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Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio - Žukausko me-
morialinis muziejus per pastaruosius dešimtmečius išėjo 
toli už tradicinės muziejininkystės ribų. 

Kaip tarybiniame animaciniame filmuke, kur viskas ap-
linkui - markizo Karabaso, taip, regis, ir Anykščių kultūri-
nio turizmo objektai - kur pažvelgsi, ten Antano Verbicko 
valdos.

Nuo Antano Baranausko 
iki duonos kepimo

Žinia, A. Baranausko ir 
A.Vienuolio - Žukausko memo-
rialinis muziejus rūpinasi ne tik 
šių dviejų žymiausių Anykščių 
Antanų paveldo išsaugojimu, 
bet ir kitų kraštiečių rašytojų 
atminimu. Bronės Buivydaitės, 
Jono Biliūno bei Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių namai-
muziejai taip pat yra Anykščių 
muziejaus dalis. 

A.Baranausko ir A.Vienuolio 
- Žukausko memorialinis mu-
ziejus valdo Arklio muziejų 
Niūronyse, Siauruko muziejų 
bei Šeimyniškėlių piliakalnio 
istorinį kompleksą. Šiuose mu-
ziejuose vaikams ir suaugu-
siems parengta dešimtys edu-
kacinių programų - lipdymo iš 
molio, audimo, literatūrinės, 
archeologinės ir kitos.

Išgyvena Sibiro sąlygomis Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Žmogaus galimybės yra 
beribės. Šį faktą patvirtina 
benamis Vincentas Belevi-
čius, kurį aplankėme šią sa-
vaitę spaudžiant 20 laipsnių 
šalčiui. 57-erių metų vyras 
įsikūręs viename iš buvusios 
Anykščių ligoninės pastatų. 

Apie 11 valandą žmogų ra-
dome susirangiusį kambario 
kampe, skudurų krūvoje. 
Nešildomoje patalpoje vyras 
sakė gyvenąs ne vienas, su 
kolega, kuris tą dieną buvo 
išvykęs į ... „darbą“. 

Vincentas Belevičius sako, kad nešildomose buvusios ligoninės patalpose gyvena kartu su bičiuliu, 
kuris ketvirtadienį buvo išvykęs į „darbą“.

Antanas Verbickas ir Rimantas Vanagas. Vienoje iš Anykščių 
miesto švenčių A.Baranausko ir A.Vienuolio - Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktorius įsikūnijęs į rašytoją A.Vienuolį-
Žukauską. 

Tautvydo KONTRIMAVIČIAUS nuotr.
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Tomas Tomilinas 
– „šešėlinis“
ministras
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Sužeistas 
kūdikis

Kalėdų 
rezidencija: 
gauta 300 €, 
išleista 
tūkstančiai
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P a ro d o s . Va s a r i o 1 6 - ą j ą 
Anykščių kultūros centro mies-
telių ir kaimų skyrių languose 
bus surengtos septynios paro-
dos. Ažuožerių, Kurklių, Leliū-
nų, Svėdasų, Troškūnų, Mačio-
nių ir Vaitkūnų skyriai puošis 
karpiniais, keramikos darbais, 
fotonuotraukomis, piešiniais.

Planai. Su Vytauto Didžiojo 
universiteto Žemės ūkio akade-
mija bendradarbiaujanti Anykš-
čių rajono savivaldybė šią sa-
vaitę aptarė bendradarbiavimo 
galimybes. Vienas iš planų 
-  VDU Žemės ūkio akademijos 
mokslininkus įtraukti į profesi-
nio lygio turizmo srities studijų 
plėtojimą Anykščiuose. Mūsų 
mieste norima organizuojanti 
specializuotus turizmo srities 
mokymus. 

Nedarbas. Vasario 1 die-
ną Anykščių rajone buvo 2 
tūkst.828 darbo neturintys 
asmenys, skelbia Užimtumo 
tarnyba. Per mėnesį Anykščių 
rajone registruoti 178 nauji 
bedarbiai. Nedarbas Anykščių 
rajone auga ir šiuo metu siekia 
21 proc. Lygiai toks pats be-
darbystės lygis šiuo metu yra ir 
Zarasuose. 

Atliekos. Kitą savaitę vyk-
siančiame Anykščių rajono 
tarybos posėdyje apie atliekų 
priėmimo ir tvarkymo mokes-
čių dydžius informaciją pateiks 
Utenos regiono atliekų tvarky-
mo centro direktorius Ramū-
nas Juodėnas. Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis yra prasitaręs, kad gali 
didėti mokesčiai už atliekas.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis vasario 17d. tre-
čiadienį. 
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spektras

temidės svarstyklės
Šoviniai.Vasario 8 dieną apie 

20.00 val. Anykščių mieste, 
Mindaugo g., pas neblaivų (nu-
statytas 2,38 prom. girtumas) 
vyrą (g. 1987 m.) rasti ir iš jo 
paimti neteisėtai laikomi du 
šoviniai. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Mirtis.Vasario 10 dieną apie 
11.40 val. Troškūnų seniūnijos 
Žiedonių kaime buvo rastas 
vyro (g. 1977 m.) kūnas be iš-
orinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Trauma.Vasario 11 die-
ną apie 6.50 val. į ligoninę iš 

Anykščių rajone esančių namų 
pristatytas ir dėl galvos traumos 
paguldytas kūdikis (g. 2021 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Gaisras.Vasario 8 dieną Svė-
dasuose, gyvenamajame name, 
prie kamino esančioje perdan-
goje, nuo elektros laidų degė 
apšiltinimo medžiagos.Gaisro 

metu išardyta apie 4 m² perdan-
gos.

Gaisras II. Vasario 8 dieną 
Kavarske, J.Biliūno g.,buvo 
uždūmintas buvusios mokyklos 
koridorius. Gaisro metu išdegė 
patalpa, sudegė joje buvę namų 
apyvokos daiktai. Taip pat ap-
rūko šalia esantis kambarys.

Sužeistas kūdikis
Vasario 11 dieną, ketvirtadienį, 6 valandą 50 minučių į 

ligoninę iš Troškūnų seniūnijoje esančių namų pristatytas 
ir dėl galvos traumos paguldytas kūdikis (g. 2021 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiuo metu kūdikis gydomas 
Panevėžio respublikinėje ligo-
ninėje. Ar šioje istorijoje yra 

kriminalas, kol kas neaišku 
- medikai apie sužeistą kūdi-
kį privalėjo pranešti policijos 

pareigūnams, o šie savo ruož-
tu turėjo pradėti ikiteisminį 
tyrimą.  

Utenos apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas Jo-
nas Cicėnas sakė, kad kūdikio 

motina tvirtina, jog ją, laikan-
čią kūdikį ant rankų, ištiko 
epilepsijos priepuolis ir kūdi-
kis nukrito ant žemės.

Šeima, kurioje įvyko nelai-
mė, nepriklauso socialinės ri-
zikos grupei.

-ANYKŠTA

Pamaldos. Nuo ateinančio 
trečiadienio daugumoje Lietu-
vos savivaldybių katalikų baž-
nyčiose bus atnaujintos pamal-
dos su tikinčiaisiais, paskelbė 
vyskupai. „Matydami labai di-
delį poreikį žmonių dvasinį gy-
venimą palaikyti ir tokiu būdu 
juos sustiprinti, manome, kad 
jau artėja laikas, kai laikantis 
visų saugumo reikalavimų, nuo 
Pelenų trečiadienio, vasario 
17-osios palaipsniui atnaujinti 
Eucharistijos šventimą“, – sakė 
Lietuvos vyskupų konferenci-
jos pirmininkas arkivyskupas 
Gintaras Grušas. Pamaldos kol 
kas nevyks keliose savivaldy-
bėse, kur yra didžiausias serga-
mumas koronavirusu. 

Santuoka. Praėjusiais metais 
beveik penktadaliu mažiau su-
laukta norinčiųjų tuoktis, pra-
nešė Teisingumo ministerija. 
Dėl pandemijos taikytų apribo-
jimų santuokų skaičius praėju-
siais metais sumažėjo 18 proc. 
– įregistruota 16 tūkst. 531 
santuoka, tai yra 2971 santuoka 
mažiau nei 2019 metais. Dau-
giausiai porų – 3494 – pernai 
tuokėsi rugpjūtį, kai karantino 
ribojimai buvo laisvesni. Pasak 
ministerijos, vedybų sutarčių 
tendencijos pastaraisiais metais 
išlieka panašios, jų sudaroma 
iki 2000. Pernai sudarytos1648 
vedybų sutartys, 2019 metais – 
1773.

Paroda. Lietuvos ypatinga-
sis archyvas surengė virtualią 
parodą, kurioje pirmą kartą pri-
statoma Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus garbės svečių knyga. 
Ji pristatoma minint muziejaus 
įkūrimo 100-ąsias metines. 
Knyga pradėta pildyti netrukus 
po muziejaus atidarymo 1921 
metų vasario 16 dieną. Mu-
ziejaus garbės svečių knygoje 
savo parašus padėję tarpukario 
Lietuvos prezidentai, ministrai 
pirmininkai, ministrai, kariuo-
menės vadai, užsienio šalių 
diplomatai. Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus garbės svečių 
knygos skaitmeninius vaizdus 
galima pažiūrėti Elektroninio 
archyvo informacinėje siste-
moje.

Gripas. Kėdainiuose ras-
tai nugaišusiai gulbei nebylei 
patvirtintas didelio patogeniš-
kumo paukščių gripo virusas. 
Apie kritusią gulbę veterinari-
jos specialistams pranešė Kė-
dainių gyventoja, kuri apdras-
kytą paukščio gaišeną pastebėjo 
vaikščiodama šalia Kėdainių 
senamiesčio pėsčiųjų tilto. 
Paukščių gripas – itin užkre-
čiama ūminė virusinė laukinių 
ir naminių paukščių liga. Vete-
rinarijos tarnybos specialistai 
ragina pastebėjus laukinių van-
dens paukščių gaišenas apie tai 
kuo skubiau pranešti tarnybai.

-BNS 

Tomas Tomilinas – „šešėlinis“
ministras

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga paskelbė sudariusi 
šešėlinę Vyriausybę, kuriai vadovaus partijos lyderis Ra-
mūnas Karbauskis. Deltuvos šiaurinėje apygardoje išrink-
tam Seimo nariui Tomui Tomilinui atiteko šešėlinio kabine-
to Socialinės apsaugos ir darbo ministro pozicija.

„Anykštos“ paklaustas apie 
šešėlinės Vyriausybės sudary-
mo prasmingumą T.Tomilinas 
dėstė, jog opozicinės partijos 
sudarytas alternatyvus ministrų 
kabinetas yra platforma, per ku-
rią lengviau ir girdimiau galima 
dėstyti savo idėjas. „Net jei ne-
būtų Seimo - Lietuva nežlug-
tų“, - ironizavo T.Tomilinas. 

Jis su grupe „valstiečių“ įre-
gistravo Užimtumo įstatymo 
pataisą, kuria siūloma iš prasto-
vų į darbą sugrįžusiems darbuo-
tojams dengti dalį atlyginimo. 
Įmonėms, kurių darbuotojai 
pradės veiklą po prastovų, siū-
loma 1–2 mėnesius dengti 70 
proc. darbo užmokesčio, tačiau 
tai turėtų būti ne daugiau nei 
1 minimalus mėnesinis atlygis 

(MMA, 642 eurai), o 3–4 mė-
nesį po prastovos – dengti 30 
proc. darbo užmokesčio, tačiau 
ne daugiau nei 1 MMA.

Vakar T.Tomilinas aiškinosi, 
kodėl sumažėjo pensijų padidė-
jimas. Politikas žaibiškai reaga-
vo į kavarskietės, kuri kreipėsi 
į „Anykštos“ redakciją, skundą. 
Moteris „Anykštai“ sakė, jog 
2020-aiais jos pensija buvo 254 
eurai, šių metų sausį ji gavo 
277 eurus, o vasarį - 263 eurus. 
„Kam jie erzina žmones? Kam 
pridėjo tuos pinigėlius, jeigu vėl 
nuėmė?“ - klausė kavarskietė.  

Seimo narys T.Tomilinas, 
„Anykštos“ paprašytas komen-
taro apie pensijas, įsigilinęs į 
situaciją atsakė:  

„Šiandien mane pasiekė 

Anykščių, Kauno ir kitų mies-
tų gyventojų skundai dėl neva 
sumažėjusių pensijų. Išsiaiš-
kinome, kad toks sumažėjimo 
jausmas susijęs su priemokų 
prie mažiausių pensijų siste-
ma. Priemokos mokamos, kai 
pensija nesiekia minimalaus 
vartojimo krepšelio (260€) ir 
ji mokama už praeitą mėnesį. 
Taigi, sausį žmonės, kuriems 
pensija paaugo dėl bendro pen-
sijų augimo, nuo sausio galėjo 
gauti didesnę pensiją nei vasarį, 
nes sausį juos taip pat pasiekė 
senoji priemoka prie per mažos 
gruodžio pensijos. Taigi, imam 
realią situaciją: žmogus Kaune 
skundžiasi, kad gruodį gavo 
257€, sausį gavo 280€, o vasa-
rį vos 268€. Taip atsitiko todėl, 
kad reali žmogaus pensija buvo 
daug mažesnė nei 257€ ir pra-
eitos kadencijos Seimo spren-
dimu jam buvo mokama prie-
moka, kad patemptų pensiją iki 
minimalaus lygio (didinimas iš 
apačios). Sausį pensijai išaugus 

iki 268€ dėl bendro pensijų au-
gimo, jam jau priemoka nebe-
priklauso, bet sausį dar žmogų 
pavijo priemoka, mokama už 
gruodį. Priemokos, skirtingai 
nei pensijos, mokamos už pra-
ėjusį mėnesį.“

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Seimo narys Tomas Tomili-
nas sako, kad Lietuva ne tik 
be šešėlinės Vyriausybės, bet 
ir be realaus Seimo nežlugtų.

Radijo stotis Druskininkuose 
tapo finansine našta

Lietuvos radijo ir televizijos komisija jau antrą kartą iš 
eilės patenkino UAB „Atvirai“ prašymą dėl laikino licenci-
juojamos veiklos sustabdymo. 

Šiai bendrovei priklauso dvi radijo stotys „Nykščiai“, iš 
kurių viena laidas transliuoja Druskininkuose. UAB „Atvi-
rai“ komisijai pateikė prašymą nutraukti radijo soties 
„Nykščiai“ transliacijas Druskininkuose nuo vasario 11 iki 
gegužės 11 dienos.

Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos patarėjas elektroni-
nių ryšių klausimais Algimantas 
Kaziliūnas „Anykštai“ sakė, kad 
dėl laikino licencijuojamos vei-
klos sustabdymo UAB „Atvirai“ 
taip pat kreipėsi ir pernai rude-
nį bei radijo stoties „Nykščiai“ 
programos Druskininkuose ke-

lis mėnesius netransliavo.
„Nuo šių metų vasario 1 die-

nos jie atnaujino veiklą ir vėl 
pateikė prašymą radijo stoties 
„Nykščiai“ programos Druski-
ninkuose laikinai netransliuoti“, 
- sakė jis.

Pasak Lietuvos radijo ir te-
levizijos komisijos patarėjo 

elektroninių ryšių klausimais 
A.Kaziliūno, UAB „Atvirai“ 
prašymo motyvai - sumažėję re-
klamos užsakymai.

„Anykšta“ domėjosi, ar drus-
kininkiečiai yra ką nors girdėję 
apie jų mieste transliuojančią ra-
dijo laidas stotį „Nykščiai“.

 Paskambinus į Druskininkų 
turizmo ir verslo informacijos 
centrą, atsiliepęs vyras prisipaži-
no, kad apie radijo stotį „Nykš-
čiai“ nėra nieko girdėjęs.

Įprasta, kad radijo stočių pro-
grama skamba kavinėse ir ba-
ruose.Vieno Druskininkų baro 
atstovas prisipažino, kad radijo 
nesiklauso, o miesto kebabinės 
darbuotoja sakė apie „Nykščių“ 

radiją girdėjusi, tačiau nieko 
apie jos programą negalinti pa-
sakyti.

