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SPEKTAKLIS. Rugsėjo 26 
dieną (šeštadienį) 20 val. Sakra-
linio meno centre (Vilniaus g. 11) 
vyks poezijos ir muzikos garsų 
spektaklis „Dar penkios minutės 
nakties…“, kuriame dalyvaus ak-
torius, autorinių dainų atlikėjas, 
bardas Giedrius Arbačiauskas ir 
violončelininkė Agnė Arbačiaus-
kienė. Renginys nemokamas.

Be automobilio. Antradienį or-
ganizuota diena be automobilio 
Anykščiuose, pasak vienos pagrin-
dinių organizatorių Kristinos Kiau-
šaitės, pavyko. „Dieną moksleiviai 
parodė išradingumą keliaudami 
ne tėvų automobiliuose, o vakare 
susirinko apie 50 dviratininkų ir 
važiavome iki Dainuvos slėnio. Po 
žygio klausėmės Eglės Sirvydytės 
dainų“, – džiaugėsi K.Kiaušaitė, 
nors dauguma anykšėnų teigė au-
tomobilių sumažėjimo gatvėse ne-
pastebėję. 

Gervė. Vicemero Sigučio Obe-
levičiau įkurtame Traupio bota-
nikos sode „apsigyveno“ gervė. 
Tai – medžio drožėjo, skulptoriaus 
Aleksandro Tarabildos dovana. 
Visai neseniai sodui savo akmens 
skulptūrų padovanojo ir skulpto-
rius Vytautas Šemelis.

Pasėjo. Vakar važiuodami iš 
Kurklių į Anykščius vairuotojai 
turėjo saugotis nepaslysti ant grū-
dais nusėto asfalto. Daugiausia jų 
buvo išbyrėję ties benzino kolonė-
le, nuo kurios grūdų juosta suko 
link bendrovės „Anykščių ratas“. 
Grūdus nuo kelio šlavė traktorius 
su šepečiais.

Degė. Ketvirtadienį ugniagesiai 
gelbėtojai gesino gaisrą Kavarsko 
seniūnijos Šovenių kaimo daugia-
bučiame gyvenamajame name. 
Namo rūsyje degė čiužinys. Gaisro 
metu apdegė mediniai rūsio langų 
rėmai, sudegė rūsyje prikrautos 
šiukšlės, aprūko sienos ir lubos.

Puodai. Sekmadienį Svėdasuose 
po titulinių arkangelo šv.Mykolo 
atlaidų pamaldų, apie 12 val. 30 
min., bibliotekos dailės galerijoje 
atidaroma istorinė paroda „Svė-
dasų puodžiaus Adomo Neniškio 
puodai ir puodžiukai“. 

Ministerijos jau zonduoja, kur būtų galima apgyvendinti Lietuvai skirtus pabėgėlius. Raštą gavo 
ir Anykščių savivaldybė.

Priėmimas
Neabejoju, pabėgėliai atvyks, 

sako jiems ir 600 eurų išmokas 
mokės. Planuoju artimiausiu 
metu užsirašyti į priėmimą pas 
Seimo narį Ričardą Sargūną ir 
paklausti - iš kur aš turėčiau 
pabėgti, kad gaučiau 600 eurų? 
Iš anksto sutinku su sąlygomis - 
galiu ir iki Troškūnų. 

Linas BITVINSKAS

Pabėgėlių Anykščiai nepriims. 
Kol kas...

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigia valstybės politikai nesakantis „ne“, 
tačiau pirma valstybė turi išspręsti teisinius ir finansinius klausimus, susijusius 
su pabėgėlių priėmimu.

Architektai 
griebsis 
autobusų 
stoties

Sveikiname nugalėtojus!
Baigėsi vasara, baigėsi ir 

„Anykštos“ skelbtas gražiausio 
darželio, augalo konkursas. 

Marijonas Mikutavičius: „Vaikinai kenčia 
dėl nepatyrimo ir jauno amžiaus“

Penktadienį įvyko dar vienas, 
jau ketvirtasis, teismo posėdis 
dėl Vaidoto ir Manto Grince-
vičių ir jų pusbrolio Giedriaus 
Sasnausko dainos „Šėtone, 
prašau“. Troškūniečiai kalti-
nami nesantaikos kurstymu, o 
tuo tarpu juos ginti imasi vis 
daugiau įžymybių: prieš mė-
nesį vykusiame teisme už juos 
liudijo humoristas Paulius Am-
brazevičius, o vakar į teismą 
atvyko ir atlikėjas Marijonas 
Mikutavičius.

Atlikėjas, kūrėjas Marijonas Mikutavičius (stovi pirmas dešinėje) stebėjosi ekspertais, pateikusiais 
išvadą, jog kūrinys „Šėtone, prašau“ yra keliantis neapykantą. „Yra dailininkų, kurie piešia nukirs-
tas galvas, bet realybėje tų galvų nekapoja“, – sakė atlikėjas ir stojo ginti brolių (iš kairės) Manto ir 
Vaidoto Grincevičių bei jų pusbrolio Giedriaus Sasnausko.

Kaip mes išsivaikščiojome...
Trys sovietų ka-

riuomenės smogikai. 
Vidmantas Šmigels-
kas viduryje... 
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spektras

Temidės svarstyklės
Piniginė. 2015-09-15, apie 13 

valandų 30 minučių, pastebėta, 
kad Anykščiuose, A. Baranaus-
ko a., iš 25-erių moters rankinės 
pavogta piniginė su asmens ta-
patybės kortele, vairuotojo pažy-
mėjimu, užrašų knygele, 4 eurais 
ir banko mokėjimo kortele, kuria 
vėliau pasinaudojus paimta 140 
eurų. Nuostolis – 164 eurai.

 
Sumušė. 2015-09-19, tarp 20 

valandos ir 21 valandos, Anykš-
čiuose, Storių gatvėje, 47-erių 
vyriškį užpuolė ir sumušė nepa-
žįstami jaunuoliai. Po muštynių 
vyras pasigedo mobiliojo ryšio 
telefono, piniginės ir buto raktų.

