso.

Dabar Suomijos mokslinin-
kai ketina išsiaiškinti, kiek ilgai 
COVID-19 persirgusio žmogaus 
organizme išlieka šiai infekcijai 

būdingas kvapas.
Specialistai mano, kad ateityje 

bus galima naudoti apmokytus 
šunis atliekant daugybę užduo-
čių, pavyzdžiui, norint aptikti už-
sikrėtusiuosius slaugos namuose, 
oro uostuose ir kitose sienos kir-
timo vietose.

Pompėjų griuvėsiai vėl 
atidaryti lankytojams

Italijai atšaukiant karantiną, 
visame pasaulyje garsi Pompėjų 
archeologinė vietovė antradienį 
vėl buvo atverta lankytojams, bet 
kol kas joje gidų daugiau negu 
turistų.

Itin gerai išsilaikęs senovinis 
miestas, kurį prieš beveik 2 tūkst. 
metų palaidojo išsiveržusio Ve-
zuvijaus ugnikalnio pelenai, pa-
prastai būna antra lankomiausia 
Italijos vieta po Koliziejaus Ro-
moje.

Užsienio turistams iki birželio 
dar draudžiama atvykti į Italiją, 
bet šios archeologinės vietovės, 
kurią 2019 metais aplankė beveik 
4 mln. žmonių, pareigūnai viliasi, 
kad kol kas bent iš dalies tai galė-
tų kompensuoti italų turistai.Lan-
kytojai gali eiti griežtai nustatytu 
maršrutu, bet birželio 9-ąją bus 
pridėtas dar vienas maršrutas. 
Bilietas kainuoja 5 eurus, žmonės 
turi registruotis iš anksto, o jiems 
atvykus prie įėjimo bus matuoja-
ma kūno temperatūra.

Tarp pirmųjų antradienio lan-
kytojų buvo amerikiečių pora 
iš Detroito, bandžiusi aplankyti 
vietovę prieš pat karantiną ir ra-
dusi ją jau uždarytą. 

Dinozaurus nušlavęs 
asteroidas į Žemę rėžėsi „pra-
žūtingiausiu įmanomu“ kampu

Jau anksčiau mokslininkai nu-

statė, kad maždaug prieš 66 mln. 
metų asteroidas, kurio skersmuo 
buvo apie du kartus didesnis nei 
Paryžiaus, įsirėžė į Žemę, nušla-
vė visus sausumoje gyvenusius 
dinozaurus ir sunaikino 75 proc. 
gyvybės mūsų planetoje.

Vis tik iki šiol nebuvo aišku, ar 
smūgis buvo statmenas, ar nuo-
žulnus. Pastarojo griaunamoji 
galia galėjo būti didesnė

Tuo tarpu antradienį žurnale 
„Nature Communications“ pa-
skelbtoje studijoje sakoma, kad 
stambus kosminis kūnas smogė 
„pražūtingiausiu įmanomu“ – 60 
laipsnių – kampu.

Per šį kataklizmą į aukštuo-
sius atmosferos sluoksnius buvo 
išmestas didelis kiekis dulkių ir 
dujų, radikaliai pakeitusių plane-
tos klimatą, todėl visi dinozaurai, 
įskaitant tiranozaurus buvo pa-
smerkti pražūčiai.

Išanalizavę pietų Meksiko-
je esančias 200 km skersmens 
Čiksulubo meteoritinio kraterio 
liekanas, mokslininkai patikrino 
kelis scenarijus, naudodami kom-
piuterinius modelius.

Studijos pagrindinis autorius 
Garethas Collinsas (Garetas Ko-
lisas), dirbantis Londone įsikū-
rusiame Imperijos koledže, ir jo 

kolegos iš Freiburgo universiteto 
ir Teksaso universiteto Ostine, iš-
nagrinėjo keturis galimus smūgio 
kampus – 90, 60, 45 ir 30 laips-
nių – esant dvejopam asteroido 
greičiui prieš pat susidūrimą – 12 
ir 20 kilometrų per sekundę.

Scenarijus, kai asteroidas įsirė-
žia į žemę 60 laipsnių kampu, ge-
riausiai atitiko faktinius kraterio 
parametrus.

„Šešiasdešimties laipsnių kam-
pas yra pražūtingesnis, nes tuo-
met išmetamas didesnis medžia-
gos kiekis, – naujienų agentūrai 
AFP sakė G. Collinsas. -  Čiksu-
lubo smūgis sukėlė masinį rūšių 
išnykimą, nes jis iš kraterio iš-
metė milžiniškus kiekius dulkių 
ir dujų – pakankamai greitai, kad 
[ši medžiaga] pasklistų aplink 
visą Žemės rutulį.“

Jeigu asteroidas būtų trenkęsis 
statmenai arba lėkštesniu kampu, 
į atmosferą būtų išmeta gerokai 
mažiau medžiagos, pridūrė eks-
pertas.

Didelis kiekis sieros mažyčių 
dalelių pavidalu ilgai išliko paki-
bęs ore, užstodamas saulės švie-
są, todėl klimatas atvėso keliais 
Celsijaus laipsniais.