Alytuje, taip pat ir Druski-
ninkuose savo laidas transliuo-
jančios radijo stoties „FM99“ 
vadovas Liudas Ramanauskas 
apie konkurentus taip pat ma-
žai ką galėjo papasakoti, sakė 
tik girdėjęs, kad kažkada buvęs 
toks „Kurorto radijas“ ( UAB 
„Atvirai“ pradėjus radijo trans-
liacijas Druskininkuose, toks 
buvo jos pirminis pavadinimas, 
red.pastaba).

UAB „Atvirai“ taip pat pri-
klauso radijo stotis „Nykščiai“ 
Anykščiuose, laikraštis „Šilelis“ 
ir naujienų puslapis „Nykščiai“.

Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosKalėdų rezidencija: gauta 
300 €, išleista tūkstančiai

Iki 5 minučių trukmės pokal-
bis su Kalėdų Seneliu kainavo 
2 eurus, tad už telefoninius po-
kalbius šiemet pavyko surink-
ti 300 eurų. Tikėtina, kad už 
padidinto tarifo pokalbius nuo 
šios sumos dalį pinigų pasiėmė 
dar telekomunikacijos bendro-
vė.

Kalėdų rezidencija su Kalėdų 
Seneliu  Anykščiams šį sezoną 
finansinių horizontų neatvėrė, 
tik gerokai patuštino kišenes. 

Kalėdų Senelio buveinės sce-
nografija kainavo 1 tūkst.100 
Eur, o ir jam pačiam teko su-
mokėti autorinį atlyginimą. 
Per ne visą gruodį Kalėdų Se-
nelis gavo solidų 2 tūkst. Eur 
autorinį atlyginimą. 

Matematika gan paprasta 
- per šį laikotarpį Kalėdų Se-
nelis per dieną sulaukdavo vi-
dutiniškai šešių telefono skam-
bučių, dirbo nuo gruodžio 5 
dienos iki mėnesio pabaigos, 
tad realiai kasdien darbavosi 
tik apie pusvalandį... 

Tiesa, Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešosios bibliote-

Anykščių viešosios bibliote-
kos direktorius Romas Kutka 
paaiškino, kodėl Kalėdų re-
zidencija atnešė nuostolius. 

kos direktorius Romas Kutka 
patikino, kad nors ir nesulauk-
davęs realių lankytojų  Kalė-
dų Senelis sąžiningai dirbo ne 
nuotoliniu būdu, o iš Okuličiū-
tės dvarelyje įsikūrusios Kalė-
dų rezidencijos.

Beje, nors kalėdinis laikotar-
pis Anykščiuose tęsėsi iki pat 
Grabnyčių, nuspręsta Kalėdų 
Senelį nuo sausio 1 dienos iš 
darbo Kalėdų rezidencijoje at-
leisti.

„Karantinas, be to, po Nau-
jųjų metų nelabai kas jau ten 
būtų norėjęs su Kalėdų Seneliu 
susitikti“, - aiškino bibliotekos 
direktorius R.Kutka.

Į pastebėjimą, kad  telefoni-
nio pokalbio su Kalėdų Seneliu  
paslauga buvo nuostolinga, bi-
bliotekos direktorius R.Kutka 
atsakė: „Ką padarysi...Kai to-
kia situacija, toks ir darbas.“

Nemažus pinigus kainavo 
Kalėdų Senelio atlyginimas, jo 
buveinės papuošimas, o uždar-
bis -  tik 300 Eur. „Svarbu, kad 
vis tiek apturėjome malonumą, 
ne visai tuščiai. Kažką  reikia 

Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Okuličiūtės dvarelyje įsikūrusi Kalėdų rezidencija dėl šalyje pa-
skelbto karantino lankytojų per šventes į vidų neįsileido.

Anykščiuose, Okuličiūtės dvarelyje, per kalėdines šventes 
apsistojęs Kalėdų Senelis šį sezoną nuobodžiavo. 

Gyvai susitikti su vaikais dėl koronaviruso pandemijos jis 
negalėjo, o telefonu jam paskambino tik 150 vaikų.

Tyliai kaip žvakės užgęs-
ta žmonės, dovanoję gyvy-
bę, šviesą ir meilę... 

Mirus mylimai Mamai, 
reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Vaivai ČOPIENEI. 

Anykščių rajono varto-
tojų kooperatyvo adminis-
tracija

užjaučia

daryti vis tiek“, - tęsė jis.
Bibliotekos direktorius R. 

Kutka kalbėjo, kad Kalėdų re-
zidencijos su Kalėdų Seneliu 
idėją reikia tęsti, nepaisant to, 
ar  ir šiemet vaikai galės su juo 
pasimatyti. 

„Kultūros paslaugos labai 
retai kada atsiperka. Čia ne 
koncertai ar sporto renginiai“, 
-  sakė jis.

Beje, R.Kutka akcentavo, 
kad šiek tiek sutaupyti pavyko, 
nes į Kalėdų Senelį įsikūnijęs 
aktorius Linas Pauliukas pats 
turi Kalėdų Senelio drabužius.

2019 metais Okuličiūtės 
dvarelyje atidarius Kalėdų re-
zidenciją, Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
duomenimis, ją aplankė per 3 
tūkst. interesantų.

Kalėdų Senelis vaikučiams šią žiemą atsiliepinėjo telefonu.

Ar Anykščių 
rajone 
reikalinga 
maisto produktų 
pristatymo į 
namus paslauga?

Kristina BUDRYTĖ:

- Manau, kad reikia, nes ne 
kievienas galim nuvykti į mais-
to prekių parduotuvę, ypač sen-
jorai arba žmonės su negalia. 
Pristatymo kaina gali būti sim-
bolinė -  kokie 5-10 eurų.

Raimonda LIOGYTĖ:

- 5-10 Eur už prekių pristaty-
mą į namus  būtų nereali kaina. 
Niekas nesinaudos paslauga už 
tokią sumą.

Tomas KARALIUS:

- Jei būtų padorios kainos, 
manau, kad reiktų, o ne kaip 
dabar daugelį kaimų aplanko  
„autolafkės“. Ten kainos kos-
minės, nors prekės iš Lenkijos.

Aidas BAŠKYS:

- Žinoma, reikalinga, mūsų 
visuomenė sensta, ši paslauga 
ypatingai pasitarnautų senjo-
rams, ypač gyvenantiems ato-
kiose rajono vietose. Pristaty-
mo kaina turėtų priklausyti nuo 
atstumo, kuro kaštų bei sutarto 
darbuotojo atlygio.

Čia tai jau faktas!

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, apie valstybės 
valdymą: 

„Net jei nebūtų Seimo - 
Lietuva nežlugtų.“

Na, visgi paprastai nakvy-
nės namuose kažkas nakvo-
ja...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, 
apie benamių problemos 
sprendimą: 

„Esu beveik garantuotas, 
kad jie nakvotų ten, kur na-
kvoja, jeigu ir būtų Anykš-
čiuose nakvynės namai.“

Tada jau nebėra ką ap-
gauti...

Valdas JUŠKA, ūkinin-
kas, apie agurkų auginimą 
dirbtinėje šviesoje:

„Ne taip lengva agurką ap-
gauti.“ 

Antrą kartą paslidinės - 
turės ir Austrijos kainą

Renata GUDONIENĖ, 
Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikino-
ji direktorė, apie 250 eurų 
bauda nubaustą karantino 
reikalavimus pažeidusį sli-
dininką: 

„Šypsojosi, sakė, kad sli-
dinėjimas Italijoje vis tiek 
brangiau kainuoja.“

Visi puolė sveikintis...

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas, apie ka-
rantiną:

 „Matėme, kas buvo, kai 
žmonėms buvo atrištos ran-
kos - susirgimų skaičius ko-
ronavirusu tuoj pat išaugo.“ 

Išmoksime dirbti ciklais 
darbas-prastovos-darbas

Deivydas DILYS, versli-
ninkas, apie karantiną:

„Kartais verslui gali būti 
dar blogiau, kai po kelių sa-
vaičių veiklos vėl tektų užsi-
daryti keliems mėnesiams.“ 

Karantino privalumas: 
anksčiau visi iš darbo ver-
žėsi namo

Violeta KAŽUKAUSKIE-
NĖ, verslininkė, apie ka-
rantiną: 

„Man atrodo, kad verslo už-
daryti tikrai nereikėjo. Dar-
buotojai dabar sėdi namuose, 
jų prasta psichologinė  būse-
na, laukia, kada galės grįžti į 
darbą.“ 
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Vidmantas ŠMIGELSKAS 

Kalitos kalno paleidimo is-
torijoje labai pritrūko aiškios 
p.Marijonos pozicijos. Ger-
biamasis Alfrydas Savickas 
aiškiai pasakė: „jeigu trasa 
nebus paleista, imam šakes 
ir einam prie savivaldybės“. 
Matyt, politikas, buvęs Darbo 
partijos kandidatas į Anykš-
čių rajono merus A.Savickas 
šakes anykštėnus kvietė 
naudoti ne kaip šiaurietiško 
ėjimo lazdų pakaitalą, o pa-
gal tiesioginę paskirtį. Arba 
mėšlui iš savivaldybės išmėž-
ti,  arba valdžią užbadyti...

Aišku, politiko formuluotė 
buvo perdėtai reakcinga. 
Švelniai tariant, perlenkė jis 
šakes, grubiau sakant - biški 

nusišnekėjo. Teatleidžia jam 
ūkininkai, telaimina jį kalnų 
slidininkai.

Vyriausybės sprendimas 
leisti pradėti veiklą kalnų sli-
dinėjimo centrams šiaip jau 
nėra kuriozinis. Slidininkai ir 
be karantino būna normaliai 
apsirengę, dėvi šalmus, aki-
nius, pirštines. Kelių šeimos 
ūkių nariams susiglausti 
slidinėjant nepatogu. Slidės 
maišo...

Suprantu, jog slidininkų 
slidinėjimas svetimos savi-
valdybės teritorijoje tech-
niškai yra sunkiai regla-
mentuojamas. leisi važiuoti 
paslidinėti į kitą miestą, tai 
lietuvių nebesugaudysi. Ša-
lyje atsiras trys milijonai 
slidininkų, t.y. daugiau nei 
joje yra gyventojų. Bet išėjo 
tai žiauriai durnai. Vien 
Anykščių policininkai per 
vien pirmąjį Kalitos kalno 
veiklos savaitgalį nubaudė 
tris slidininkus, į Anykščius 
atvykusius iš kitų miestų. 
Formaliai tie žmonės pažei-
dė karantino reikalavimus, 
tačiau realiai - koks skirtu-
mas, iš kurios lietuvos vietos 

paslidinėti važiuoji. Koks 
skirtumas, kur tu slides į 
automobilį susikišai  - Troš-
kūnuose ar Užpaliuose? 
Dabar net ir spjaudymai pro 
važiuojančio automobilio 
langą nėra pavojingi, juk ne 
seilės, o ledokšnis nukris... 

Vyriausybei leidus veikti 
kalnų slidinėjimo centrams, 
keltuvai suktis lyg pamojus 
burtų lazdele nepradėjo. 
Sprendimus dėl konkrečių sli-
dinėjimo centrų veiklos pri-
ėmė jų savininkai. Mūsiškis 
Kalitos kalnas yra valdiškas, 
trasą paleido mūsų rajono 
valdžia. Pradžioje sakė, kad 
nebus šiemet slidininkams 
džiaugsmo, nes trumpas 
anykštėnų paslidinėjimas 
brangiai rajono biudžetui 
kainuos, bet kai A.Savickas 
susirado šakes, meras Sigutis 
Obelevičius laimindamas 
peržegnojo kalną ir tarė - 
„Čiuožkit“! Ir be reikalo. 
Niekur nei A.Savickas, nei 
kiti meistrai neiščiuoš. O ir 
rajono valdžia šakių meis-
trams kaip buvo bloga, taip 
ir liks.  Gaunat juk velnių už 
neprižiūrėtas laiptines, neva-

lytas gatves, laikinąjį Vaiginą 
ir t.t. Ir toliau gausit.

Kalitos slidinėjimo trasos 
problema yra išskirtinai 
spekuliatyvi. Slidinėjimas 
Anykščiuose iš esmės yra 
nuostolingas (būtų pelninga 
veikla - seniai trasa būtų 
privatizuota). Net kai žiema 
būna ilgiau nei mėnesį ir kai 
į mūsų trasą plūsta slidi-
ninkai iš didmiesčių. Tačiau 
slidinėjimo trasa kuria pri-
dėtinę vertę visam Anykščių 
turizmo sektoriui. Slidininkai 
nakvoja viešbučiuose, valgo 
kavinėse, o didžiausi ekstre-
malai dar aplanko ir Antano 
Baranausko klėtelę.

Taigi, ponai šakių meistrai, 
iš jūsų 5 eurai už slidinėjimą, 
50 - už nakvynę „Nykščio 
namuose“, 22 - už kepsnį 
SPA „Vilnius Anykščiai“ ir 
19,99 „Norfai“ už pakuotę 
alaus.  Už klėtelės lankymą, 
p.Alfrydai, nemokėkit. Čia 
mano asmeninis bonusas. At-
sirokuosiu pats su muziejumi.     

Kalitos slidinėjimo tra-
sa pasinaudos keli šimtai 
anykštėnų arba keli procentai 
rajono gyventojų. Panašiai 

tiek, kiek slidininkų, Anykščių 
rajone yra medžiotojų. O 
žvejų neabejotinai daugiau... 
Žinokit, vargšai žvejai patys 
randa ledą, po kuriuo yra 
žuvies, patys sniegą nusikasa 
ir patys (o, Dieve!) eketes 
išsigręžia. Pikta žvejams, kad 
valdžia juos užmiršo. Reikia 
ir jiems savo Alfrydo ir savo 
šakių!

Nespekuliuokit, kad karan-
tinas užkniso, kad Kalitos 
trasa yra vienintelė vieta, kur 
susiliejate su gamta. Galite 
lietis lygumų trasoje ar pa-
slidinėti kaime nuo kalniuko. 
Bet tingisi užpakalį ant kalno 
vilkti... Žinau  žinau, specia-
liai parengta trasa -  visai ki-
tas reikalas nei purus sniegas 
pakrūmėje. Tačiau Kalita -  ir 
ne Garmišas Partenkirche-
nas, kuriame su anūkais sli-
dinėjote 2016-aisiais. Išeikit 
su šakėmis prieš Merkel. Bus 
jums ir Garmišas, ir Parten-
kirchenas. Ir dar „or inkliu-
zi“ Bavarijos žemės sąskaita. 
Ta p.Merkel greičiausiai nei 
šakių, nei šieno, nei Savicko 
nėra mačiusi. Turėtų išsigąs-
ti! Gera idėja, p. Marijona?

Nepatiko globėjų požiūris 
į Šv.Mariją

Apžiūrėti, kur per šalčius 
glaudžiasi Anykščių benamiai, 
išėjome kartu su Anykščių soci-
alinės gerovės centro steigėjais  
Sigitu Petravičiumi ir Donaldu 
Vaičiūnu. Kiek groteskiškai at-
rodo, jog V.Belevičius su bičiu-
liu glaudžiasi gretimame pasta-
te, prie pat Anykščių parapijos 
namų, kuriuose įsikūręs Anykš-
čių socialinės gerovės centras.

„Anykštai“ benamis, nesi-
keldamas iš savo guolio, drau-
giškai pasakojo, kad jis kilęs 
iš Šilutės, o persikraustęs į 
Anykščių rajoną gyveno Vait-
kūnuose, kolūkyje dirbo trak-
torininku, paskui fermos darbi-
ninku. Jis sakėsi, kad benamiu 
jis tapo po skyrybų - namą neva 
paliko žmonai ir išėjo į niekur. 
Vaikų vyras sakė neturintis, o 
apie gimines dėstė: „Jiems „da 
lampočki“ - kam aš, invalidas, 
reikalingas?...“  

Praėjusią žiemą V.Belevičius 
praleido Troškūnuose, priva-
čioje prieglaudoje. „Ten tas 
pats per tą patį. Ir Marijos jie 
nepripažįsta“, - apie tai, kuo 
nepatiko prieglauda, kalbėjo 
benamis.

„Kuo mes galėtume jums 
padėti?“ - šaltyje gulinčio be-
namio klausė S.Petravičius ir 
D.Vaičiūnas.  

„O kuo jūs man padėsite? Nie-

Išgyvena Sibiro sąlygomis
ko baisaus, kad ir pavasario ne-
sulauksiu. Užkas ir dabar, žemė 
nėra labai įšalus“, - Anykščių 
socialinės gerovės centro stei-
gėjams atsakė benamis.