Spyrė. 2015-09-22, apie 4 va-
landą, Anykščiuose, Valančiaus 
gatvėje, moteriai, gimusiai 1981 
metais, sugyventinis, gimęs 1965 

metais, sudavė kelis kartus kumš-
čiu ir spyrė koja. Vyras sulaiky-
tas.

Sandėliukas. Nuo 2015-09-
20 iki 2015-09-22 pastebėta, kad 
buvo įsibrauta į sandėliuką, esan-
tį Anykščių seniūnijoje, ir pavog-
ti įvairūs įrenginiai. Nuostolis – 
220 eurų.

Dviratis. 2015-09-23, nuo 18 
valandos 15 minučių iki 18 va-
landos 35 minutės, Anykščiuose, 
Vilniaus gatvėje, iš parduotuvės 
koridoriaus buvo pavogtas nepri-
rakintas žydros spalvos dviratis. 
Nuostolis – 400 eurų.

 
Kūnas. 2015-09-24, apie 11 

valandą, Raguvėlės kaime, savo 
namuose, rastas 64-erių metų 
vyro kūnas kruvinu veidu ir 
drabužiais. Mirties priežastis ir 
aplinkybės nustatinėjamos.

Pabėgėliai. Seime surengtoje 
diskusijoje apie Lietuvos požiūrį į 
pabėgėlių krizę Vyriausybei prie-
kaištauta, kad ji į problemą žvelgia 
pro pirštus. Kiek opus klausimas rūpi 
patiems parlamentarams, paaiškėjo, 
kai valandą trukusios diskusijos fina-
lo sulaukė kiek daugiau nei trečdalis 
jų. Vykdomosios valdžios laikysena 
pabėgėlių krizės akivaizdoje Seimo 
nariams sudaro slogų įspūdį, todėl ji 
raginta pagaliau imtis konkrečių dar-
bų. Patys parlamentarai juos įvardijo 
punktais. Lietuva nepasirengusi pri-
imti pabėgėlių, nesukurtas jų integra-
cijos planas, o juos gelbėti ketinama 
mūsų šalies piliečių sąskaita. 

Aukos. Ketvirtadienį Saudo Ara-
bijoje per hadžą spūstyje žuvo dau-
giau nei 700 žmonių, per 800 buvo 
sužeisti. Panika kilo Minos slėnyje, 
kur tikintieji buvo susirinkę į velnio 
apmėtymo akmenimis ritualą.

Skyrius. Šią savaitę prie Marijam-
polės pataisos namų atidarytas Ki-
nologijos skyrius. Čia bus rengiami 
specialistai darbui su tarnybiniais šu-
nimis visoms Kalėjimo departamento 
pavaldumo įstaigoms. Šunys tarnaus 
konvojuojant, apsaugai, gynybai, 
malšinant riaušes, narkotikų paieš-
kai. Naujajame Kinologijos skyriuje 
daugiausia bus mokomi vokiečių 
bei belgų aviganiai - galingi, tvirto 
charakterio šunys. Kaip sakė skyrių 
kuruosiantis Marijampolės pataisos 
namų direktoriaus pavaduotojas Ze-
nonas Kunca, tarnybiniu šunimi gali 
tapti ne kiekvienas vilkšunis, be to, ne 
kiekvienas pareigūnas gali išugdyti 
gerą tarnybinį šunį. 

Neranda. Pirmąją bylą dėl šiuo-
laikinės vergovės iškėlę britai pateko 
į aklavietę - dingo svarbus veikėjas, 
vištų fermose išnaudotų lietuvių pri-
žiūrėtojas Edikas Mankevičius. Šį 
žmogų, kurį britai prašo surasti, “Lie-
tuvos rytas” aptiko netoli Gargždų. 
E.Mankevičiaus pavardė britų spau-
doje linksniuojama jau dvejus me-
tus. Apie šį vienos vištų fermos dar-
bininkų prižiūrėtoją iki šiol sklando 
šiurpios istorijos. Pjudymai šunimis, 
psichologinis ir fizinis smurtas - ta tik 
nuotrupos to, ką apie šį veikėją yra 
pasakoję lietuviai, dirbę vištų gaudy-
tojais Jungtinėje Karalystėje. 

Ginklai. Vienas po kito pastarosio-
mis dienomis sulaikomi įspūdingais 
arsenalais disponavę ginklų prekeiviai 
verčia sunerimti. Nors Lietuvoje lega-
liai ginklo neįsigysi taip lengvai kaip 
JAV, aiškėja, kad samdomų žudikų 
mėgstamą pistoletą kulkosvaidį gali 
nusipirkti net važiuodamas uostamies-
čio taksi. Su organizuotu nusikalsta-
mumu kovojantys pajūrio policininkai, 
pasitelkę į pagalbą kolegas iš Plungės 
rajono policijos komisariato, surengė 
sėkmingą operaciją, per kurią su įkal-
čiais sulaikyti trys ginklų prekeiviai. 

Protestas. Ukrainos ambasa-
da Astanoje perdavė Kazachstano 
užsienio reikalų ministerijai pro-
testo notą dėl informacijos apie 
Krymą leidyklos “Mektep” va-
dovėliuose, praneša “Interfax”. 
“Dėl to, kad Kazachstano leidyklos 
“Mektep” išleistuose vadovėliuose 
vidurinėms mokykloms Krymo au-
tonominė respublika nurodoma kaip 
RF subjektas, Ukrainos ambasada 
protesto nota kreipėsi į Kazachstano 
URM”, - sakoma Ukrainos laikinojo 
reikalų patikėtinio Kazachstane pa-
reiškime, kurį išplatino ambasados 
spaudos tarnyba.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Žurnale aprašomos Lajų tako sta-
tybų peripetijos, primenama, kad 
pati idėja buvo pristatyta prieš be-
veik penkerius metus, grįžtama prie 
tuo metu vykusių diskusijų ir pro-
testų. Taip pat spausdinami interviu 
su statybų iniciatoriumi, Anykščių 
regioninio parko direktoriumi Kęs-
tučiu Šerepka bei projekto autoriumi 
architektu Arvydu Gudeliu, pateikia-
mos nuotraukos ir tekstai apie kitus 
pasaulio lajų takus. 