- 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

BIRŽELIO 3 d., trečiadienį, prekiausime 
AB,,Vilniaus paukštynas“ mėsiniais broileri-
niais vienadieniais (0,80 Eur) ir paaugintais 3 
– 4 savaičių (2,50 Eur) ROSS – 308 ir COBB 
– 500 veislės viščiukais. Taip pat mėsiniais 
ančiukais (2 Eur) ir žąsiukais (6 Eur), viena-
dienėmis vištaitėmis, didžiaisiais mėsiniais 
BIG – 6 veislės kalakučiukais (5 sav.- 10 Eur) 
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! 
Birželio 4 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuoto-
mis 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 31 d.(sekmadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės viena-
dieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienė-
mis 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 vėluo-
sime, 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

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Liudiškių g. 2-oji.

Tel. (8-652) 09190.

Anykščių r., Viešintų mstl. cen-
tre - pastatą (buvusi vaistinė). 
Medinis namas, šulinys, ūkinis. 
Galima pirkti išsimokėtinai. 5800 
Eur. 

Tel. (8-683) 91121.       

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.

1 kambario butą bendrabutyje (I 
aukštas, 34 kv. m). Kaina 14 000 
Eur.

Tel. (8-652) 55101.

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.

Skubiai - mažą namą ar pusę 
namo Anykščių mieste ar soduo-
se. Su vandentiekiu ir kanalizaci-
ja.

Tel. (8-699) 79997.

Ieško pirkti sodybą Anykščių ra-
jone, gali būti su didesniu žemės 
sklypu. 

Tel. (8-607) 49133.   
 
Skubiai ir greitai - sodybą ar 

namą. Moka grynaisiais. Įdomus 
kiekvienas pasiūlymas. 

Tel. (8-608) 44340.

1-2 kambarių butą Anykščiuose. 
Tel. (8-671) 61261.  

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

kita

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

Tel. (8-617) 33914.

kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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.

Beržo, juodalksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas. Medienos atrai-
žas pakais, supjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462.

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.
 
Durpių briketus, pjuvenų brike-

tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

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

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

kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

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

Tel. (8-619) 41085.

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.

siūlo darbą
Baldų gamybos įmonei 

Ukmergėje reikalingas baldų ga-
mybos cecho meistras, baldų ga-
mybos darbininkai.

Įmonė siūlo darbo užmokestį, 
atitinkantį darbo rezultatus, kom-
pensaciją transporto išlaidoms.

Tel. (8-674) 50109.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

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

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

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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mėnulis
Gegužės 30 - birželio 1 d. - 

priešpilnis.

Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, 
Angelė, Petrė, Nojus.

Ferdinandas, Joana, Žaneta, 
Vyliaudas, Jomilė, Žana.

šiandien

gegužės 31 d.

birželio 1 d.
Justinas, Jogaila, Galindė, 
Konradas, Juvencijus.

vardadieniai

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

(8-686) 33036.
Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 

skambinkite tel. (8-700) 55400.

A n t  a k i ų  k a u k ė s  n e u ž d ė s !

Būkite su „Anykšta“ 
ir antrąjį 2020 - ųjų 

metų pusmetį!

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

Nutarė Dievas nusileisti į Žemę 
ir įsidarbinti mieste daktaru. At-
važiuoja pas jį pirmas pacientas. 
Suparalyžiuotas, invalido veži-
mėlyje. Dievas uždėjo ranką ant 
galvos ir sako:

- Stokis ir eik!
Tas atsistojo ir išėjo. Korido-

riuje jo klausia:
- Na, kaip naujas daktaras?
- Tai visi jie tokie - net spaudi-

mo nepamatavo...

***
Moteris užeina į kilimų par-

duotuvę:
- Norėčiau kokio nors kilimo 

vaikų kambariui, kuo praktiškes-
nio. Gal galėtumėte ką nors pa-
tarti?

- O kiek vaikų turite?
- Šešis.
- Na, praktiškiausia būtų kam-

barį asfaltuoti...

***
Įmonės vadovas klausia įsidar-

binti norinčio vyro:
- Ar jūs vedęs?
- Ne, bet vis tiek darau viską, 

ką man sako.

***
Specialistas, atsakingas už ato-

minės elektrinės saugumą, pasakė 
„šakės” dėl kišenėje iš parkerio 
išsiliejusio rašalo. Tačiau 15 žmo-
nių visgi pražilo.

***
Visa įniršusi žmona įlekia į na-

mus:
– Aha! Aš viską žinau!
Vyras:
– Taip? Na, ir kiekgi intakų turi 

Nemunas?

***
- Kaip vadinasi koalicija be len-

kų?
- BeLenkokia koalicija.

Laiku apmokėtos skolos saugo 
dantis geriau už bet kokią dantų 
pastą

Amiliutė svarsto pensijos priedą išleisti salietrai

Žemei protas susisuko -
nėr darže nė agurkiuko. 
Ant palangės išpikiuoti
Pomidorai išrikiuoti.

Paprika graži, aukšta,
Bet laukan neišnešta. 
Amiliutei blogas ūpas -
Tai korona, tai šaltukas!

nėr ramybės nė lašelio -
nervus šitas laikas kelia. 
neišdygo net salotos,
Dilgėlių tik pilnas plotas.

Bet šitas jaunimas rauna,
O tada ant duonos krauna. 
sako - taip gardu ir sveika,
Vitaminų net nereikia. 

Amiliutė ne durna -
Tai naudinga pamaina. 
nuravės daržus dykai
navatni šitie vaikai.

Pienės, garšvos ir asiūkliai
nenaudingi žemės būklei.
Už skvernelio dvišimtinę
Pirks salietros ji statinę.

„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