Jis sakė gaunąs neįgaliojo 
pensiją. Dieną eina pasišildyti 
į  Vilniaus gatvės „Norfą“. Par-
duotuvės kulinarijos skyriuje 
jis, kai turi pinigų, nusiperka 
sriubos ar kito karšto maisto. 
„Nespjaunu. Šilčiau išgėrus“, 
- požiūrio į alkoholį neslėpė be-
namis.  

Kiek tos žiemos...

Dar du benamius - Audrių ir 
Arūną - sutikome prie „Nor-
fos“. Pusamžiai vyrai sakė, jog 
per šalčius buvusios ligoninės 
pastate nebenakvoja - glaudžia-
si pas pažįtamus - tai pas vie-
nus, tai pas kitus. 

Audrius sakė, kad Anykš-
čiuose turėjo du butus, bet 
„draugė numaudė ir liko ant 
ledo“. Arūnas dėstė, kad jis ga-
tvėje atsidūrė po to, kai sudegė 
jo Kavarske turėtas namas.

Dienomis abu vyrai „dirba“ 
prie „Norfos“, kas centų duo-
da, kas vežimėlį leidžia grąžinti 
į prekybos salę ir iš jo išsiimti 
kaip užstatą paliktą pinigėlį.

„Žvejų gatvėje nusižiūrė-
jau butą nuomai. Už 60 eurų 
per mėnesį. Eisim ten abu su 
draugu“, - apie ateitį kalbėjo 
Audrius. Jis tikino, kad jau tuoj 
tuoj prasidės visai neblogas gy-
venimas - turi pasiūlymą eiti 

dirbti prie statybų pagalbiniu 
darbininku, o pavasarį eis srai-
giauti. Pasak Audriaus, per die-
ną jis gali pririnkti sraigių ir už 
40 eurų.

„Kai įsikursite - ateikit pas 
mus. Padėsim kuo galėsim. Ir 
baldų rasim“, - Audriui ir Arū-
nui žadėjo D.Vaičiūnas.

Abu vyrai aiškino, kad į prie-
glaudą neis, nes neturi pinigų. 
Anykščių socialinės gerovės 
centro steigėjams ėmus aiškin-
ti, kad galima sutvarkyti do-
kumentus, kad benamiams bus 
skirtos socialinės išmokos, ir 
Arūnas, ir Audrius mojo ran-
ka - kiek tos žiemos beliko... O 
vasaromis jiems smagiau lais-

vėje.  
Turi kardinaliai keistis 
požiūris

Anykščių socialinių paslaugų 
centre įsteigtas naujas etatas. 
Naujas darbuotojas turės rū-
pintis benamiais. D.Vaičiūnas 
mano, kad tokio etato išlaiky-
mas iš rajono biudžeto yra tik 
tuščias pinigų švaistymas. „Ką 
tas žmogus galės padaryti? 
Ateis su jais pasikalbėti? Mes 
kalbamės, pats girdėjote. O 
kas nuo to keičiasi?“ - aiškino 
D.Vaičiūnas.

Jo nuomone, reikia kardina-
laus sprendimo. „Galbūt rei-
kia nupirkti butą, įsteigti mini 

(Atkelta iš 1 psl.)

nakvynės namus. Gal bent be-
namiams nuolat duoti karšto 
maisto. 

Reikia kažkokio atspirties 
taško, nuo kurio jie galėtų paju-
dėti“, - svarstė Anykščių socia-
linės gerovės centro steigėjas. 

Meras mato tik 
psichologinę problemą

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, jog V.Belevičių jis gerai 
pažįsta. „Pernai buvau suor-
ganizavęs jo apgyvendinimą 
Troškūnuose. 

(Nukelta į 9 psl.)

Anykščių socialinės gerovės centro steigėjai (iš kairės) Donaldas Vaičiūnas ir Sigitas Petravičius 
mano, kad kalbėjimas su benamiais nieko nepakeis, o benamiai Arūnas ir Artūras sako nusižiūrėję 
būstą, kurį ketina nuomotis.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Beveik kultinė anykštėnų 
„Duonelė kasdieninė“ - eduka-
cinė programa. Prieš daugiau 
nei dvidešimt metų startavęs 
užsakomasis Nijolės Kačkuvie-
nės duonos kepimas buvo toks 
populiarus, jog Anykščių mu-
ziejininkai edukacinėms pro-
gramoms nupirko ir Niūronyse 
perstatė antrąją Aukštaitišką 
sodybą. Akys greitai priprato 
ir atrodo, kad Legų ir Striukų 
sodybos Niūronyse viena šalia 
kitos stovi jau visą amžių.

Ne vienerius metus Anykš-
čių muziejininkų edukacinės 
programos buvo išskirtinės vi-
soje Lietuvoje, kol kaip viru-
sas neišplito po kaimo turizmo 
sodybas. „Natūralu, juk ir mes 
kažką nuo kitų nusižiūrim“, 
- apie idėjų dalybas kalbėjo 
A.Verbickas. 

Prisimenu, kad apie nebeeg-
zistuojančio „Jaros“ koncerno 
verslus anykštėnai kalbėjo, kad 
buvęs jo vadovas Valentinas 
Puodžiukas dažnai net konkre-
čiai pozicijai ieško žmogaus, 
o atsiradus potencialiam spe-
cialistui priderina naują verslo 
kryptį. Regis, panašiai elgiasi 
ir A.Verbickas: pasirodys hori-
zonte geras kalvis ar pynėjas - 
bus sugalvota, kaip jo išskirtinį 
amatą priderinti prie muziejaus 
veiklų.

Muziejus turėjo ir 
arklių fermą

A.Verbickas Anykščių mu-
ziejui vadovauja nuo 1992-ųjų. 
Jis - ilgiausiai dirbantis savi-
valdybės įstaigos vadovas. Pa-
gal vadovavimo muziejui stažą 
A.Verbickas pranoko ir Anykš-
čių muziejininkų patriarche lai-
komą Teresę Mikeliūnaitę.

1992-ieji buvę sunkūs metai. 
Trūko lėšų, galai su galais tada 
sueidavo nebent naujiesiems 
verslininkams. „Dar veikė 

Anykščių turizmo biuras, dar 
buvo gyvos literatūrinių muzie-
jų lankymo tradicijos. Prisimin-
kime, jog paminklas Antanui 
Baranauskui Anykščiuose buvo 
statomas 1992-1993 metais“, - 
sakė A.Verbickas.

Arklio muziejus A. Baranaus-
ko ir A.Vienuolio - Žukaus-
ko memorialinio muziejaus 
žinion buvo perduotas prieš 
A.Verbicko darbo pradžią. Jis 
šypsojosi, kad pirmaisiais dar-
bo metais valdė ne tik Arklio 
muziejų, bet ir arklių fermą. 
„Buvo skiriamas muziejui fi-
nansavimas šienui pirkti. O 
paskui arklių ferma buvo per-
duota Anykščių žemės ūkio 
mokyklai“, - kalbėjo muziejaus 
vadovas.

1998-aisiais, ruošiantis siau-
rojo geležinkelio šimtmečiui, 
A.Verbickas su ilgamečiu 
Anykščių geležinkelio stoties 
viršininku Jonu Beliausku ėmė-
si iniciatyvos išsaugoti kultū-
ros paveldą. Pirmoji Siauruko 
muziejaus ekspozicija atida-
ryta 1999-ųjų rugsėjį,  o vieni 
pirmųjų jos lankytojų buvo 
Vytautas ir Gražina Landsber-
giai. 2002-aisiais pradėti rengti 
pirmieji PHARE projektai, po 
metų gautas pirmasis europinis 
finansavimas. 2004-aisiais tuo-
metinis Anykščių meras Darius 
Gudelis ir buvęs Vilniaus meras 
Artūras Zuokas padėjo pirmąjį 
Šeimyniškėlių papilio medinio 
bokšto vainiką.   

   
Stengiasi, kad nebūtų gėda
prieš Vienuolį...

Apie lygiavimąsi į buvu-
sius garsius muziejaus vado-
vus - A.Vienuolį Žukauską ir 
T.Mikeliūnaitę - A.Verbickas 
kalba droviai: „Na ką jau čia 
man lygintis, baikit...“  Vis-
gi per pavyzdžius matyti, kad 
p.Antanas laikosi esminių 
A.Vienuolio - Žukausko prin-
cipų.

„Kai A.Vienuolis pro langą 
pamatydavo, kad prie klėtelės 
stovi žmonės, padėdavo par-
kerį ant stalo ir eidavo vesti 
ekskursijos. Žiūrėk, paskui 
su lankytojais kelioms valan-
doms prie Puntuko išvažiuo-
ja. Jam žmogus, besidomintis 
A.Baranausku ir Anykščiais, 
buvo prioritetas. O ne raštas“, - 
kalbėjo A.Verbickas. 

A.Vienuolis, ypač kol dir-
bo nuosavoje vaistinėje, daug 
laiko skirdavo pokalbiams su 
anykštėnais. Apie tokius sako-
ma, kad mokantys klausytis“... 
Tiesa, rašytojas kantriai klausy-
damasis galbūt rinkosi siužetus 
būsimiems savo kūriniams.

Kitas rakursas į šalį - apie 
rašytoją Bronę Buivydaitę. Ji 
ketvirtajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje buvo tapusi pro-
fesionalia rašytoja, o pedago-
ginės veiklos atsisakė. Po karo 
gyvenimas susiklostė taip, kad 
B.Buivydaitė turėjo grįžti į 
Anykščius, ji neturėjo nei dar-
bo, nei pajamų. „Savo aruose 
augindavo gėles ir daržoves, 
kurias pardavinėjo turgelyje. 
Eilėraščius dėjo į stalčių. Nesi-
lankstė naujai valdžiai ir išgyve-
no“, -  pasakojo A.Verbickas.

Grįžtant prie pastraipos te-
mos, panašu, kad vaizdas, kai 
įstaigos vadovas šluoja muzie-
jaus kiemą, nėra A.Verbicko 
poza. Direktorius ir vinį pats 
įkala, ir sniegą nukasa, ir eks-
kursijas pats veda. Juk ir tas ki-
tas Antanas, net būdamas gar-
siu rašytoju ir Aukščiausiosios 
tarybos deputatu, savęs „nesta-
tė“ į didžio veikėjo pozą.      

Beveik keturiasdešimt 
muziejaus knygų

A.Baranausko ir A.Vienuolio 
- Žukausko memorialinio mu-
ziejus, plėtojantis daugybę 
pramoginių veiklų, neapleido 
rašytojų atminimo išsaugojimo 
baro. Atvirkščiai, anykštėnai 

-  bene vieninteliai šalies mu-
ziejininkai, kiekvienais metais 
turintys savo stendą Vilniaus 
knygų mugėje.  

Nuo 1992-ųjų, po  pirmosios 
knygos „Anykščiai“, Anykščių 
muziejininkai išleido jau be-
veik keturiasdešimties pavadi-
nimų knygų. 

„Daugiausia prie mūsų lei-
dinių yra dirbusios Rasa Bra-
žėnaitė, Skaidrė Račkaitytė, o 
paskutinį dešimtmetį ir Tautvy-
das Kontrimavičius. Du solidūs 
leidiniai („ Antano Baranausko 
asmeninė biblioteka“ 2016 m. 
bei „Per Tamstos laišką į mane 
padvelkė tikras pavasaris: An-
tano Vienuolio-Žukausko ir 
tremtinių bei politinių kalinių 
ir jų artimųjų epistolinis paliki-
mas“ 2019 m.) nebūtų pasirodę 
be nuoširdaus  ir savanoriško 
Vilniaus universiteto bibliote-
kos Rankraščių skyriaus vado-
vės dr. Ingos Liepaitės bendra-
darbiavimo. Bet visko pradžia 
- ano amžiaus dešimtojo dešim-
tmečio pirmieji metai... “ - sako 
A.Verbickas.

A.Verbicko veikla įvertinta 
Anykščių Teresės Mikeliūnai-
tės kultūros premija (2003 m.), 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos premija už muzie-
jininkystės darbus (2016 m.), 
Anykščių rajono savivaldybės 
Antano Baranausko literatūrine 
premija už studiją „Antano Ba-
ranausko asmeninė biblioteka“ 
(su Inga Liepaite, 2017 m.). Už 
veiklą 2017-aisiais - Piliakalnių 
metais - jis apdovanotas Kul-

tūros ministerijos Piliakalnių 
metų medaliu (2017 m.).

Lietuvos literatūriniai 
muziejai nyksta

Tarybiniais metais rašytojų ir 
poetų memorialiniai muziejai 
buvo steigiami lengva ranka. 
Gal 90 proc. Lietuvos muziejų 
buvo skirti literatų atminimui. 

A.Verbickas sako, kad da-
bartinės tendencijos yra jau 
kitos. „Jurgos Ivanauskaitės ir 
Justino Marcinkevičiaus butų-
muziejų neįsteigė, tad vargu 
ar artimiausiais dešimtmečiais 
rasim rašytoją, kuris susilauks  
muziejaus“, - kalbėjo Anykščių 
muziejaus vadovas. 

Dalis tarybiniais metais vei-
kusių rašytojų muziejų Nepri-
klausomybės pradžioje užvėrė 
duris lankytojams, o nemaža 
dalis likusių dirba tik fragmen-
tiškai - jų durys atrakinamos tik 
po išankstinės registracijos.

Pasak A.Verbicko, nedera 
kalbėti apie Anykščių muzie-
jaus veiklos krypčių pelningu-
mą, nes muziejaus priedermė 
yra kita - ne pelno siekimas.  
Tačiau kaip bežiūrėsi - muzie-
jaus pajamos iš pramoginių 
veiklų ir bendras lankytojų 
srautas padeda įpūsti gyvasties 
ir rašytojų memorialiniams mu-
ziejams. Nedaug kas besugal-
voja į Anykščius atvykti vien 
dėl rašytojų muziejų, o dabar, 
išplėtojus muziejaus veiklas, 
dėmesio gauna ir Siaurukas, 
ir Arklio muziejus ir didieji 

Antanas Verbickas pats dažnai veda eksursijas Siauruko muziejuje.

Žmogus su šluota ant geležinkelio bėgių -  Anykščių muziejaus direktorius Antanas Verbickas....

Direktorius Antanas Verbickas su ekskursantais.
A.Baranausko ir A.Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus 

archyvo nuotr.
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Vasario 16 Akto signataras Stp. KAIRYS
jau matė ir XXI a. Lietuvą Dobilas KIRVelIS

Jau solidaus amžiaus atvykęs į Ameriką, Steponas Kairys 
1956 m. stebėdamas JAV gyvenimą ir mąstydamas apie Lie-
tuvos ateitį, savo vizijose jau mato ateinančią Robotų epo-
chą, ir robotizuotą Lietuvą.

JAV leidžiamo kairiųjų Ame-
rikos lietuvių laikraščio „Kelei-
vis“, kurį redagavo ilgametis 
Šiaulių burmistras J. Sondeckis-
Sonda, redakcijos kasmetinėje 
knygutėje „Keleivio KALEN-
DORIUS 1957“ Stp. Kairys, J. 
Kaminsko  vardu (Stp. Kairio 
oficiali pavardė JAV, D.K.) iš-
spausdino straipsnį: „Robotų 
Revoliucija“, o 1960 m. lai-
kraštyje „Keleivis“ – „Techni-
ka Amerikos ūkyje“. Čia Stp. 
Kairys savo vizijose jau mato 
tai, ką mes šiandien Europoje 
vadiname XXI amžiaus Ketvir-
tąja Technologine Revoliucija 
– Industry 4.0. Dėstoma apie 
tokį gamybos automatizacijos 
lygį, kai fabrikų „...prietaisai-
automatai moka mašiną valdy-
ti ir iš toli“, t.y. Robotai valdo 
Robotus. Jau aptariamos XXI 
amžiaus Dirbtinio Proto tech-
nologijos (1 pav.). Sampro-
taujama apie dėl to kylančių 
socialinių problemų pasekmes, 
kurios, jo manymu, tikėtina, 
kad technologinės kūrybos ke-
liu, bus išspręstos išlaisvinant 
darbo žmogų nuo prievartos. 
Autorius apibendrina: „Jeigu 
tuo netikėtume, būtume blogi 
socialistai“. 