Žurnalo “veidas” - ant Lajų tako 
nufotografuotas turbūt žymiausias iš 

„Aukštaitiškas formatas“ išleistas rekordiniu tiražu
UAB „Anykštos redakcija“ rekordiniu 10 tūkstančių egzem-

pliorių tiražu išleido specialų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
numerį, skirtą Lajų takui. 

gyvųjų anykštėnas - dviejų olimpiadų 
prizininkas, pasaulio ir Europos čem-
pionas, buvęs krepšininkas Sergejus 
Jovaiša. 

Specialiajame „Aukštaitiško for-
mato“ numeryje yra du solidūs mu-
ziejininko, žurnalisto Tautvydo Kon-
trimavičiaus tekstai apie Anykščių 
šilelį ir Puntuką („Anykščių šilelio 
vėrinys“ bei „(Ne)teisybė apie vieną 
akmenį“).

Rubrikoje „Be diktofono“ tradi-
ciškai ironiškas žurnalisto Vidmanto 
Šmigelsko tekstas „Vilniui nuos-

kaudos nejaučiu, nors galėčiau“.  
„Anykščiai, suprask, ponams iš mies-
tų - stebuklų karštas. Nieko panašaus 
- mūsų kavinės taip pat nėra guminės 
ir barmenės kartais būna pavargu-
sios, būna piktos... Negerai, žinoma. 
Bet būna taip“, - su pykstančiais ant 
Anykščių kavinių diskutuoja žurna-
listas.

Specialus žurnalo numeris parduo-
damas įprastine kaina – už 1 eurą 16 
centų. Žurnalą galima nusipirkti viso-
se Utenos regiono prekybos vietose 
bei Vilniuje, Ukmergėje, Kupiškyje ir 
Panevėžyje. Specialus “Aukštaitiško 
formato” numeris parduodamas ir ša-
lia Anykščių lankytinų objektų.

-ANYKŠTA

Įdomus sutapimas, jog netoli nuo 
radinio vietos šių metų pradžioje 
ieškodamas briedžių ragų Leliūnų 
kaimo gyventojas aptiko brako-
nierių nušautą ir išmėsinėtą briedį. 
Žmogus teigė žinojęs apie tose vie-
tose gyvenusius kelis briedžius. 

Brakonieriaus būta įžūlaus – jis 
net nesivargino kailio ir kitų atlie-
kų paslėpti, paliko išmėtytas prie 
keliuko, kuriame mėsinėjo briedį. 

Rado negyvą 
briedį
Grybaudamas Romuldavos miške Debeikių seniūnijos gyven-

tojas rado negyvą briedį. Vyras apie radinį pranešė aplinkosau-
gininkams. Sausio mėnesį tame miške buvo rastos brakonierių 
išmėsinėto briedžio liekanos.  

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Briedžio būta dvejų metų patino. 
Gamtai padaryta žala siekė apie 
4000 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas vėliau buvo nutrauktas, 
brakonieriaus išaiškinti nepavyko. 

Kaip „Anykštai“ sakė Gyvosios 
gamtos apsaugos Utenos regiono 
inspekcijos viršininkas Almantas 
Vaičiūnas, nuo ko krito grybautojo 
rastas briedis, nustatyti jau neįma-
noma, nes liekanos suirę.  

Vėl veiks žurnalistų mokyklėlė
„Anykštos redakcija“ vėl atidaro jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lę. Mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 klasių mokiniai. Pirmasis 
šių metų susitikimas vyks spalio 6 dieną 15 valandą „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29).

Jaunųjų žurnalistų mokymai ir 
šiemet vyks kartą per savaitę. Jiems 
paskaitas skaitys ir praktinius užsi-
ėmimus ves UAB „Anykštos re-
dakcija“ žurnalistai: mūsų leidinių 
grupės vadovė – vyriausioji redak-
torė Gražina Šmigelskienė, žur-
nalistas, fotografas, fotomeninin-
kas Jonas Junevičius, žurnalistas, 
knygos „Kryptis-Rytai“ autorius 
Vidmantas Šmigelskas, žurnalistai 
Linas Bitvinskas, Rytis Kulbokas, 
Daiva Goštautaitė ir Sigita Pivo-
rienė.   

Priminsime, jog UAB „Anykštos 
redakcija“ leidžia tris skirtingus 
žiniasklaidos produktus: rajoninį 
laikraštį „Anykšta“, Aukštaitijai 
skirtą žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ bei regioninį naujienų por-
talą anyksta.lt. Taigi mūsų redakci-
joje galima mokytis ir internetinės, 
ir „popierinės“ žurnalistikos.

„Anykštos“ jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlės lankymas yra laisvas 
ir demokratiškas – tie, kuriems pir-
mieji užsiėmimai nepatiks, galės 
ramiai ir nesislapstydami pabėgti.

Jaunąją žurnalistų mokyklėlę re-
mia Lietuvos kultūros taryba, užsi-
ėmimai nemokami.

Daugiau informacijos telefonu 
(8-687) 25892. 

-ANYKŠTA

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!

Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt

Renkamės spalio 1 dieną 17 val.,

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Kaip 
toleruojate 
netradicinės 
orientacijos 
žmones?

(Atkelta iš 1 p.)

Nuoširdžiai užjaučiame Valentą ČER-
NIAUSKĄ ir vaikus, mirus žmonai ir mamai.

Troškūnų medžiotojų būrelis

Netektis, o gal žvaigždė
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis, o gal gyvenimas
Paliko begalinį skausmą.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 

Vytautui Barčiui, nuoširdžiai užjaučiame žmo-
ną Aldoną, dukrą Dijaną, sūnų Ramūną.

A. ir Br. Kučiai, A. Juozaponienė, R. ir K. 
Stakiai, N. Juodelienė, Z. Juodelienė, Br. Vit-
kūnas

Kaip „Anykštai“ pasakojo 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, savivaldybė gavo Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
raštą, kuriame teiraujamasi dėl 
karo pabėgėlių priėmimo iš Ukrai-
nos (Lietuva ketina priimti lietu-
vius ir lietuvių kilmės pabėgėlius 
iš Ukrainos, - red.pastaba), tačiau 
pats raštas merui pasirodė neko-
rektiškas: „Pabaigoje užsiminta, 
kiek galime priimti pabėgėlių iš 
kitų šalių? Mano manymu, pats 
raštas nekorektiškas, skirtas tik 
sukelti bangas, turi būti atitinkami 
valstybės sprendimai, numatytas 
finansavimas ir sutvarkyta teisinė 
bazė. Galų gale mes socialiniam 
būstui turime eilę. Dabar nėra aiš-
ku, kas mokės socialines pašalpas, 
kiek tų būstų reikės, kokia kalba 
komunikuosime. Mes pasitarėme, 
kad į tokį raštą atsakyti neįmano-

ma, todėl į jį tik keliolika merų at-
sakė“, - „Anykštai“ apie situaciją, 
kad tik 12 iš 60 Lietuvos savival-
dybių teigiamai atsakė į raštą, ko-
mentavo Anykščių rajono meras. 
Beje, teigiamai į raštą neatsakė nė 
viena iš aplink Anykščius esančių 
savivaldybių.

Daugybę metų policijoje dirbęs 
K.Tubis atkreipė dėmesį, kad net 
toks dalykas kaip pabėgėlių kalba 
gali sukelti sunkiai sprendžiamų 
teisinių problemų, nes, pasirodo, 
nagrinėti teisės pažeidimus galima 
tik gimtąja pabėgėlių kalba, tad kam 
nors atsitikus, reikėtų vertėjo, kal-
bančio pabėgėlių gimtąja kalba...

„Žinoma, nesakau ne, bet turi 
būti išaiškintas mechanizmas, su-
reglamentuota įstatyminė bazė, 
išspręsti finansavimo klausimai. 
Negali viena savivaldybė, nebū-
tinai Anykščių, spręsti pasaulinių 
problemų. Mes visų pirma turime 

būti atsakingi už savo žmones. Sa-
vivaldybės biudžete nėra numatyta 
tokios eilutės kaip „pabėgėlių iš 
kitų šalių priėmimas ir išlaikymas“, 
- „Anykštai“ poziciją komentavo 
Anykščių savivaldybės meras. 

Meras pasakojo pabėgėlių kri-
zėje įžvelgiantis ir neteisingumo, 
nes Lietuvos įstatymai numato 
visas procedūras, kaip turi elgtis 
migrantas, kad gautų pabėgėlio 
statusą, kokias sąlygas jis turi ati-
tikti. K.Tubio manymu, vien todėl, 
kad pabėgėliai sieną pereina ma-
siškai, jiems neturėtų būti teikiama 
pirmenybė ir išimtys prieš kitus, 
viską pagal įstatymus darančius 
pabėgėlius.

Pabėgėlius, atsakydami į mi-
nisterijos raštą, jau sutiko priimti 
Akmenės, Kauno, Kelmės, Klaipė-
dos, Pakruojo, Raseinių, Šiaulių, 
Skuodo rajonai, taip pat trys mies-
tai: Birštonas, Šiauliai ir Alytus.

Dirbtuvių „Senosios Anykščių 
autobusų stoties vietos urbanistinės 
idėjos“ metu menininkai kurs idėjas, 
kaip parengti  senosios Anykščių au-
tobusų stoties teritorijos sutvarkymo 
urbanistinę, architektūrinę – meninę 
koncepciją, pagal kurią vėliau būtų 
rengiami techniniai projektai. Teri-
torijos plotas – 43 arai, tačiau, pasak 
Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjos Daivos Gasiūnienės, bus už-
griebiamas kur kas didesnis plotas. 
„Ši vieta – kaip vizitinė Anykščių 
aikštelė, todėl bus planuojama ne tik 
Autobusų stotis, bet ir aplink esančios 
teritorijos“,- teigė D.Gasiūnienė.   

Šio projekto Architektų sąjun-

Architektai griebsis autobusų 
stoties Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko kūrybinių dirbtuvių „Senosios Anykščių 
autobusų stoties vietos urbanistinės idėjos“ pradinis susitikimas. Dalyviai susipažino su kūrybine 
užduotimi ir realiai apžiūrėjo teritoriją, kurią reikia suplanuoti.

ga ėmėsi, nes, architektų manymu, 
reikia sutvarkyti pačią svarbiausią 
Anykščių miesto įvaizdžiui vietą, o 
dabartinė autobusų stoties situacija 
nebeatitinka jokių kurorto statuso 
siekiančiam miestui keliamų reika-
lavimų, todėl būtina ją pertvarkyti, iš 
esmės pakeičiant šios miesto dalies 
užstatymo koncepciją. 

Užduotis nebus lengva, nes terito-
rija yra Anykščių regioninio parko, 
Anykščių miesto istorinės dalies teri-
torijoje, pagrindinėje miesto gatvėje, 
šalia Šventosios upės, Turizmo infor-
macinio centro, Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio - Žukausko me-
morialinio muziejaus. 

D.Gasiūnienė teigė, jog iš archi-
tektų suformuotos keturios grupės, 
kurios teiks pasiūlymus. „Darbas 
grupėse truks apie mėnesį, todėl rea-
lu, kad spalio mėnesį bus rengiamas 
idėjų pristatymas visuomenei“, - sakė 
D.Gasiūnienė. Beje, vienoje iš grupių 
dirbs ir Lajų taką projektavęs archi-
tektas Arvydas Gudelis.

Dirbtuves rengia Lietuvos archi-
tektų sąjunga, remiant Anykščių savi-
valdybei ir Lietuvos kultūros tarybai 
bei LR kultūros ministerijai. Projekto 
įgyvendinimui skirta apie 9 tūkstan-
čius eurų. Tai jau trečios tokios kūry-
binės dirbtuvės Anykščiuose, kurias 
rengia Architektų sąjunga. 