Stp. Kairys iki pat mirties 
buvo ištikimas dar jaunystėje 
susiformavusiai demokratinio 
socializmo ideologijai ir nuo 
jos neatskiriamoms inžinerinio 
mąstymo - technologinio deter-
minizmo filosofinėms nuosta-

toms.
Kur slypėjo 

Stepono Kai-
rio minties 
galia ?

Stp. KAI-
RIO Lietuvos 
Valstybės vizi-
ja XX  amžiui 
pagrįsta  11 
giliai įleistų, 
tvirtų, tarpusa-
vy sistemiškai 
susijusių idė-
jų pamatinių 
stulpų: 

• Nepriklau-
somybės -

„ . . .progra -
mos minimum: 
Savistovi de-
m o k r a t i š k a 
respublika...“, 
kurią jis pa-
matė, kai dar  
buvo rusiškos 
carinės Šiau-

lių berniukų gimnazijos mo-
kinys. Tai neseniai (1896 m.) 
įkurtos Lietuviškos Socialde-
mokratiškos partijos programos 
formulė, kurią Steponas,  dar 
gimnazistas,  atrado padedamas 
Raudonojo Grafo – Vladimiro 
Zubovo aplinkos žmogaus, Gu-
bernijos ekonomo, socialisto 
Vincento Janavičiaus, išsisky-
rusio inžineriniu mąstymu. 

• Lietuvybės - Anykščių 
-Utenos krašto ūkininko šei-
moje, kalbančioje tik lietuviš-
kai, vaiko problema, iškilusi 
besimokant Palangos rusiškoje 
progimnazijoje kartu su Lietu-
vos ir Žemaitijos bajoriukais, 
kalbančiais tik lenkiškai ir nie-
kinančiais kiauliaganių lietuvių 
kalbą. Valstybės lietuvių kalbos 
pagrindu  idėja tvirtai sufor-
muluota Šiaulių gimnazijoje ir 
tvirtinama visą gyvenimą;

• Socializmo - idėja išgirsta 
iš Jono Biliūno, pamatyta dar 
Šiauliuose, tvirtinta Petrapilyje 
ir ištikimai įgyvendinama visą 
gyvenimą;

• Demokratijos - suprasta kaip 
būtinybė, formuojant jau nebe 
Lietuvišką, bet Lietuvos Soci-
aldemokratų Partiją (LSDP), 
ypač Didžiojo Vilniaus Seimo 
periodu bei vertinant Rusijos 
nedemokratinę socialdemokra-
tiją;

• Pilietinės valstybės - bet ne 
bažnytinės visuomenės, tokios 
visuomenės, kurios gyvenimas 

pagrįstas mokslu, o ne religi-
nėmis dogmomis. Ši idėja pa-
justa dar Palangoje, atsisakant 
kunigystės,  ir įtvirtinta Šiaulių 
gimnazijoje bei studijuojant in-
žineriją Petrapilyje;

• Pramoninės (Industrinės) 
valstybės - kaip būtinybės, 
numatant Lietuvos visaverčio 
gyvenimo ateitį, įvertinus Lie-
tuvos agrarinį bei technologinį-
kultūrinį atsilikimą;

• Respublikos - valstybės, 
kurią turi valdyti ne karaliai, ne 
kunigaikščiai, bet pačių Vals-
tybės žmonių iš savųjų tarpo 
išrinkti labiausiai tinkami, pro-
fesionaliai pasirengę, dori ir iš-
tikimi žmonės;

• Savivaldos - kur vietinis 
valdymas patikėtinas taip pat 
pačių žmonių išsirinktai savi-
valdybei, bet ne bažnytiniams 
ar kitokiems komitetams;

• Technologinio determiniz-
mo - nuostatos, kad socialinius 
santykius, jų raidą lemia ir vis 
labiau lems ateityje technolo-
gijos, inovacinė technokūryba, 
bet ne religijos ir ne ideologi-
jos. Pajuto tai intuityviai, pasi-
rinkdamas studijuoti inžineriją, 
taip pat priimdamas Markso po-
žiūrį į mechanizmų, mašinų ir 
technologijų lemiamą reikšmę 
visuomenės gyvenimui – jame 
matė marksizmo esmę. (Už tai 
Kairį  kai kas vadino Lietuvos 
marksizmo Rabinu);

• Demokratinio socializmo - 
idealios industrinės visuotinos 
gerovės valstybės, įstatymais 
suderinančios visų socialinių 
sluoksnių orų, darnų ir kūrybin-
gą technologinį tobulėjimą.

Visa tai apibendrinus – Ste-
pono Kairio žodžiais būtų for-
muluota Lietuvos vizija - Pilie-
tinė Demokratinio Socializmo 
Technokūrybos Respublika 
– Ekoinžinerinė Lietuva. O 
jau XXI amžiuje Stp. Kairys ti-
kriausiai matytų Demokratinio 
Transhumanizmo Lietuvą.

Kokios reiškėsi ideologinės
nuostatos kuriant Lietuvą ?

Kuriant Lietuvos valstybę 
XX-jo a. pradžioje, 1905 m. 
Didžiojo Vilniaus Seimo ir 
ypač 1917-1918 metais kovo-
jant dėl Vasario 16 Akto for-
mulės Lietuvos Taryboje ir dar 
vėliau, Stp. Kairys buvo kai-
riųjų - „maištininkų“ - lyderis, 
atstovaujantis tuo metu išky-
lančioms Europoje reformizmo 
ideologinėms nuostatoms (2 
pav.). Reformizmas, kaip filo-
sofinė neokantizmo koncepci-
ja, Europoje atsirado antroje 
XIX a. pusėje, skelbęs kvieti-
mą – „Atgal prie Kanto”, ypač 

akcentuojant Kanto Etinį impe-
ratyvą. Remiantis šia vokiečių 
filosofija, buvo reformuotas re-
voliucinis marksizmas, atsisa-
kant revoliucinių visuomeninės 
keitimo metodų, juos keičiant 
evoliuciniais žingsneliais, iš 
lėto vykdomomis nuolatinėmis, 
laipsniškomis, iš anksto supla-
nuotomis reformomis. Vėliau 
ši ideologinė nuostata tapo do-
minuojanti Vakarų Europoje ir 
šiandien funkcionuojanti Eu-
ropos Sąjungoje Demokratinio 
Socializmo doktrina.

Reformizmui, nepakanka-
mai išgrynintai konformistinei 
ideologijai, Lietuvos Taryboje 
atstovavo Antanas Smetona. 
Liberalizmo atstovas buvo fi-
nansininkas dr. Jurgis Šaulys, 
o tvirtą konservatyvią kata-
likizmo ideologiją prižiūrėjo 
dvasiškis Justinas Staugaitis. 
Patriarchas, senolis dr. Jonas 
Basanavičius, kaip ir Stp. Kai-
rys, laisvamanis, nesigaudantis 
visų šių ideologinių ginčų pe-
ripetijose, visaip „tampomas“, 
atliko svarbiausią ir lemiamą 
misiją: laimėjus mažumos - 
„keturių kairiųjų“ - Vasario 16 
Akto formulei, buvo psicholo-
giškai tinkamas pirmininkauti 
jį pasirašant. Visi 20 LT narių 
tvirtai ir be išlygų siekė Lietu-
vos nepriklausomos valstybės 
atkūrimo-sukūrimo, bet kie-
kvieno valstybės ateities vizijos 
buvo visiškai kitokios. Ir tai 
lėmė Lietuvos  tarpukario (ir ne 
tik jo) realų gyvenimą. 

Modernios Stp. Kairio to 
laikmečio socialinės raidos 
įžvalgos buvo akivaizdžios, 
bet ignoruojamos. Jau pirmai-
siais Valstybės formavimo me-
tais valstybė pasiskelbia pagal 
socdemų programą  RESPU-
BLIKA. Formuojant Vasario 
16 Akto formulę, Stp. Kairys, 
nenorėdamas perdaug erzinti 
dešiniųjų, nusileido dėl žodžio  
Respublika. Bet jau 1920 m. 
Laikinojoje Lietuvos Konstitu-
cijoje ir vėliau 1922 m. nuolati-
nės  Lietuvos Konstitucijos pir-
majame straipsnyje teigiama: 
Lietuva - Demokratinė Respu-
blika. Žinoma, silpnai demo-
kratinė ji išbuvo tik nepilnus 5 
metus.

Pagrindinė Stepono Kairio 
principinga nepalenkiamumo 
jėga slypi jo visuomenės raidos 
supratime ir ateinančio visuome-
nės gyvenimo teorinėje vizijoje 
– remiantis neprimityvia inžine-
rinio mąstymo logika aiškinami 
visuomenės raidos dėsningumai,  
juos grindžiant filosofų taip va-
dinamu technologinio determi-
nizmo dėsningumu.

Technologinis determinizmas 

- tokia mąstymo nuostata, kai 
technokūryba,  technologijos ir 
technoprogresyvizmas yra lai-
komos visuomenės progresą va-
rančiąja ir net valdančiąja jėga, 
teigiant, kad būtent jos nulemia 
(determinuoja) istorinę žmo-
nijos raidą. Atrodo, kad Stp. 
Kairys šį technologinio deter-
minizmo požiūrį atrado ekono-
misto - filosofo Karlo Markso, 
kuris XIX šimtmečio viduryje 
jį formulavo kitokiais, mums, 
studijavusiems „socialistinia-
me pokaryje“, gerai žinomais 
žodžiais: „Gamybinės jėgos le-
mia gamybinius santykius“. O 
jau XX a. pradžioje inžinierius 
Stp. Kairys „gamybines jėgas“ 
suprato kaip technologijas, o 
„gamybinius santykius“ – soci-
alinę struktūrą bei politiką. 

Jo vizijoje jau tada buvo aki-
vaizdu, kad socialinio progreso 
variklis yra naujų, inovatyvių 
technologijų inžinerinė kūry-
ba ir įgyvendinimas, ir tik per 
šią kūrybą, neatskiriamai nuo 
mokslo, spręstinos žmonijos  
(taip pat Lietuvos) ekonominės 
bei socialinės problemos. To 
meto Lietuvoje tokią mąstyse-
ną galėjo turėti tik inžinerinio 
išsilavinimo žmonės, ir Stp. 
Kairio skelbiamas idėjas galėjo 
suprasti nebent jo bičiulis inž. 
Vl. Sirutavičius, gal kažkiek 
humanitariškai, kaip mark-
sistas -Augustinas Janulaitis. 
Lietuvos Taryboje, kurioje do-
minavo humanitarinis, netgi 
religinis mąstymas, labiau ak-
centuojantis feodalinę Lietuvos 
praeitį, Stp. Kairio požiūris į 
Lietuvą, kaip XX a. pramoninę 
(industrinę) valstybę, negalėjo 
būti suprastas ne tik LT dau-
gumos, bet ir jo bendraminčių 
- „mažumos“. Artimiausias 
jam buvo valstietiškas demo-
kratas Jonas Vileišis, bet ir jis 
mąstė remdamasis moderniu 
Lietuvos agroūkiu, bet ne pra-
mone. Nors vėliau Kaune jie 
kartu „ekoinžinerizavo“ Kauno 
miestą. Tokios technologinio 
determinizmo nuostatos ryškiai 
pradėjo reikštis XX a. antroje 
pusėje, kaip Karlo Raimundo 
Popper“io (1902- 1994) so-
ciologinis determinizmas, so-
cialinė technologija, socialinė 
inžinerija. XXI amžiuje visa 
tai dar labiau išryškėja. Tai 
dirbtinio intelekto ir dirbtinės 
gyvybės technologijos, trans-
formuojančios humanitarinę-
humanistinę visuomenę į trans-
humanizmą. Akivaizdu, kad 
Lietuvos Taryboje Stp. Kairys 
buvo strategiškai mąstantis re-
formistas-inovatorius, reiškęsis  

(Nukelta į 7 psl.)

Vasario 16-osiossignataras Steponas Kairys 
buvo inovacinės prigimties žmogus.
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konservatorių aplinkoje.

Kokią Lietuvą Stp. Kairys
matytų šiandien ?

Suprantama, klausimas reto-
rinis. Neabejotina, Stp. Kairys 
būtų neabejingas šiandienos, 
XXI amžiaus, Lietuvos ir Eu-
ropos, technologinę moderni-
zaciją įgyvendinančių social-
demokratinių idėjų dvasioje, 
perspektyvai. Būdamas tvirtas 
idėjinis reformistas, suprantan-
tis, kad laikui bėgant niekas ne-
stovi vietoje – viskas kinta, net 
ir idėjiniai pamatai, jis negalėtų 
būti konservatoriumi. 

Savo laiku Stp. Kairys natū-
raliai priėmė savo laikmečio 
XX a. Europos reformizmą 
(Lenino bolševikų smerkiamą 
oportunizmą-revizionizmą), 
suprato XVI a. Reformacijos 
esmę su to laikmečio XX a. 
humanizmo sampratos kaita, 
todėl natūraliai mąstė ir apie 
XXI amžiaus realią Robotizaci-
ją. Kadangi dar XX a. pradžioje 
ir Vilniuje, ir Kaune S. Kairys 
tiesiogiai susidūrė su ekologi-
nės taršos problemomis ir buvo 
Lietuvos ekologinės inžinerijos 
pionierius, jam turėjo būti žino-
mi ir biologinių ekoinžinerinių 
taršos sprendimų keliai bei ki-
tos panašios technologinių ino-
vacijų idėjos. Bet iškyla klau-
simas, ar S. Kairys tada galėjo 

Vasario 16 Akto signataras Stp. KAIRYS
jau matė ir XXI a. Lietuvą

pagalvot apie visiškai kitokių 
– bioinžinerinių technologijų 
– atsiradimą, kurios jau radi-
kaliai (iš esmės) spręs ekologi-
nės taršos problemas:  metalus, 
plastmases bei kitas tradicines 
išteklines gamybos grubios tar-
šos žaliavas bei gamybos bū-
dus pakeis atsinaujinančiomis 
biologinėmis-molekulinėmis 
– natūralios gyvosios gamtos 
technologijomis? 

Pagal S. Kairio inovacinę pri-
gimtį – žiūrėti į priekį, į ateitį 
– mąstyti revoliuciškai, įgyven-
dinti idėjas evoliuciškai – gali-
me drąsiai teigti, kad jis, be jo-
kios abejonės, nesvyruodamas 
priimtų šiandien keliamą XXI 
a. BIOINŽINERIJĄ – Sintetinę 
Biologiją, kaip neišvengiamą ir 
būtiną Lietuvos technosocialinę 
inovaciją. Suvienijus gyvybės 
inžineriją su socialine inžineri-
ja, Lietuva, kaip bioinžinerinės 
kūrybos valstybė, jam būtų ne-
išvengiama būtinybė.  Taip pat 
jam būtų priimtina ir Kondra-
tjevo-Shumpėterio socialinės-
ekonominės Žmonijos raidos 
koncepcija. Jis gal net pritartų 
Valstybės valdymo neurokiber-
netiniam modeliui bei social-
demokratinės visuomenės evo-
liucijai į modernesnį valdymosi 
būdą – socialmeritokratiją.

Bet ypač įdomūs būtų Stp. 
Kairio samprotavimai apie pa-
grindines, prieš 100 metų jam 
buvusias svarbiausias Lietu-
vos nepriklausomybės, laisvės, 

lietuvybės problemas, kai jau 
prieš 28 metus „išbėgom“ iš 
Tarybų Sąjungos ir jau vėl be-
veik 14 metų esame kitoje ben-
drijoje – Europos Sąjungoje, 
net ir kitame kariniame aljanse 
– NATO. 

Buvimas ES jam nebūtų 
naujiena, nes dar 1917-1918 
metais Europos socialistų, tarp 
jų ir Lietuvos socialdemokra-
tų aplinkoje rimtai sklandė ir 
dabar sklando Jungtinių Euro-
pos Valstybių (JEV) idėja, net 
atmetant Lietuvos nepriklau-
somybę kaip jau nebeaktualią. 
Nes dar 1917 m. lietuviai soci-
aldemokratai Petrograde, griu-
vus Rusijos imperijai, laukė 
griūnant Vokietijos ir Austrijos-
Vengrijos imperijų, planavo, 
kad kursis vieninga, panaši į 
JAV, Socialistinė Europos Tau-
tų Sąjunga. Domintų, kaip šian-
dien, kai vis plačiau Europoje 
ir visame Pasaulyje svarstoma 
(ir net bandoma) Universaliųjų 
(Besąlyginių) Bazinių Pajamų 
įgyvendinimo idėja (Basic In-
come – kiekvienam, jis dirba, 
ar ne, mokėti orias išmokas), 
priimtų šią komunizmo idė-
ją Stp. Kairys? Dar jaunystėje 
išgirstą komunizmo idėją jis 
vertino tik kaip filosofinę Tomo 
Moro (1478–1535) Utopiją, tuo 
metu priimdamas ją realybėje 
kaip socializmą. Suprantama, 
klausimas retorinis. Bet nesu-
klystume teigdami, kad soci-
alizmo sąvokos taip, kaip jos 

(Atkelta iš 6 psl.) nenorėtų matyti ir girdėti, o juo 
labiau - perprasti jos esmės, jis 
nesibodėtų. Nes žodis socialde-
mokratija reiškia visuomenės, 
kurios gyvenimas organizuotas 
visuotinės tarpusavio pagalbos, 
bet ne konkurencijos, ne plėš-
ros principais, prasmę. 

Šis principas istoriškai soc-
demijos yra  paimtas iš Romos 
katakombų krikščionybės. O 
kad istoriškai XX amžiuje soci-
alizmas kai kur išsigimė į bol-
ševizmą, komunizmą ar nacio-
nalsocializmą, tai reiškia, kad 
jis Žemėje ieško savos vietos 
per klystkelius. 

Ir kaip žinome, bent po An-
trojo Pasaulinio karo susikūrė 
ar vis dar tobulinasi tokios de-
mokratijos gerovės valstybės 
Vakarų Europoje bei Skandina-
vijoje ir ypač (tai mus labiausiai 
ir turėtų dominti) netoli mūsų, 
valstybėje, su panašia į mūsų 
istorija, neseniai buvusioje už 
mus net vargingesnėje, Suomi-
joje.

O katalikiškoji krikščionybė, 
kaip tam tikra ideologija, savo 
vargingą humaniško gyveni-
mo sklaidos istoriją pradėjusi 
Romos katakombose, pavirtusi 
konservatyvia ideologine po-
piežiškąja Vatikano monarchi-
ja, siaubė visą pasaulį tūkstan-
tmečiais - nuo Kryžiaus karų 
(~apie 200 metų siaubė ir mus), 
Pietų, Vidurinės ir net visos 
Amerikos tautų užkariavimų 
iki XVII a. Reformacijos karų, 

pro memoria

Dalė BUTERLEVIČIENĖ (1951 -2021)
O tokia nežemiška didybė
Žemėje, gėlėj ir žmoguje!
Niekas niekam nieko nepavydi, 
Nes kiekvienas pilnas savyje.
Nes kiekvienas didelis kaip lašas,
O visi - su saulėm artimi.
Niekada žmogus nebuvo mažas,
Jeigu Jis tik buvo savimi.

(justinas Marcinkevičius)

Tai apie Jus, Dale, Rokiš-
kio krašto dukra,  mylėjusi 
sportą, krepšinį, tai apie Jus, 
nuoširdžioji, draugiškoji  ko-
lege. Tai apie Jūsų pašauki-
mą – kineziterapiją. Esame 
dėkingi likimui, kad teko Jus 
pažinti, dirbti kartu vienoje įs-
taigoje. Jūs vadovavote Vaikų 
raidos sutrikimų reabilitacijos 
tarnybai, buvote šios tarnybos 
įkūrėja, vyriausioji  kinezite-
rapeutė. Čia rūpinotės mažiau-
siųjų Anykščių krašto piliečių 
sveikata, jų raida. Kiekvienas 
mažasis žmogutis būdavo ap-
gaubtas Jūsų vadovaujamos 

komandos dėmesio ir rūpestin-
go gydymo.

Iš Jūsų mokėmės meilės kie-
kvienam. Jums rūpėjo moki-
nukų laikysena, mokėte juos 
išsitiesti, sveikatinote visus, net 
kolegoms vesdavote mankštas 
– sveikatos mokymus. Jums 
užtekdavo laiko puikiai atlikti 
darbus Vaikų raidos sutrikimų 
reabilitacijos tarnyboje, organi-
zuoti Lietuvos kineziterapeutų 
mokslines – praktines konfe-
rencijas. Dėl Jūsų sumanumo, 
mokslo žinių, gebėjimų, meilės 
savo profesijai buvote išrinkta 
Lietuvos Respublikos Neurodi-
naminės Terapijos asociacijos 
prezidente, Aukštaitijos krašto 
kineziterapeutų draugijos pir-
mininke. Į Jūsų vadovaujamą 
tarnybą pasisemti komandinio 
darbo patirties ir mokslo žinių 
atvykdavo  kitų rajonų gydyto-
jai, logopedai, neurologai, ki-
neziterapeutai, pediatrai.

Jūs niekada nebuvote abejinga 

nei pacientams, nei savo darbo-
vietei. Su tarnybos darbuotojomis 
puoselėjote  ir  siekėte žmogaus 
bei gamtos  harmonijos,  rūpino-
tės įstaigos aplinkos grožiu.

Visada norėjote suburti di-
delį mūsų įstaigos kolektyvą į 
darnią visumą – organizavote  
bendras įstaigos šventes, jubi-
liejus, skatinote susiburti  Nau-
jųjų Metų, Kalėdų sutiktuvėms, 
eglutės  puošybai, kviesdavote į 
išradingai parengtus Kalėdų Se-
nelio pasirodymus, Medicinos 
darbuotojų dienas, Gydytojų 
sąjungos renginius, sporto esta-
fetes, nepamiršdama pasveikin-
ti  kolegų su jų asmeninio gyve-
nimo  žymiomis  datomis.

Sakydavote, kad bendrau-
jant, dalijantis  džiaugsmais ir 
rūpesčiais, švenčiant kartu ku-
riasi darbo kolektyvas, kuriame 
lengviau suprasti vienas kitą ir 
lengviau atiduoti visas jėgas 
atsakingam medikų pašaukimo 
darbui.

Jūs pastebėdavote visus, 
visada rasdavote kiekvienam 
gerų žodžių, padrąsindavo-
te. Jūs - inteligentiška, graži, 
išsilavinusi Moteris, Kole-
gė, Mama, Močiutė, Žmona, 
Sesė.

Išėjote ten – už horizonto.
Palydime Jus, užjausdami  

dukrą Modestą, anūkus Au-
gustą ir Vėją, vyrą Romualdą, 
brolį Algį ir visus, Dale, Jus 
mylėjusius artimuosius bei  
draugus.

Su pagarba ir  nuoširdžiu 
liūdesiu -

 Anykščių PSPC medikų 
bendruomenė

nusiaubusių Europą, kurių at-
garsiai Airijoje dar jaučiami ir 
šiandien.

Todėl XXI-jame amžiuje atė-
jo laikas į Žmonijos ateitį žiūrė-
ti ne religijų, ne ideologijų, bet 
naujų technologijų kūrybos ir 
jų demokratinio įgyvendinimo 
keliu, taip, kaip tai stichiškai 
jautė, matė ir kūrė Lietuvą Ste-
ponas Kairys. Prieš 200 metų 
panašiai mąstydamas mokslo, 
technologijų, švietimo vizijo-
mis Jungtines Amerikos Valsti-
jas kūrė, Bendžaminas Frankli-
nas, šiandien pagerbtas portretu 
ant 100 § (USD) banknoto. 

Apibendrinant išdėstytas 
mintis, galime neabejoti, jog  
taip, kaip Stp. Kairys XX am-
žiaus pradžioje matė tradicinės 
technokūrybos Lietuvą, ekoin-
žineriją, įgyvendindamas šias 
idėjas Lietuvoje ne tik inžine-
riškai, bet ir socialiai-politiškai 
(kurdamas ir vadovaudamas 
LSDP), tai, būdamas toks pat 
jaunas, panašaus inžinerinio 
mąstymo XXI amžiaus jau-
nuolis, jis būtų Bioinžinerijos 
kūrėjas, mokslininkas bei po-
litikas, šių naujų bio-psicho-
technologijų įgyvendintojas,  
kuriantis atitinkamas Lietuvą 
gelbstinčias socialtechnologi-
nes struktūras, iš jų – transhu-
manistinę Lietuvos gyvybės 
partiją (LGP), kurios devizas 
būtų: „Lietuvos gyvybė gyvųjų 
technologijų ir principų idėji-
niu pagrindu!“
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Kam skambina bažnyčio varpai?

Monsinjoras skambinti
varpais atsisakė

Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio - Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas „Anykštai“ 
pasakojo, kad 1991-ųjų metų 

tragiškų sausio 13-osios įvykių 
naktį norėjo, kad apie Lietuvai 
grėsmę sukėlusią sovietų inva-
ziją žmonėms būtų pranešama 
skambinant Anykščių Šv.Mato 
bažnyčios varpais.

„Tą naktį iš Vilniaus atskrie-
jo baisios žinios ir aš kartu su 

anykštėnu Akviliu Trumpa apie 
2 val. nakties nuvažiavome pas 
kleboną monsinjorą Albertą Ta-
lačką. 

Prašėme dvasininko skambinti 
bažnyčios varpais, bet monsinjo-
ras, nors ir prižadintas, pasakė: 
„Ne, be vyskupo leidimo bažny-
čios varpais neskambinsiu“,- pri-
siminė A.Verbickas. 

Perspėjimui varpais 
žmones reikėtų paruošti

Muziejaus direktorius A. Ver-
bickas sakė neturintis žinių, ar 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
varpai žmonėms pranešdavo apie 
iškilusius pavojus.

„Žinoma, ankstesniais laikais, 
kai nebūdavo kitų informacijos 
skleidimo būdų, bažnyčių var-
pai šiam tikslui tarnaudavo. Da-
bar bažnyčių varpai dažniausiai 
skamba mirties atveju“, - tęsė 
A.Verbickas.

Šiandien apie pavojų pranešant 
skambančiais bažnyčios varpais, 
anot A.Verbicko, reikėtų išanks-
tinio žmonių paruošimo.

„Skambant bažnyčios varpams 
pagalvotum, kad ir vėl kažką lai-
doja, bet jei jie skambėtų labai il-
gai, būtų kažkoks kitoks skambi-
nimas, tada žinotume“, - svarstė 
muziejininkas.

A.Verbickas sakė, kad jam, 
kaip praeitimi besidominčiam 
žmogui, galimybė apie pavojų 
pranešti skambinant bažnyčios 
varpais šypsenos nekelia.

„Jei tai tik kažkiek padėtų, jei 
kažkada padėdavo, tai kodėl gi 
ne? Panikos minutėje vis tiek 
kažkas išgirs. Jei yra kažkokios 
sutartos reikšmės, tai, aišku, tas 
varpų garsas įveikia ilgus atstu-
mus“, - sakė A.Verbickas.

Ne visada supranta, 
kam skambina varpai…

Anykščių Šv.Mato parapijos 

dekanas, klebonas Petras Baniu-
lis, iš „Anykštos“ išgirdęs klau-
simą, ar pavojaus atveju galima 
skambinti bažnyčios varpais, 
juokėsi.

„Skambindami bažnyčios var-
pais ir į pamaldas kviečiame, ir 
už mirusį paskambiname, bet čia 
jau grynai liturginiai dalykai, bet 
jei kokios bėdos, tai, aišku, būtų 
galima skambinti“, - sakė deka-
nas klebonas P.Baniulis.

Pasiteiravus, ar žmonės su-
prastų, kokiu tikslu skamba baž-
nyčios varpai, dvasininkas sakė, 
kad ir dabar pasitaiko, kad žmo-
nės to nesupranta.

„Pamenu, Panevėžyje buvo 
Šv.Petro ir Povilo atlaidai. Juos 
švęsdavome paprastą dieną, kai  
jie tokią išpuldavo. O žmonės 
klausdavo su „striokais“ : „Kas 
čia dabar nutiko?“ Jie yra įpra-
tę, kad bažnyčių varpai daugiau 
skamba sekmadieniais“, - sakė 
dekanas klebonas P.Baniulis.

Skambinti už dyka 
nenorėtų

Anykščių Šv.Mato parapijos 
dekanas P. Baniulis prasitarė, kad 

šia tema jau buvo skaitęs prane-
šimą portale anyksta.lt ir jam 
užkliuvęs vienas komentaras, 
kuriame buvo klausiama, kam 
Anykščių rajono savivaldybei 
pirkti brangias civilinės saugos ir 
mobilizacijos paslaugas, kai baž-
nyčios varpais pigiau galėtų pa-
skambinti bažnyčios tarnautojai 
(Kam:„pirkti paslaugas iš kažko-
kios Narbutaitės ir mokėti dide-
lius pinigus, jei kilus pavojui bus 
skambinama bažnyčių varpais? 

Galima nusamdyti bažnyčių 
tarnautojus - zakristijonus, var-
gonininkus, varpininkus, kurie 
ir skambintų varpais. Vis pigiau 
būtų. 

O mokėti jiems už tą paslaugą 
galėtų aukų pavidalu tikintieji“, - 
komentaras iš portalo anyksta.lt).

„Kažkas pinigą ima, o kažkas 
turi bažnyčios varpais skambinti 
už parapiečių aukas.

 Man labai įdomiai komen-
taras nuskambėjo. Taip išeina, 
tegul bažnyčia viską už dyka 
daro. Įdomiai žmonės mąsto“, 
- ironizavo dekanas klebonas 
P.Baniulis.

Nemato ryšio tarp darbų 
ir varpų

Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas, rajono Eks-
tremaliųjų situacijų komisijos 
operacijų vadovas Dainius Žio-
gelis „Anykštai“ sakė žinantis, 
kad nuo seno bažnyčių varpais 
būdavo skambinama gaisrų ar 
kitų pavojų atvejais.

„Manau, kad tai nelabai kas 
yra sietina tarp bažnyčios var-
pų ir tų darbų, kuriuos ji turi 
padaryti“, - aiškino jis, nepa-
noręs komentuoti, reikėtų ar ne 
Anykščiuose pavojaus atveju 
skambinti bažnyčios varpais.

Pirkti civilinės saugos ir mo-
bilizacijos paslaugas Anykščių 
rajono savivaldybė nusprendė 
po to, kai darbą savivaldybė-
je paliko  specialistas Gintaras 
Vaičiūnas, daugelį metų kuravęs 
šią sritį.

Anykščių rajono savivaldybė už 3 tūkst. 496 Eur perka 
civilinės saugos ir mobilizacijos paslaugas. Paslaugas savi-
valdybei teiks fizinis asmuo - Sandra Norbutaitė. Ji atnau-
jins savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 
rizikos analizę, ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. 

2019 metais S.Norbutaitė, tuometinė Vilniaus savivaldy-
bės civilinės saugos vadovė, susilaukė šalies žiniasklaidos 
dėmesio, kai pasiūlė apie gresiančius pavojus gyventojus 
informuoti skambinant bažnyčios varpais. 

Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių muziejaus direktorius Antanas Verbickas 1991 metais 
sausio 13-ąją norėjo, kad apie Lietuvai gresiantį pavojų praneš-
tų naktį skambantys Anykščių bažnyčios varpai, tačiau dvasi-
ninkai tai daryti kategoriškai atsisakė. 

Anykščių Šv.Mato parapijos 
dekanas, klebonas Petras 
Baniulis nemato kliūčių 
skambinti varpais, jei reikėtų 
pranešti apie pavojų.

Anykščių vicemeras Dainius  
Žiogelis yra girdėjęs, kad 
varpai pranešdavo apie gais-
rus ir pavojus, tačiau neatsa-
kė, ar to reikėtų šiandien.
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(Atkelta iš 4 psl.)

Išgyvena Sibiro sąlygomis

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga 
ANYKŠČIų KULTŪROS cENTRAS PRISTATO

 VAIzDO KLIPų PREMJERAS!
Atsižvelgiant į tai, kad dėl vals-

tybėje įvestų karantino apriboji-
mų vis dar negalimi masiniai susi-
būrimai, Vasario 16-ajai paminėti 
Anykščių kultūros centro koman-
da anykštėnams paruošė progra-
mą, kurią kiekvienas galės stebėti 
namuose. 