Architektų nuomone, miesto autobusų stotis neatitinka kurortui keliamų reikalavimų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Pabėgėlių Anykščiai nepriims. Kol kas...

užjaučia

Vaida ŽEMAITIENĖ, Airi-
joje gyvenanti anykštėnė:

- Netradicinės orientacijos 
žmonių buvo visą laiką, tačiau 
kam jie pradėjo taip aktyviai 
viešai reikštis? Beje, po refe-
rendumo airiai priėmė įstaty-
mą, leidžiantį tuoktis tos pa-
čios lyties žmonėms. 

Bronė DANILEVIČIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Toleruoju. Gal jie patys 
apie save stengiasi kuo garsiau 
šaukti ir tuo dar labiau atkreipia 
visuomenės dėmesį. Iš tikrų-
jų čia, Lietuvoje, dėl jų jokių 
problemų nėra. Juk ir anksčiau 
tokie žmonės gyveno, tačiau 
kažkaip jų balso nesigirdėjo. 

Gailutis MORKŪNAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

-  Blogai. Netradicinės orien-
tacijos žmonės bent jau neturė-
tų reklamuotis ir kitiems galvų 
kvaršinti. Aš už katalikišką 
tradicinę šeimą. Juk lietuviai 
esame katalikai. 

Pirma salonas, po to variklis, 
galiausiai – „mercedesas“ 
kieme

Stanislovas KRUMPLIAUS-
KAS, buvęs Anykščių klebonas, 
apie šiukšles: 

„Nueikite į mišką – ko tik ten 
neprimėtyta“!

Ir taip aušta 2084-ieji metai...

Alvydas GERVINSKAS, atsa-
kingas už daugiabučių renovaciją 
komunaliniame ūkyje, apie „An-
resto“ vykdomą namų renovaciją:

„Neturiu didelio nerimo, kad jie 
darbų neužbaigs“.

Stulbinanti metamorfozė!

Sigutis OBELEVIČIUS, vice-
meras, apie tai, kad kultūros va-
dovams naujojoje rajono Kultūros 
taryboje ne vieta, nors ankstesnėje 
buvo atvirkščiai:

„Kultūros taryba nėra kultūros 
įstaigų vadovų susirinkimas“. 

Žinoma, karas, pokaris - 
romantika...

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie vaikystę: 

„Mano kartos vaikai, manau, tu-
rėjo vaikystę, kurios gali pavydėti 
ir mano vaikai, ir mano anūkai“

O jei sakyti tiesiai?

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie autoritetus politikoje:

„Kiekvienoje valstybėje ne pro-
to bokštai eina į valdžią“.

Kažkas naujo - Anykščiai 
nebe pasaulio „bamba“?

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajo-
no meras, apie pabėgėlių priėmi-
mą Anykščių rajone:

„Negali viena savivaldybė, ne-
būtinai Anykščių, spręsti pasauli-
nių problemų“. 

Įmanomą nuo neįmanomo 
skiria tik banknotų skaičius

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajo-
no meras, apie ministerijos raštą 
dėl pabėgėlių: 

„Mes pasitarėme, kad į tokį raš-
tą atsakyti neįmanoma“.
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rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas

Gyvename vienkartinį pigių 
plastmasių gyvenimą. Jei sako-
ma, kad politikui meluoti yra 
norma, tai galima sakyti, kad ši 
norma apėmė visas sritis. 

Ne kiekvienas melas yra 
klasikinis tiesos pakeitimas 
netiesa. Tai būtų primityvus 
melas, kuris lengvai išlenda. 
Daug įtikinamesnė melo forma 
– tiesos perpynimas su melu: 
įdedam truputį teisingų faktų, o 
juos apipinam melagingais. Tai 
padeda atlaikyti kritiką, jei kas 
mato netiesą.

Tačiau ir kiekvienas melas 
turi savo tikslą. Globalaus melo 
tikslas – nauda, nauda ir dar 
kartą nauda. Pagrindinė tikslinė 
grupė – jaunimas. Jam, dar 
nesustabarėjusiam ir dažniau-
siai jautriam neteisybei, galima 
„kabinti makaronus“ ir iš to 
ateityje smagiai užsidirbti.

Koks pagrindinis dalinis 
melas, kuris peršamas visur 
ir visiems, kuriuo draudžiama 
abejoti, jei nenori atsidurti užri-
byje? Žmonių įtaka pasauliniam 
atšilimui, o dar labiau  - rūpes-
tis jį stabdyti skatinant ekologi-
ją. Žmonių galimybės jį stabdyti 
– turbūt viena didžiausių aferų, 
kurias buvo galima sugalvoti, 
bet generuoti dideles pajamas 
per tai įmanoma. Neabejoju, 
kad net jei Žemėje prasidėtų ir 
globalus atšalimas, vis tiek būtų 
rastas būdas, kaip tuo atšalimu 
apkaltini žmones ir iš to uždirb-
ti. Juo labiau kad duomenys 
apie žmonijos nereikšmingumą 
prieš Saulės įtaką klimato kaitai, 
iš mokslo pasaulio nutekėjo jau 
ne kartą.

Tarkim, iš tiesų atšilimas 
vyksta dėl žmonių kaltės (nors 
žemės istoriją keitę ledynmečiai 
ir karščio bangos sako ką kitą), 
todėl reikia mažinti anglies 
dvideginio išmetimą į atmosferą. 
Na, žinoma, žmogaus veikla tur-
būt išmeta kokį procentą šio jun-
ginio lyginant su vandenynais 
ir ugnikalniais, bet ir šią taršą, 
sutinku, jog mažinti reikia. Kaip 
tai reikėtų daryti?  Mažinti 
energijos vartojimą. Tai galima 
daryti diegiant ekonomiškesnes 
gamybos technologijas, bet tai 
nepadės. Vienintelis būdas – 
mažinti gamybą. Juo labiau kad 
šiukšlių kalnai vandenyne darosi 
nesuvokiami, žemė nebepajėgia 

tiek duoti medžiagų, kad paten-
kintų visų poreikius. Nepadės ir 
šiukšlių perdirbimas – tai tik dar 
vienas globalus melas dėl nau-
dos. Net aukštųjų technologijų 
atliekos, kaip nustatė savanorių 
grupė, panaudojusi vietos nu-
statymo siųstuvus, mieliau tyliai 
išmetamos kur nors prie Afrikos, 
nei perdirbamos. Tačiau tuo pat 
metu skalambijama, kaip svarbu 
tausoti gamtą, o gyventojai 
privalo už tai mokėti. 