Nuo 8 val. ryto iki pat vėlyvo 
vakaro Anykščių kultūros centro 
„Facebook“ paskyroje bus dalija-
masi dainų, šokių, vaikiškų minčių 
ir deklamuojamų eilėraščių vaizdo 
įrašais. Net keli iš jų – premjeri-
niai! Vaizdo klipuose pasirodys 
tiek gerai pažįstami mūsų krašto 
žmonės, tiek ir talentingi, tačiau 
rečiau pastebimi anykštėnai. Tad 
kviečiame prisijungti ir Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną paminėti 
mėgaujantis specialiai šiai dienai 
parengtais pasirodymais! 

DIENOS PROGRAMA:

8.00 val. – Ievos Mikštaitės ir jos mamos Jūratės Mikštienės atliekama daina „Dievas 
davė“ (muzika Roko Radzevičiaus, žodžiai Rimvydo Stankevičiaus).

10.00 val. – Vaikiškos mintys apie Lietuvą, laisvę ir nepriklausomybę „Vaikų lūpomis“.

12.00 val. – Populiariosios muzikos grupės „Užgaidos“ dainos „Lietuva širdy“ (muzika 
ir žodžiai Algio Frankonio) vaizdo klipo premjera.

14.00 val. – Šokio kompozicijos, atliekamos liaudiškų šokių kolektyvo „Gojus“, vaizdo 
klipo „Lietuviai“ premjera. (Sauliaus Petreikio kūrinį „Samogits“ šio klipo sukūrimui pa-
dovanojo Skuodo rajono savivaldybė).

16.00 val. – Ievos Mikštaitės atliekama daina „Brolužis“ (muzika ir žodžiai Ramintos 
Naujanytės-Bjelle).

18.00 val. – Lietuvos dainiaus Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Širdies užkariavimas“ 
skaito režisierius Jonas Buziliauskas.

20.00 val. –  Vaizdo klipas „Šiandien dar ir Užgavėnės siaučia!“

Sutikime svarbiausias šventes kartu!

Benamiai Arūnas ir Artūras sako nusižiūrėję būstą nuomai.

Benamių interjeras...

Regis, viskas buvo gerai, net 
gerti buvo metęs. Praėjusį ke-
tvirtadienį ar penktadienį susi-
tikau jį „Norfoje“. Sakau - gal 
reikia pagalbos. Atsakė, jog 
geriau duočiau jam nuvaryti 
vežimėlį ir pasiimti užstatą“, - 
„Anykštai“ pasakojo meras.

Jo nuomone, nakvynės namai 
benamių problemos neišspręs. 
„Vienas dalykas - juos išlai-
kyti yra brangu, o kita vertus 
- benamių į nakvynės namus 
per jėgą nesugrūsi. Esu beveik 
garantuotas, kad jie nakvotų 
ten, kur nakvoja, jeigu ir būtų 
Anykščiuose nakvynės namai“, 
- požiūrį dėstė S.Obelevičius. 
Jis tikino, kad įžvelgęs tik psi-
chologines problemas, todėl 
Anykščių socialinės pagalbos 
centre ir įsteigtas darbuotojo, 
kuris dirbs su benamiais, etatas. 
„Reikia su jais nuolat dirbti. Iš 
karto stebuklų nebus, bet gal po 
kelių mėnesių darbo bus rezulta-
tas“... - vylėsi rajono vadovas.     

Surengė Kūčių vakarienę

Prieš Kūčias lauke, šalia 
Anykščių socialinės gerovės 
centro ir Anykščių Šv.Mato 
bažnyčios, o drauge ir šalia 
benamių būsto senojoje ligoni-
nėje, buvo pastatytas šventinis 
stalas. Į Kūčių vakarienę buvo 
pakviesti benamiai. Šv. Mato 
parapijos klebonas Petras Ba-
niulis laužė plotkeles, kalbėjo 
maldas. Benamiams pasiūlyta 
geresnio maisto. „Pabuvome 
ir išsiskirstėme savo keliais“, 
- pasakodamas apie Kūčių va-
karienę nelinksmai šyptelėjo 
D.Vaičiūnas. Socialinėje sfero-
je dirbantis vyras, atrodytų, yra 
praradęs viltį, jog kada nors kas 
nors pasikeis. 

Po dramos benamis 
išvežtas į globos namus

Penktadienio rytą D. Vai-
čiūnas paskambino į  „Anykš-
tos“ redakciją ir pranešė, kad 
V.Belevičius praėjusią naktį 
nakvojo Troškūnuose, prieglau-
doje, į kurią ketvirtadienio rytą 
nenorėjo vykti.

„Ketvirtadienį Vincas gavo 
pašalpą. Atvažiavo jo „drau-
gai“ ir išsivežė. Paskui atvežė, 
ištraukė iš automobilio ir nu-
metė ant sniego. „Mes jį namo 
parvežėme“, - man pasakė ir iš-
važiavo“, - „Anykštai“ kalbėjo 
D.Vaičiūnas. Pasak D.Vaičiūno, 
V.Belevičiaus „draugai“ iš jo 
paėmė dalį gautų pinigų, neva 
skolą, ir už paties benamio pini-
gus pavaišino alkoholiu.   

Ieškodamas sprendimo, vie-
nas iš Anykščių socialinės gero-
vės centro steigėjų D.Vaičiūnas 
paskambino policijai. Atvyko 
net du ekipažai. Policininkai 
išsikvietė „greitąją“.  „Mažiau 
gerk, eik nusiprausti!“ - kaip 
tarnybos gelbėjo benamį, per-
pasakojo D.Vaičiūnas. 

Anykščių socialinės gero-
vės centro atstovas sakė, jog 
policininkai bandė patikrinti 
V.Belevičiaus girtumą, o ka-
dangi jis tikrintis atsisakė - be-
namį išsivežė. „Po kurio laiko 
skambina Valdas Palionis, sako 
– pasiimkit“, - tolesnę įvy-
kių eigą persakė D.Vaičiūnas.  
Tuomet jis paskambino į Troš-
kūnus, į privačią prieglaudą, 
su kurios atstove susitarė, kad 
benamis bus priglaustas. O ir 
V.Belevičius jau pats pageida-
vo miegoti ne skudurų krūvoje, 
o šiltoje lovoje.   

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Reagavimo skyriaus 
viršininkas V.Palionis „Anykš-
tai” sakė, jog tokiais atvejais 
kaip aprašytasis - pareigūnai 
yra bejėgiai. „Mes neturime 
blaivyklos, neturime kur padė-
ti žmogaus. Medikus pareigū-
nai iškvietė, nes benamį ištiko 
epilepsijos priepuolis. Bet epi-
lepsija - ne infarkas, užėjo ir 
praėjo: „greitoji“ jo neėmė“, -  
„Anykštai“ sakė pareigūnas. 

Pasak V.Palionio, policija 
gauna gyventojų skundų dėl 
laiptinėse nakvojančių bena-
mių, rašo savivaldybei raštus, 
prašydama kažką daryti. „Būtų 
bent aišku, kas privalo spręsti 
problemą, kam skambinti. Po-
licija nėra socialinių paslau-
gų įstaiga“, - aiškino vienas iš 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato vadovų.  

Anykščių mero Sigučio Obele-
vičiaus įsitikinimu, benamystė 
yra psichologinis reiškinys.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija (kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio dokumen-
t ika. 
13:50 Sporto galia.
14:45 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Rungtynės 
dėl 3 vietos. 
16:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Snaiperių 
konkursas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
17:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Finalas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 RUSIJA bunda. 
22:35 Mažoji Maskva 
N-14.
00:30 Viskas, ko nori 
N-14. (kart.).
02:15 Oro uostas N-14. 
(kart.).

 06:35 Stivenas Visata.
07:05 Berniukas 
Blogiukas.

07:30 Ogis ir tarakonai.
07:50 Vasaros stovyklos 
sala.
08:20 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
08:50 Beprotiškos melo-
dijos.
09:20 Neramūs ir triukš-
mingi.
09:45 Srovės nublokšti.
11:25 Užsispyrusi blondinė 
2   N-7.  
13:20 Neįtikėtina fakyro 
kelionė   N-7.  
15:15 Kaip pavogti nuota-
ką   N-7.  
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Šnipas iš U.N.C.L.E.  
N14. 
00:25 Beverli Hilso polici-
ninkas 3  N-7. 
02:20 Rožinė pantera 2 
(k) N-7. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Benas Tenas.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Geri metai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Geri metai  N-7.
14:20 Ana ir karalius  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ana ir karalius  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gražuolė ir pabaisa  
N-7.
22:00 Valentinas vienas  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Valentinas vienas  
N-14.
00:10 Vedybos, skyrybos ir 
barsukas  N-14.
01:35 Maikas ir Deivas 
ieško pamergių  N-14 
(kart.).

06:30 Gordonas Ramzis  
(k).
07:30 STIHL Savickas 
Classic (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Pasaulio taurė 
2020. 
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Gimę laisvėje.
12:00 Atranka. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
12:55 Gordonas Ramzis. 
13:55 Pragaro virtuvė  
N-7. 
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Vil jamu Šatneriu  
N-7. 
15:55 Nepamirštamas tyri-
mas  N-7. 
17:05 Kas žudikas? N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Legendų biuras  
N14. 
22:40 Gyvi numirėliai  
N14. 
23:40 Kapitonas Fil ipsas 
(k) N14. 
02:05 Nuo sutemų iki auš-
ros. Budelio duktė (k) N14. 

07:15 Akloji  (k).
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Keršto gėlės.
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Bel Canto N14. 
23:05 Valstybės galva N-7. 
01:00 Nusikaltimo vieta – 
Kylis  (k) N-7. 
02:40 Kapitonė Marlo (k) 
N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Dizaino dokumenti-
ka (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
09:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpo-
se. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus Šv. Juozapo baž-
nyčios. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:25 Bethoveno lobis 

(kart.).
16:00 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:25 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:25 2021-ieji – Lietuvos 
valstybės archyvų metai.
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Tarptautinis l itera-
tūros festivalis „Vilniaus 
lapai 2020“. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Meilės dainos. 
22:35 Romualdas 
Granauskas. Duburys 
(kart.).
00:40 Mažoji Maskva N-14 
(kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Visureigiais per 
Aliaską  N-7.
08:00 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Svečiuose drambliai  
(kart.) N-7.
11:30 Kietuoliai N-7.
12:30 Naujakuriai  N-7.
13:00 Kuprotieji banginiai  
N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 

Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinasti ja  
N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
01:00 Narkotikų karas  
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7
08.00 Vyrų šešėlyje. ONA 
JOGAILAITĖ.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Eko virusas.  
09.30 Skonio reikalas.  
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.  
10.30 Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užkluptas N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7.
(kart.).
00:30 Išpažinimai. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 

likimas N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Godzila N14. 
00:55 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:55 Šnipas iš U.N.C.L.E. 
(k) N14.

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nepriklausomybės 
diena  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Nepriklausomybės 
diena  N-7.
01:00 Žudymo žaidimai. 
02:45 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7.  
07:20 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Atsargiai - giminės! 
(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7.  
11:35 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Atsargiai - giminės! 
N-7.  
16:00 Paskutinis faras 
 N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta N-7. 
21:00 Baltųjų rūmų šturmas 
N14. 
23:40 Akloji zona (k) N-7. 
00:35 Legendų biuras (k) 
N14. 
01:40 Gyvi numirėliai (k) 
N14.

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 

Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė N-7. 
18:00 Akloji. 
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą 
N-7.  
21:00 Šalia tavęs  N14.  
00:10 Paskolinta meilė.
01:10 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai 
08:40 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
13:10 Kultūros diena (kart.).
14:00 Ką veikti?! 
14:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
15:00 Lietuvos nacionalinių 
premijų laureatų pagerbimo 
ceremonija. 
15:50 Premjera. Džiunglių 

būrys skuba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Dešimtasis dešim-
tmetis.
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kazys Binkis. 
Atžalynas. 
23:45 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Dainuok su manim 
(kart.).

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima 
(kart.) N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7. 
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Greitis  N-7.
23:30 Tūnąs tamsoje  S.

01:30 Skubi pagalba N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Skonio reikalas.  
07.30 Vyrų šešėlyje. GERARDA 
ELENA ŠULIAUSKAITĖ.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
09.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laikykitės ten  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa – tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.
20.24 Orai.
20.25 Europa – tai aš.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.
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06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Ry to  suk t in is  su 
Z i ta  Ke lmicka i te  (kar t . ) .
06 :30  Nac iona l inė  eks -
ped ic i ja  (kar t . ) .
07 :25  Za lcburgo  i s to r i ja 
N-7 . 
09 :00  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
11 :00  Va ls tybės  apdova -
no j imų ceremon i ja . 
11 :40  Graž iaus ios  poe tų 
da inos .
12 :00  Tr i jų  Ba l t i j os  va ls -
t yb ių  vė l iavų  pakė l imo 
ceremon i ja . 
12 :30  Šv.  M iš ios  i š 
Vi ln iaus  šv.  vysku -
po Stan is lovo  i r  šv. 
V lad is lovo  a rk ika tedros 
baz i l i kos . 
14 :00  Vasar io  16-os ios 
minė j imas  L ie tuvos  ne -
pr ik lausomybės  s igna ta -
rų  namuose Vi ln iu je . 
14 :40  1920.  D idž io j i 
d iena . 
15 :50  Aš  –  da l i s  Tavęs . 
16 :30  Įdomios ios  pamo -
kos . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Nova L i tuan ia  
N-7 .
20 :05  Mano L ie tuva . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  L ie tuvos  va ls tybės 
ke l iu . 
22 :30  Dv i rač io  ž in ios . 
23 :00  Lauk in is  ra jonas 
N-14 . 
23 :50  Nepapras ta  auka . 

01 :05  Par t i zanas   N-7 .
02 :10  Uos is  i š 
D ievoga los . 

06 :00  Tomo i r  Džer io 
nuo tyk ia i   ( k ) .
06 :55  Mėnu l io  užkar iau -
to ja i .
08 :45  Kempin iukas 
P lač iake ln is .
10 :30  Madagaskaras  2 .
12 :15  Spa iderv ikų  k ron i -
kos  N-7 .  
14 :05  Pasku t inės  a tos to -
gos   N-7 .  
16 :20  Pasku t in is  jaun i -
k io  i šbandymas  N-7 .  
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Vasar io  16-os ios 
koncer tas  „La isvės  a lė -
j a “ .
21 :30  Papuo le i !  N14. 
23 :35  Ž in ių  vedė jas  2 . 
N14. 
01 :45  Godz i la  (k )  N14. 

06 :10  Mag iško j i  koman -
da.
06 :40  Av iukas  Šonas .  
08 :15  Gar f i ldas  2    N-7 
(kar t . ) .
10 :00  Mešk iukas 
Pad ing tonas  2   N-7 .
12 :10  Dž iung l ių  kara l ius  
N-7 .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Dž iung l ių  kara l ius  
N-7 .
14 :05  Šuns  t i ks las  2  
N-7 .
16 :15  P i to  d rakonas  
N-7 .

17 :20  Keno lo to .
17 :22  P i to  d rakonas  
N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .  Ora i .
19 :30  Švent in is  šou  „Aš 
t i k ra i  my l iu  L ie tuvą“ .
21 :00  Tadas  B l inda . 
Pradž ia   N-7 .
22 :15  Jėga i r  Keno lo to .
22 :18  Tadas  B l inda . 
Pradž ia   N-7 .
23 :20  Rez iden tas   N-14 .                                                          
00 :25  Rouzvudas  N-7 .                                                                            
01 :20  B ib l io tek in inka i  
N-7 .

06 :30  Gordonas  Ramzis . 
I k i  p ragaro  i r  a tga l  (k ) .
07 :25  Pragaro  v i r tuvė 
(k )  N-7 . 
09 :25  G imę la isvė je   (k ) .
11 :40  Po l i c in inka i  i r 
Robersona i .
13 :30  Nac iona l in is  sau -
gumas  N-7 .  
15 :20  Gyvūnas   N-7 .  
17 :00  Lėk tuva i ,  t rauk i -
n ia i  i r  au tomob i l ia i    N-7 .  
18 :50  Bėg imas dž iung lė -
se   N-7 .  
21 :00  E l i z ie jus    N14. 
23 :10  Ba l tų jų  rūmų š tu r -
mas (k )  N14.  
01 :35  Po l i c in inka i  i r 
Robersona i  (k ) .

07 :25  Dak ta ras  Ozas  
N-7 .  
08 :20  Dv i  š i rdys   N-7 . 
10 :20  Ak lo j i .
11 :30  B jaurus is  anč iukas 
N iu jo rke   N-7 .  

12 :30  Menta l i s tas   N-7 .  
13 :25  Nus ivy lus ios  namų 
še imin inkės   N-7 .  
14 :20  Rozenhe imo po l i -
c i ja   N-7 . 
15 :20  Sugr įž imas  į  sa lą 
(k )  N-7 . 
16 :30  Mano v ien in te lė  
N-7 . 
18 :00  Ak lo j i .
19 :00  S tebuk las   N-7 .  
19 :55  Sugr įž imas  į  sa lą  
N-7 .  
21 :00  Kasandra . 
Amž inas is  sn iegas  N14. 
22 :55  Pasko l in ta  me i lė .
00 :55  Naš la i tės   N-7 . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Mi r t i s  –  gyven imo 
durys .  M.  Va lanč ius . 
06 :55  He idė  (kar t . ) .
07 :20  Smur fa i . 
08 :10  Aukš tyn  ko jom. 
09 :15  Va ls tyb in io  choro 
„Vi ln ius ”  50-meč io  kon -
cer tas .
11 :05  Žmonės,  kur ie 
sukūrė  L ie tuvą .  Jonas 
Basanav ič ius . 
11 :50  Ka i  L ie tuvos  nebu -
vo .  Mot ie jus  Va lanč ius . 
12 :20  Juozas  Tumas-
Va ižgantas .  Dėdės  i r 
dėd ienės . 
13 :50  Uos is  i š 
D ievoga los . .
14 :45  Da inos  L ie tuva i . 
15 :10  Nepapras ta  auka . 
16 :25  Da inos  L ie tuva i .
17 :05  Par t i zanas  N-7 .
18 :10  L ie tuvos  nac iona -
l i n io  s imfon in io  o rkes t ro 
koncer tas  „Sk i r iama 

Nepr ik lausomybe i ” . 
19 :35  Nepaž in to j i 
Žemai tė . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Pas i r inkau  muz i -
ką . 
22 :00  Tik ras is  gen i jus 
N-7 . 
00 :05  DW nau j ienos 
rusų  ka lba .
00 :20  Dabar  pasau ly je . 
00 :45  Dž iazo  muz ikos 
vakaras . 

06 :30  Makga iver is 
(kar t . )  N-7 .
07 :30  Kobra  11  (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  Un iveras  (kar t . ) 
N-7 .
09 :00  Gyvūnų man i ja  
(kar t . ) .
09 :30  F iz rukas  (kar t . ) 
N-7 .
10 :30  S impsona i   N-7 .
11 :30  Modern i  še ima  
(kar t . )  N-7 .
12 :30  Hava ja i  5 .0   N-7 .
14 :30  Iš  Los  Andže lo  į 
Vegasą  N-7 .
15 :00  Kobra  11   N-7 .
16 :00  Makga iver is   N-7 .
17 :00  Un iveras   N-7 .
18 :00  F iz rukas   N-7 .
19 :00  Modern i  še ima 
N-7 .
20 :00  Nuog i  i r  į baug in t i  
N-7 .
21 :00  Nepr ik lausomybės 
d iena .  A tg im imas  N-7 .
23 :25  Ge lbė to ja i   N-7 .
00 :20  Skub i  paga lba  
N-14 .

0 5 . 2 9  P r o g r a m a .
0 5 . 3 0  N a u j a  d i e n a . 
0 6 . 3 0  K a i m o  a k a d e m i j a . 
0 7 . 0 0  L a i k y k i t ė s  t e n 
N - 7 .
0 8 . 0 0  P a s l a p t y s   N - 7 .
0 9 . 0 0  N e t i k ė t a s  t e i s i n -
g u m a s   N - 7 .
1 0 . 0 0  G y v e n i m a s .  
11 . 0 0  K i t o k s  p o k a l b i s 
s u  E d v a r d u  Ž i č k u m i .  
1 2 . 0 0  T V  p a r d u o t u v ė .
1 2 . 1 5  T V  E u r o p a  p r i -
s t a t o .  L i e t u v o s  g e l m i ų 
i s t o r i j o s . 
1 4 . 0 0  A t ė j o .  S a b a s .
1 6 . 0 0  R e p o r t e r i s . 
1 6 . 2 0  S p o r t a s .
1 6 . 2 8  O r a i .
1 6 . 3 0  N a u j a  d i e n a . 
1 7 . 0 0  N e p r i k l a u s o m y b ė s 
k o v o s  L i e t u v o j e . 
O p e r a c i j o s  b o l š e v i k ų 
f r o n t e . 
1 7 . 3 0  N e p r i k l a u s o m y b ė s 
k o v o s  L i e t u v o j e . 
Va l s t y b ė s  k ū r i m a s i s . 
1 8 . 0 0  R e p o r t e r i s . 
1 8 . 2 0  S p o r t a s . O r a i . 
1 8 . 2 5  E u r o p a  –  t a i  a š .
1 8 . 3 0  N a u j a  d i e n a . 
1 9 . 0 0  K o n c e r t a s 
„ J o n i s ” .
2 0 . 0 0  R e p o r t e r i s . 
2 0 . 2 0  S p o r t a s . O r a i . 
2 0 . 2 5  E u r o p a  –  t a i  a š .
2 0 . 3 0  K o n c e r t u o j a 
L i v e t a  i r  P e t r a s 
K a z l a u s k a i .
2 1 . 3 0  M i e g a n č i ų  d r u g e -
l i ų  t v i r t o v ė   N - 1 4 .
2 3 . 5 0  G y v a i  R o n d o . 
0 0 . 5 0  G y v a i  Va i r a s . 
0 1 . 5 0  N e p r i k l a u s o m y b ė s 
k o v o s  L i e t u v o j e . 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedi-
cija (kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė 
N-14. 
00:10 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 

15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kontrabanda   N14. 
00:45 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N14. 
01:55 Žinių vedėjas 2. (k) 
N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai   
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas 
N-7.
12:20 Kenoloto”. 2020. 
299 s.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  
N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios. 
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Džiunglės N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Džiunglės N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Džiunglės N-14.
00:30 Rezidentas  N-14.
01:25 Rouzvudas  N-7.
02:20 Bibliotekininkai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7.  
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia  (k).
08:35 Atsargiai - giminės! 
(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Atsargiai - giminės! 
N-7.  
16:00 Paskutinis faras  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis preziden-
tas  N-7.  
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Apsuptyje N14. 
23:05 Eliziejus (k) N14.  
01:15 Iš visų jėgų  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 

Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7.  
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 
21:00 Kasandra. Sukrėtimai 
N14.
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7.  

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Pasirinkau muziką 
(kart.).
07:00 Ką veikti?! (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja ( (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Į sveikatą! (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:40 Proto džiunglės 
(kart.).
13:10 Širdyje lietuvis 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
14:55 Dešimtasis dešim-
tmetis (kart.).
15:40 Dizaino dokumentika 
(kart.).

15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 LMŽ.  
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 7 Kauno dienos  
(kart.).
19:40 EHF vyrų ran-
kinio Čempionų lyga. 
Vesprėmo „Veszprém KC“ 
– Zaporožės „Motor“.  
21:30 Bitlai.  
23:00 3 minutės iki muzi-
kos.  
23:03 Meilės vasara   S.
00:50 DW naujienos rusų 
kalba.
01:05 Dabar pasaulyje.  
01:30 Gražiausios poetų 
dainos  (kart.).

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) 
N-.7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Siuntinys  N-14.

22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:55 Skubi pagalba  N-14
01:40 Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Gyvenimas. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 #NeSpaudai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Eurolyga per LRT. 
21:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. „Barcelona“ – 
Kauno „Žalgiris“. 
00:05 Dizaino dokumentika. 
00:15 Alpių detektyvai. N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

 
06:25 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 

15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Velkami per betoną 
N14. 
01:35 Kontrabanda (k) N14. 

06:25 Magiškoji komanda.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Gero vakaro šou  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Uola  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Uola  N-14.
00:55 Rouzvudas  N-7.
01:45 Bibliotekininkai  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Atsargiai - 
giminės!(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
(N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) (N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:50 Atsargiai - giminės! 
N-7.  
16:00 Paskutinis faras  
N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Atsarginis preziden-
tas  N-7.  
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7.  
21:00 Apsuptyje 2. N14.  
23:05 Apsuptyje (k) N14.  
01:10 Iš visų jėgų  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo policija  
N-7.  

15:20 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė N-7.  
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą 
N-7.  
21:00 Brokenvudo paslap-
tys  N14. 
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos va-
karas (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 LMŽ (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita Černišuk 
(kart.).
12:40 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Nepažintoji Žemaitė 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Mokslo sriuba  

(kart.).
19:05 Muzikinė Vytauto 
Laurušo enigma. 
19:35 Didieji kompozitoriai.
Beethovenas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Magiškos naktys 
N-14. 
23:35 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos va-
karas. Nina Attal. 
01:40 Duokim garo!  (kart.).

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima 
(kart.) N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Jūrų pėstininkas  
N-14.
22:50 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Skubi pagalba  
N-14.
02:30 Moterų lyga. Vyrai, 

pinigai ir meilė  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraš-
tis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa – tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa – tai aš.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno kr imina-
l inė pol ic i ja N-7. 
10:35 Tarnauti  i r  gint i 
N-7. 
11:30 Kas ir  kodėl? 
12:00 Sti l ius (kart .) .
13:00 (Pra)rasta karta 
(kart .) .
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir  kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos vir tuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Užmiršt iej i  N-14.
01:00 Virėjas, vagis, jo 
žmona ir  jos mei lužis S.

 
06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris,  Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalniet is  N-7. 
11:00 Tūkstant is i r  v iena 
nakt is  N-7. 
12:45 Turtuolė varguolė  
N-7. 
13:50 Širdele mano  N-7. 

15:00 Mano namai -  mano 
l ik imas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21:00 Diunkerkas N14. 
23:10 Baudėjas N14. 
01:30 Skrodimas S. 

06:25 Magiškoj i  komanda.
06:55 Žuvėl iokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Farai  (kart .)  N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeist i  paukščiai  
N-7.
12:00 Lial ios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lial ios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ratai 2.
21:45 Geležinis žmogus 
3  N-7.
22:15 Jėga ir  Kenoloto.
22:18 Geležinis žmogus 
3  N-7.
00:15 Lemtingas posūkis 
3  S.
02:00 Nepriklausomybės 

diena  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano vir tuvė ge-
r iausia  (k).
08:35 Atsargiai  -  giminės! 
(k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mental istas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:35 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:50 Atsargiai  – giminės! 
N-7.  
16:00 Paskutinis faras  
N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mental istas  N-7.  
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
19:30 Amerikiet iškos im-
tynės  N-7. 
21:30 Mirt ies apsuptyje 
2  N14. 
23:20 Apsuptyje 2. 
Tamsos ter i tor i ja (k) N14.  
01:20 Iš visų jėgų  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  
N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloj i .
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Mental istas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo pol ic i-

ja  N-7.  
15:20 Sugrįžimas į  salą 
(k) N-7. 
16:30 Mano vienintelė  
N-7. 
18:00 Akloj i .
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į  salą  
N-7.  
21:00 Privatus detektyvas 
Dengler is  N14.  
22:55 Vienišas vi lkas  
N14.  
01:05 Našlai tės  N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Džiazo muzikos va-
karas. Nina Attal  (kart .) .
07:00 Heidė (kart .) .
07:25 Džiungl ių būrys 
skuba į  pagalbą (kart .) .
07:35 Bitė Maja (kart .) .
07:50 Smurfai .
08:40 Gyvenk kaip gal ima 
švariau (kart .) .
09:10 Labas rytas, 
Lietuva (kart .) .
11:45 Mokslo sr iuba. 
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart .) .
12:15 Rusų gatvė (kart .) .
12:40 Stop juosta (kart .) .
13:10 Stambiu planu 
(kart .) .
14:00 Pasivaikščioj imai 
(kart .) .
14:30 Procesai.  Šeimos 
samprata. (kart .) .
14:55 Tarptaut inis l i tera-
tūros fest ival is „Vi lniaus 
lapai 2020“ (kart .) .
15:50 Džiungl ių būrys 
skuba į  pagalbą.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Heidė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kost iumuotiej i  N-7.  
18:50 Mokslo sr iuba  
(kart .) .
19:05 Stop juosta  (kart .) .
19:35 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Jul i ja i r  karininkas.
23:00 Merūnas: i tal iškų 
operų perlai . 
00:30 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 
01:10 Bit lai .  Pagaminta 
Mersisaide (kart .) .

06:30 Makgaiveris (kart .) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart .) 
N-7.
08:30 Univeras (kart .) 
N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart .) .
09:30 Fizrukas (kart .) 
N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima 
(kart .)  N-7.
12:30 Havajai  5.0  N-7.
14:30 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas N-7.
19:00 Moderni šeima  
N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.

22:00 Horizontas  N-14.
23:50 Greit is  N-7 (kart .) .
02:00 Jūrų pėst ininkas 
N-14 (kart .) .

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greit is. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Netikėtas teisingu-
mas  N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istor i ja  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Real i  mist ika  N-7.
16.00 Reporter is.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 „24/7“. 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istor i ja  N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporter is.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Real i  mist ika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporter is.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Bušido r ingas  N-7.
23.30 „24/7“.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7
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šeštadienis 2021 02 20

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių 
neišbrauktų skaičių. 

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

gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patiekalų receptų. 
Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

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

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istori jos 
(kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:20 Šaunusis penketu-
kas dinozaurų slėnyje.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
11:55 Maistas: t iesa ar 
pramanas? (kart.).
12:15 Pasaulio dokumen-
t ika. 
14:00 Frenki Dreik pa-
slaptys N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Nereikšmingos lai-
mės akimirkos N-7. 
00:15 Užmiršt iej i  N-14. 
(kart.).

 06:30 Stivenas Visata.
07:20 Berniukas 
Blogiukas.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Vasaros stovyklos 
sala.
08:35 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:00 Kalakutai.  
10:50 Tėčio dienos sto-

vykla.
12:40 Dirbtinis intelektas   
N-7.  
15:30 Pasivaikščioj imas   
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 DGM: Didysis geru-
l is milžinas   N-7.  
21:45 Machinatoriai   N14. 
23:35 Norbitas   N14. 
01:35 Diunkerkas (k) 
N14..

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
07:00 Benas Tenas.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
08:30 Virtuvės istori jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai.  
12:00 Nuostabūs metų 
laikai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Nuostabūs metų 
laikai.
13:05 Ričis Didysis  N-7.
14:45 Šuns t ikslas  N-7.
16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Europos vyrų 
krepšinio čempionato at-

rankos rungtynės. Čekija 
– Lietuva.
20:15 Eurojackpot.
20:20 Europos vyrų 
krepšinio čempionato at-
rankos rungtynės. Čekija 
– Lietuva.
21:30 Gaujų karai. Princai  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Gaujų karai. Princai  
N-14.
22:40 Trys stendai prie 
Ebingo, Misūryje  N-14.
01:00 Uola . N-14 (kart.).

06:30 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal  (k).
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Kvail iai šėlsta (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina.
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Gimę laisvėje.
12:00 Atranka. Išl ieka 
st ipriausi N-7.  
12:55 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13:55 Pragaro virtuvė  
N-7.  
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Vil jamu Šatneriu  
N-7.  
16:00 Nepamirštamas 
tyrimas  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
21:30 Laiko patrul is N14. 
23:25 Kalnietis IV. 
Žaidimo pabaiga N14. 
01:10 Mirt ies apsuptyje 2 
(k) N14. 