Arba dar vienas pavyzdys – 
automobiliai. Ne tik tai, kad kol 
žemėje bus bent lašas benzino, 
„nebus“ kuo pakeisti naftą (nors 
seniai išrasti varikliai, varomi 
vandeniu, bet juk nukentėtų 
verslas), bet tai, jog praktiš-
kai visi automobilizmo sferoje 
dirbantys (išskyrus, žinoma, 
naujų automobilių pardavėjus) 
tvirtina, kad kuo toliau, tuo 
prastesnės kokybės automobiliai 
nurieda nuo konvejerio. Nors 
tai brangus daiktas. Tačiau 
logiška – o kas bus, jei automo-
bilis važiuos, tarkim, milijoną 
kilometrų? Kiek automobilių 
tada beparduos gamintojas? Gal 
todėl teisūs tie, kurie tvirtina, 
kad šalia automobilių projektuo-
tojų grupių dirba kitos grupės, 
kurios projektuoja, kad automo-
bilis po tam tikro laiko sugestų. 
O dauguma automobilio agre-
gatų turi imti gesti vienu metu, 
kad mašinos taisyti nebeapsimo-
kėtų... Tačiau juk nauji automo-

biliai yra ekologiškesni. Bent 
taip tvirtinama. Tačiau nepa-
sakoma kiek išmetama teršalų, 
norint pagaminti tą „ekologiš-
ką“ automobilį. Tikslių žinių, 
manau, sužinoti neįmanoma, bet 
kalbama, kad jo gamyba gamtai 
kainuoja tiek, kiek nuvažiuoti 
tuo automobiliu 300 tūkstančių 
kilometrų.

Ir tai tik apie automobilius. 
O juk visa technika gamina-
ma panašiu principu – ji turi 
tarnauti garantinį laikotarpį ir 
sugesti. Tada žmogus bus pri-
verstas pirkti naują, gamintojas 
- gaminti, pardavėjas - parduoti. 
Tai – ekonomika, kuri galų gale 
nužudys Žemę. Pikčiausia, kad 
daugelis tų nekokybiškų gaminių 
ekologijos požiūriu kainuoja tiek 
pat, kiek ir aukštos kokybės ilga-
laikiai produktai. Juk, pavyz-
džiui, gaminant prastą galvaninį 
elementą, medžiagų ir energijos 
sunaudojama panašiai tiek, kiek 
gaminant kelis kartus ilgiau 
tarnaujantį (o tai reiškia labiau 
žemės resursus tausojantį) ele-
mentą. O kai didžiosios pasaulio 
valstybės – gamintojos nesijun-
gia prie įsipareigojimų saugoti 
Žemę, kai dėl begalės atominių 
bambų bandymų radiacija užter-
šė visą atmosferą ar net nušlavė 
ištisus mažesniuosius salynus 
Didžiajame vandenyne, tai daug 
pasako, kokia ekologija joms iš 
tiesų rūpi.

Pinigai, pinigai, pinigai. 

Aukštos technologijos kainuo-
ja nesuvokiamus pinigus, o 
prisidengiant ekologija galima 
priversti už jas mokėti bepro-
tiškai aukštą kainą. Užtenka 
prisiminti, kaip pas mus visose 
pakampėse ėmė dygti saulės 
elektrinių baterijos. Tai klasiki-
nis pavyzdys, kai prisidengiant 
ekologija galima „nugręžti“ 
vartotojus. Juk elektra iš šių 
elektrinių supirkinėjama kelis 
kartus brangiau nei iš įprastų 
elektrinių, o padengti kainą turi 
visi elektros energijos vartoto-
jai. Juk ekologija. 

Kiek iš tiesų rūpi kokybiški 
produktai, o tuo pačiu ir gamta, 
atspindi, kiek teko girdėti, pir-
masis išaiškintas gamintojų kar-
telinis susitarimas. XX amžiaus 
3-iajame dešimtmetyje susirinkę 
didžiausi elektros lempučių ga-
mintojai nusprendė, kad elektros 
lemputės neturi šviesti daugiau 
1000–1200 valandų. Nors jau 
tuometiniai patentai įgalino 
gaminti lemputes, šviečiančias 
kur kas ilgiau. Rezultatas – 
nespėjame keisti perdegusių 
lempučių, o ilgiausiai pasau-
lyje šviečianti elektros lemputė 
šviečia jau daugiau nei šimtą 
metų. Ji pagaminta 1901 metais, 
šviečia vienoje iš JAV gaisrinių 
jau apie milijoną valandų. Per 
visą istoriją ji nebuvo įjungta tik 
22 minutes. Va, ir tobulėjančios 
technologijos, va, ir vienkarti-
nis, plastmasinis gyvenimas.

Rajono Tarybai pradėjus svars-
tyti sprendimo projektą, Anykščių 
socdemų lyderis Dainius Žiogelis 
siūlė sprendimo priėmimą atidėti, 
tačiau per balsavimą net ir vienas 
iš keturių Taryboje esančių soc-
demų Egidijus Šilaika kartu su 
Tarybos dauguma pritarė sprendi-
mo projektui. D.Žiogelis aiškino, 
kad portale anyksta.lt paskelbus 
būsimos Kultūros tarybos sudėtį, 
užvirė arši diskusija, buvo labai di-
delis prieštaringų komentarų skai-
čius, todėl nereikia priimti skuboto 
sprendimo. Socdemas siūlė iš 14 
asmenų sudaromą kultūros Tarybą 
papildyti 7 asmenimis, “įrašant dar 

Bus nauja Kultūros taryba Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba ketvirtadienį patvirtino rajono Kultū-
ros tarybos nuostatus ir jos narių sąrašą. Naujoje Kultūros tary-
boje bus 14 narių. 

7 rajono kultūrai nusipelniusius as-
menis”. Politikas tikino, kad iš 21 
asmens lengviau surinkti posėdžiui 
kvorumą nei iš 14-os. Socdemas 
naujoje Kultūros taryboje pasige-
do ir savivaldybės kultūros įstaigų 
vadovų. Į tai jam atsakydamas vi-
cemeras Sigutis Obelevičius dėstė, 
kad “Kultūros taryba nėra kultūros 
įstaigų vadovų susirinkimas.”  Pa-
sak vicemero, dėl Kultūros tary-
bos sudėties visada kildavo daug 
diskusijų. „Dabar pasiūlytas toks 
modelis - žiūrėsim, kaip jis veiks“, 
-  aiškino vicemeras.

Prie daugumos sprendimo pro-
jekte pateiktų būsimų Kultūros 

tarybos narių pavardžių buvo pri-
rašyta „jam (jai) sutikus”. Nepar-
tinis Arūnas Liogė stebėjosi, kad 
pradžioje rajono Taryba tvirtina 
Kultūros tarybos narių sąrašą, o tik 
paskui bus klausiama, ar patvirtinti 
asmenys sutinka būti Kultūros ta-
rybos nariais. Sprendimo projektą 
pristačiusi savivaldybės adminis-
tracijos Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vedėja Gražina 
Nargelienė tikino, kad su būsimais 
Kultūros tarybos nariais „suderinta 
žodiniais sutikimais”.

Pateikiame Kultūros tarybos narių 
sąrašą ir pareigas taip, kaip nurodyta 
rajono Tarybos sprendime: Stanis-
lovas Aglinskas, Viešosios įstaigos 
„Prasmingas garsas” vadovas; Jur-
gita Bugailiškienė, UAB „Bugiris“ 
komercinių produktų dizainerė; Ai-
das Deveikis, A. Deveikio firmos 
„Sinchronizacija“ vadovas; Sigutis 
Obelevičius, Anykščių rajono savi-
valdybės mero pavaduotojas; Kęs-
tutis Indriūnas, Anykščių rajono sa-
vivaldybės mero patarėjas; Danutė 
Karčemarskienė, Anykščių sutarti-
nių giedotojų ansamblio „Abelėla“ 
vadovė; Tautvydas Kontrimavičius, 
Anykščių T.Mikeliūnaitės krašto-
tyros draugijos pirmininkas; Prof. 
Tomas Ladiga, Kauno valstybinio 
muzikinio teatro solistas; Renata 
Miškinienė, Anykščių Jono Biliū-
no gimnazijos bibliotekininkė, kino 
klubo vadovė; Dangira Nefienė, 
Asociacijos „Antano Vienuolio 
draugija“ pirmininkė; Jolanta Pup-
kienė, Troškūnų bendruomenės pir-
mininkė; Žilvinas Pranas Smalskas, 
Anykščių menininkų asociacijos va-
dovas; Jorė Visockytė, Anykščių L. 
ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
kultūros projektų vadovė, Asociaci-
jos „Anykščių naujų vėjų bendruo-
menė“ narė; Dr. Jolanta Zabulytė, 
Kauno Vytauto Didžiojo universi-
teto lektorė, Asociacijos „Anykščių 
šventės“ projektų vadovė.

€: „Užsiiminės tikriausiai pinigėlių dalyba, o dauguma iš jų yra 
pretendentai tiems pinigėliams gauti. Dauguma žmones valdiški, tik 
paminėta kažkodėl jų užklasinė veikla.“

Ir vėl: „Kultūros taryba dalina pinigus projektams, o joje ir vėl sėdi 
aktyvūs projektų teikėjai. Kur tai jau matyta?“

N: „Gerai, kad komisija be įstaigų vadovų.“
Anykštėnas: „Įdomi kultūros samprata. Į tarybą deleguojami žmo-

nės, net neturintys aukštojo išsilavinimo.“
Siūlau: „Būtina dar įrašyti Marijoną Fergizienę ir Gelažinį Joną. 

Pora panaši kaip Zabulytė su Deveikiu“
Nėra: „Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu. Nusivažiavo visai libe-

ralai. Galėtų dar Žaliąjį patrulį įrašyt.“
Pasiūlymas: „Sąrašą reikia sustiprinti dialektiniais pagrindais: 

1. Įtraukti dviejų - Piktagalio ir Kuūniškių bendruomenių pirmininkes, 
nes jų floristiniai kilimai geriau įvertinti nei „Naujų vėjų“ bendruomenės. 
2..Sutvirtinti proletarinės inteligentijos sparną įrašant Jašos Leo-
novo pavardę, nes rajone renovuojama daug kultūros įstaigų, todėl 
jos turi būti renovuotos kultūringai, nes Smalsko ir Deveikio pajėgų 
atlaikyti šį svarbų kultūros baro statybų etapą aiškiai nepakanka. 
3. Įtraukti į kultūros tarybos veiklą Moterų klubo vadovę Elvyrą Lasskają. 
4..Siekiant geriau atstovauti plačiuosius visuomenės sluoksnius, 
įtraukti Anoniminių alkoholikų klubo atstovą (jam sutikus).“

Liberali: „Nustokite kabinėtis! Liberalų komanda pateikė apgal-
votą, protingų, žinomų ir gerbiamų kultūros veikėjų sąrašą. Leiskime 
šiems žmonėms dirbti. Pokyčiai ne už kalnų. Tikiu, kad gerb. Indriū-
nas, Pakeltis ir Rasalas daro viską, kad korupcija kultūros srityje iš-
nyktų. Mes už juos balsavusieji palaikome pasiūlytą rajono kultūros 
tarybą.“