07:15 Akloj i  (k).
08:45 Daktaras Ozas  
N-7.  
09:40 Tėvas Motiejus  
N-7. 
11:00 Gaminame namie su 
Reičele Alen.
12:00 Gordono, Džino ir 
Fredo kul inarinės kel ionės  
N-7.  
13:00 Akloj i  (k).
14:45 Klasikiniai kepiniai.  
15:45 Širdele mano  N-7.  
17:45 Keršto gėlės.
19:20 Akloj i  (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Kapitonė Marlo  
N14.  
23:05 Nusikalt imo vieta – 
Kylis  N-7.  
01:00 Vienišas vi lkas (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Vilniečiai.  Ona 
Horodničiūtė. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščioj imai. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 

13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų 
dainos. 
16:00 Didiej i  kompozito-
r iai.  Beethovenas. (kart.).
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Procesai. 
19:00 Istori jos perimetrai. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Nežudyk strazdo 
giesmininko N-7. 
23:05 Koncertas. LRT 
OPUS ORE. 
00:05 Dizaino dokumenti-
ka (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Virėjas, vagis, jo 
žmona ir jos meilužis S. 
(kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Pavojingiausi 
Indi jos kel iai  N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Kuprotiej i  banginiai 
(kart.) N-7.
11:30 Naujakuriai  N-7.
12:55 Leopardų kovos 
klubas.
14:00 Išl ikimas  N-7.
15:00 Pragaro kel ias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas 
su Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinasti ja  

N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Sicario 2. Kartel ių 
karai  N-14.
00:20 Horizontas  N-14 
(kart.).
02:05 Antinų dinasti ja  
(kart.) N-7.

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7.
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dieno-
raštis.  
11.00 Gyvenimas.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje. 
MONIKA ALŪZAITĖ - 
KULIČAUSKIENĖ.  
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.  
21.30 Oponentai.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.

INGREDIENTAI:
8 vienetai tortilijų (mažesnių ),
224 gramai tuno aliejuje,
140 gramų konservuotų ku-

kurūzų,
100 gramų fermentinio sūrio 

(tarkuoto),
1 rausvasis svogūnas,
1 marinuotas agurkas,
2 šaukštai majonezo,
1 žiupsnelis krapų (šviežių, 

kapotų),
šiek tiek maltų juodųjų pipi-

rų.

 GAMINIMAS:
 1. Į dubenį sudėkite per sie-

telį nuvarvintą tuną, smulkiais 
kubeliais pjaustytą marinuotą 
agurką ir svogūną, suberkite 
kukurūzus, sudėkite majonezą, 
daugiau nei pusę tarkuoto fer-
mentinio sūrio, kapotus krapus, 
pagardinkite maltais juodaisiais 

Greitos tortilijos su tunu ir
daržovėmis orkaitėje

Ar ruošite šias tortilijas savaitgalio pusryčiams, ar vai-
šinsite svečius - jūsų pasirinkimas. Tik žinokite, kad jos 
skanios tiek šiltos, tiek atvėsusios. Svarbiausia, kad įdaras 
nebūtų per skystas ir tortilijos nepermirktų.

pipirais ir viską gerai išmaišy-
kite.

2. Paruoštą įdarą tolygiai pa-
skirstykite ant tortilijų ir susu-
kite.

3. Tortilijas sudėkite į kepi-
mo indą, išklotą kepimo popie-
riumi,  viršų pabarstykite liku-
siu tarkuotu fermentiniu sūriu 
ir kepkite iki 220 C laipsnių 
įkaitintoje orkaitėje, kol sūris 
išsilydys ir tortilijos gražiai ap-
skrus.
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įvairūs
Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

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

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, ka-

tilai.
Vandentiekio ir kanalizacijos 

įvadų įrengimas.
Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

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

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

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

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos griovių 

valymas, kelių tiesimas ir for-
mavimas. 

Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

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

VILNONĖS ANTKLODĖS
Vasario 19 d. (penktadienį) 14.00 Svėdasuose (turguje), 14.30 Leliūnuose, 

14.50 Debeikiuose, 15.10 - 15.40 Anykščiuose (prie įvažiavimo į turgų), 16.00 
Ažuožeriuose, 16.15 Kavarske (turguje),16.40 Dabužiuose, 17.00 Troškūnuose 
(turguje), 17.30 Viešintose - gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules 
(58 Eur), dvigules (65 Eur), vaikiškas (38 Eur) antklodes, įvairių matmenų vilnonius 
čiužinius (paklotus) (50-65 Eur), vilnones pagalves (22 Eur), patalynės komplektus 
(28-31 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

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

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

IŠKALAme rAIDeS.
LIejAme PAmATuS. 

GAmINAme PAmINKLuS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų
duotus matmenis.
Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. 
Galimas galimių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Žmogus tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo...
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas at-

galios...
Kapų tyla ir juoda žemelė amžino poilsio priglaudė Bronių 

KAVOLIŪNĄ.
Nuoširdžius padėkos žodžius skiriu gyd. NeNiškieNei, 

gyd. LApiNskUi, Anykščių ligoninės slaugytojoms, kuni-
gams, giedotojams, giminėms, kaimynams - visiems - pa-
dėjusiems palydėti mylimą vyrą į paskutinę kelionę.

Žmona

Už paramą skaudžią netekties valandą tariame pačius 
nuoširdžiausius padėkos žodžius Kurklių parapijos klebonui 
Nerijui VyšNiAUskUi, Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) 
vikarui Oskarui petrui VOLskiUi, giedotojams, UAB „Miško 
žemė“ vadovams, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių re-
gioninio padalinio medelyno vadovams ir bendradarbiams, 
Kavarsko parapijos draugų kolektyvui, Anykščių lopšelio - 
darželio „Eglutė“ „Pelėdžiukų“ grupei ir darželio bendruome-
nei, Kurklių seniūnijos kolektyvui, Anykščių A. Baranausko 
mokyklos kolektyvui, Kurklių ambulatorijos kolektyvui, 
Kurklių miestelio bendruomenei, J., S. ir A. iMBRAsAMs, V. 
KrIŽANAUSKUI, Virginijui ir Laimontui sABALiAUskAMs, 
Linai RAMOškieNei, i. ir L. RAsiULiAMs, kaimynams, 
draugams, giminėms - visiems, kurie buvo šalia pačiomis 
sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis, išeinant į amžinybę 
artimajam, palydint į paskutinę kelionę mūsų brangų ir be 
galo mylimą sūnų, tėvelį, vyrą, brolį Kęstutį ŠNIUIKĄ. 

Telydi Jus visus Dievo palaima.

Mama, žmona, sūnus, broliai, seserys

INFORMAcIJA GYVENTOJAMS 
APIE cOVID-19 VAKcINAcIJĄ

Anykščių rajone vakcina-
cija nuo COVID-19 ligos įsi-
bėgėja. Lietuvą pasiekia vis 
daugiau COVID-19 vakcinų, 
Anykščiuose ruošiamasi to-
lesnių prioritetinių grupių 
vakcinacijai pagal jau suda-
rytus sąrašus. Artimiausio-
je eilėje numatomi skiepyti 
asmenys, dirbantys švietimo 
įstaigose ir kituose švietimo 
teikėjuose ir turintys tiesio-
ginį (nuolatinį ar laikiną) 
kontaktą su mokiniais, ug-
domais pagal ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo programas, asme-
nys, dirbantys specialiosiose 
mokyklose arba bendrojo ug-
dymo mokyklų specialiosiose 
klasėse ir turintys tiesioginį 
(nuolatinį ar laikiną) kontak-
tą su ugdomais pagal pradinio 
ir pagrindinio ugdymo, pra-
dinio ir pagrindinio ugdymo 
individualizuotą, vidurinio 
ugdymo, socialinių įgūdžių 
ugdymo programas, asmenys, 
dirbantys profesinio mokymo 
įstaigose ir turintys tiesioginį 
(nuolatinį ar laikiną) kontak-
tą su ugdomais pagal spe-
cialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniams skirtas profesinio 
mokymo ir socialinių įgūdžių  
programas, savivaldybių vi-
suomenės sveikatos biurų 
visuomenės sveikatos speci-
alistai, vykdantys sveikatos 
priežiūrą mokyklose.

Kita vakcinacijos grupė – 
senjorai, pradedant nuo pačių 
vyriausiųjų. Pirmiausia bus 
skiepijami 80 m. ir vyresni 
gyventojai, vėliau – 75–79 

m., po jų 70–74 m. ir pa-
skutiniai iš senjorų – 65–69 
m. gyventojai. Toliau bus 
skiepijami jaunesni kaip 65 
m. asmenys, turintys rizikos 
veiksnius (sergantys cukriniu 
diabetu su komplikacijomis 
ir kt.). Prioritetiniame gyven-
tojų grupių nustatymo sąraše 
numatyti skiepyti asmenys, 
vykdantys gyvybiškai svar-
bias valstybės ir visuomenės 
funkcijas, kontaktuojantys 
su kitais asmenimis. Taip pat 
bus skiepijami likusieji gy-
ventojai, atsižvelgiant į LR 
Sveikatos apsaugos ministro 
2020 m. gruodžio 23 d. įsa-
kymą Nr. V-3006 „Dėl skie-
pijimo valstybės biudžeto lė-
šomis įsigyjama COVID-19 
ligos (koronaviruso infekci-
jos) vakcina prioritetinių gy-
ventojų grupių nustatymo“.

Senjorams nereikia rūpin-
tis registracija dėl skiepo. 
Gavus tikslią informaciją, 
kada Lietuvą ir konkrečiai 
Anykščius pasieks vakcina, 
skirta šiai prioritetinei gru-
pei, senjorams VšĮ Anykščių 
rajono savivaldybės Pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
darbuotojai individualiai te-
lefonu praneš, kada, kur ir 
kaip jie bus skiepijami. Esant 
poreikiui sužinoti, ar tikrai 
esate įtraukti į vakcinavimo 
sąrašus, galite kreiptis že-
miau nurodytais kontaktais 
pagal gyvenamąją vietą.

Informacija apie vakcina-
ciją ir sudarytus sąrašus nuo 
COVID-19 Anykščių rajono 

savivaldybėje teikiama kie-
kvieną darbo dieną darbo 
valandomis nuo 8 iki 17 val. 
(pietų pertrauka nuo 12 iki 
12.45 val.), penktadieniais 
nuo 8 iki 15.45 val. (pietų 
pertrauka nuo 12 iki 12.45 
val.).

Kontaktinis tel. mob. :
8 664 36778,
El. paštas:

domasjaskunas.avsb@gmail.com 

Kontaktinis asmuo Domas 
Jaskūnas, Anykščių rajono 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos specialistas.

Seniūnijų gyventojams 
informaciją teikia seniūnai 
arba atsakingi seniūnijų 
darbuotojai.

Pasikeitus jūsų asmeni-
niams kontaktiniams duo-
menims prašome informuoti 
atitinkamos seniūnijos (pa-
gal gyvenamąją vietą) dar-
buotojus, miesto gyventojams 
informuoti Anykščių rajono 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro darbuotoją.

Atkreipiame dėmesį, kad as-
menys, gyvenantys Anykščių 
rajone, nors nėra Anykščiuo-
se deklaravę gyvenamosios 
vietos arba nėra prisirašę 
pas VšĮ Anykščių rajono savi-
valdybės Pirminės sveikatos 
priežiūros centro gydytojus, 
gali kreiptis dėl COVID-19 
ligos vakcinos ir ją gauti.

2021 m. vasario 18 d. 10 val. 
šaukiamas 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 
24-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU 
REALIUOJU LAIKU ELEKTRONINIų RYŠIų 
PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. vasario 15 d. (pirma-
dienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių 
priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų 
komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos 
komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite 
rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje www.anyksciai.lt
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Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VerŠeLIuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955.

Automobiliai, ŽŪ technika

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

Tel. (8-629) 10247.

Traktorių T-40 AM arba MTZ 82.
Tel. (8-670) 70246.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

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

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką. 
Jų dalis, dokumentus, 

literatūrą. 
Tel. (8-673) 09354.

Superkame KArVeS, 
BuLIuS Ir TeLyčIAS 

„KreKeNAVOS 
AGrOFIrmOS“ 

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

mIŠKuS 
visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 

ATsiskAiTOMe iš kARTO. 
Tel.: 8 61841283

(8-687) 93058, (8-616) 25401.Lietuviai perka namus, 
sodybas, sodus ir butus. 
Jei pats parduodi - pasiūlyk 

savo, o jei kaimynas - pasiūlyk 
jo. Jei nupirksim - atsilyginsim. 

Tel. (8-671) 99251.

Pasvalio rajono 
ŽŪB „Vaškai“ 

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

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

Tel. (8-639) 28274.

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

15 ha sklypą su namo pama-
tais, ūkio pastatais ir privačiu 
ežeru. Kaina 47 000 Eur.

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą prie 
Svedasų su tvenkiniu ir 60 arų 
žemės sklypu. Kaina: 9 000 
eur. 

Tel. (8-675) 75510.

Suremontuotą namą Užupyje, 
Gedimino g. Nuostabi panora-
ma, yra nauja pirtis. 

Tel. (8-677) 13564.

6 arų sodo sklypą tinkantį tik 
sodininkystei ar žemdirbystei. 

Tel. (8-609) 69487.

Kuras

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

Tel. (8-682) 36606. 

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

skaldytas malkas, supjaus-
tytas atraižas. Turi sausų. 
Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-672) 50736.

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.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-694) 13180.

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

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

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
sveria kliento kieme. pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą.  Pristato, išrašo sąs-
kaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Šieną ritiniais, kviečius, avi-
žas, žirnius. 

Tel. (8-618) 50787.
reikalingi e kategorijos 

vairuotojai. 
Bendradarbiaujame su darbo 

užimtumo tarnyba, pasirašydami 
trišales sutartis, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiogiai perka mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Reikalinga moteris galinti pri-
žiūrėti senolius Anykščių mies-
te.

Tel. (8-655) 30899.

Gyvuliai

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

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

Siūlome darbą 
ekskavatorininkams.

Tel. (8-683) 72277.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIjUTAS, 
rašė Antonas FELJEToNAS 

mėnulis
vasario 13 - 16 d. - jaunatis

Kirilas, Valentinas, Saulius, 
Saulė, Liliana, Lijana, Valius.

Kotryna, Algaudas, Ugnė, 
Benignas.

šiandien

vasario 14 d.

vardadieniai

oras

-13

-6

vasario 15 d.
Faustinas, Jordanas, zygfri-
das, Girdenis, Girdenė, Jovi-
ta, Jurgina, Jurgita, Vytis.

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

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

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

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
11 mėn.

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

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

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

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

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAS

Ateina aštuoniasdešimtmetis 
senukas į paštą pensijos pasiimti. 
O ten sėdi toks jaunuolis. Galvo-
ja: „Senas tas diedas, po poros 
savaičių gal numirs.“ Sako:

- Tu ateik, tėvai, po mėnesio 
pasiimti.

- Tai kad negaliu. Pinigų rei-
kia - su tėvu į senelio vestuves 
einam.

- Kaip tai, - nustemba jaunuo-
lis. - Tai kiek tėvui metų?

- Šimtas septyneri.
- O seneliui?!?
- šimtas trisdešimt dveji.
- Pala, tėvai, ar ne vėlu vesti?
- Jis nevestų, bet tėvai verčia...

***
Žmona skambina į medžioklę 

išvykusiam vyrui:
- Brangusis, kur tu esi?
- Taigi medžioklėje.
- O kas ten taip garsiai kvėpuo-

ja?
- Lokys.

***
Naktis. Skambutis prie durų.
- Kas ten?
- Atidarykite - policija!
- Namie nieko nėra.
- O kas kalba?
- Jums pasigirdo.
- O kodėl dega šviesa?
- Tuoj išjungsiu.

***
Skambina moteris dietologui.
- Daktare, man atrodo, kad tu-

riu antsvorio.
- Kodėl taip nusprendėte?
- Nusipirkau kalbančias svar-

tykles ir pasisvėriau.
- Ir ką jos pasakė?
- Prašome svertis po vieną!

Amiliutė, supratusi, kad gyvenimui būtinas 
džiaugsmas, norėtų įteisinti daugvyrystę

Julijona, Julijonas, Tautvydė.
vasario 16 d.

Blaiviai, Marce, pagalvokim, 
Apsvarstykim ir suvokim - 
Džiaugsmas žmogui reikalingas,
jis nebūna nuodėmingas. 

jonas smarkiai myli Petrą,
Vacei eit pas Bronę maga: 
Santuokos šios tvirtos būtų -
Nei jos irtų, anei griūtų. 

Šiuolaikinis juk žmogus
Vienas nelaimingas bus.
Aš pati nemoderni -
Vyrai man nesvetimi: 

Vincas tiktų atlaidams,
Rička - daržui ir namams.
Su Stasiu grybaut smagu,
lošti ,,durnių“ -  su  Kaziu.

Minimum bent keturi
Džiaugsmui vyrai būtini. 
Pasakyk, ar Seimas bus
Daugvyrystei atlaidus?