Pritariu: „Trys kandidatūros tinkamos: Ladyga, Pupkienė, Zabu-
lytė. Tikrai žmonės kažko pasiekę ir išsilavinę.Visi kiti, abejotini dėl 
kompetencijos ir tiek.“

NUOMONĖ EDVINAS: „Dirbantis kultūros taryboje žmogus kul-
tūros taryboje visų pirma turi visiškai išmanyti ir suvokti respublikos 
kultūros reikalus ir, be abejo, rajone akivaizdžiai išsiskirti savo kultū-
riniais sumanymais, darbais, projektais, rajono kultūros vizijas gebėti 
numatyti, teikti pasiūlymus, kad mūsų rajonas taptų išskirtiniu respu-
blikos kontekste. Kai kurie žmonės užrūgę nuo amžių amžinųjų savo 
sultyse, ką jie gali duoti produktyvaus? Kompetencijos, manau, iš visų 
turi tik Bugailiškienė, Indriūnas, Zabulytė, Pupkienė ir Ladiga. Visi 
kiti gali būt, gali nebūt, niekas nepasikeis...“

?:  „Paklausk posėdyje, Arūnai, kas delegavo kompiuterių UAB 
„Sinchronizacija” direktorių Aidą Deveikį. Ką bendro turi kompiute-
riai ir kultūra? Kada deleguos katilų montuotojų UAB „Vilpra“ direk-
torių?“.                                  (Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių socialdemokratų lyderis Dainius Žiogelis siūlė Kultū-
ros tarybos narių skaičių didinti iki 21, tačiau rajono Tarybos 
dauguma opozicijos atstovo siūlymo neišgirdo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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 SVARSTyKLĖS
Svarstyklės (rugsėjo 24 – spalio 23) Kitiems pasiaukoti jis nenori, taigi 

nuolatos svyruoja tarp savų interesų ir dėmesio kitam.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

- Iš prigimties diplomatas, ven-
giantis kraštutinumų. Žmogus turi 
lengvą, santūrų charakterį ir aiškų 
protą.

- Man būdavo tokių situacijų – tar-
kim, susirenka žmonės į mano gim-
tadienį ir šalia vienas kito sėdi tokie 
asmenys, kurie galbūt vienas kito net 
nekenčia. Bet juk ir tas mano draugas, 
ir tas. Mano paaiškinimas paprastas – 
aš su žmogum bendrauju ne dėl to, 
kad jis man apskritai viskuo patinka: 
su vienu kalbi apie žuvį, su kitu – 
apie panas, su trečiu pusę litro išgeri. 
Iš kiekvieno žmogaus pagal interesus 
gali atrasti sau artimą. 

Apie diplomatiją: man labai tiko 
ankstesnis rašymo stilius, kai nieka-
da nereikėjo ką nors įžeisti, užsipulti. 
Anksčiau spaudoje užsipulti žmogų 
reiškė, kad neteksi darbo. Turėjo būti 
labai rimti kaltinimai, bet ir tai lavi-
ruodavom. Kaip rašant apybraižą: 
turi kelias mintis, ir laviruoji tarp jų. 
Išlaviruoji taip, kad protingas patylės, 
o „durnas“ vis tiek nesupras. Tokia 
diplomatija buvo reikalinga ir pagal 

Rašytojas, netapęs milijonieriumi
Rimantas Vanagas – rašytojas, visuomenininkas, vertėjas, bu-

vęs „Anykštos“ darbuotojas, gimęs po Svarstyklių Zodiako žen-
klu, teigė į horoskopus žiūrintis skeptiškai. „Manau, protas turi 
būti viršuje“, – kiek neįprastą rašytojui mintį išsakė pašnekovas, 
tačiau su dauguma teiginių, pasakytų apie Svarstykles, sutiko.

prigimtį man tai tiko.
- Turi puikų charakterį, yra re-

ligingas, siekia stabilumo, myli ap-
linkinius.

- Dėl puikumo – suabejočiau. Pui-
kus, manau – išlaikytas, su viskuo 
sutinkantis. Aš esu iš tų, kurie neiš-
tveria ir pasako, ką galvoja. Tai nėra 
puikaus charakterio savybė. Nesu iš 
tų, kurie neturi priešų. Ir manau, kad 
tai yra normalu. 

Mano kartos žmonės, man atrodo, 
nėra giliai religingi. Bet aš niekada 
šia tema, net ir būdamas vyriausiuoju 
žurnalo redaktoriumi, nediskutavau. 
Būdavo reikalavimai – reikėdavo 
duoti ataskaitas apie darbinį, doro-
vinį, ateistinį auklėjimą. Pas mus 
ateistinio auklėjimo „Moksleivyje“ 
nebuvo. Net man yra buvusi puiki pa-
moka, kai buvau kokioje šeštoje kla-
sėje. Mokykloje mums pionierių va-
dovai sakė, kad, ko gero, ne pas vieną 
namuose yra šventųjų paveikslų, kad 
juos reikia nukabinti, nes tai – gėda, 
atsilikimas. Aš, kaip doras pionierius, 
grįžau namo, valgau, apsidairau ir 

sakau mamai: “Paveikslus tai reikia 
nukabinti. Mano mama nebuvo nei 
labai sentimentali, nei giliai religinga. 
Bet iš jos reakcijos supratau: smarkiai 
prašoviau.”

-Svarstyklės labai ištvermingos. 
Pasižymi ilgaamžiškumu. Tačiau 
nerviškai persitempus, pritrūksta 
kantrybės.

- Gryniausia teisybė. Nuolatinis 
lakstymas pirmyn atgal suteikia tam 
tikrą minčių ir jausmų, veiksmų am-
plitudę. Jei žmogus viską priima ties-
mukai, jo amplitudė yra labai siaura. 
Bet jei ir taip, ir anaip, ir dar kitaip 
galvoji – neįmanoma turėti vienpu-
sę nuomonę. Kaip sakydavo Sigitas 
Geda: „Šiandien mano nuomonė to-
kia, o rytoj nubudęs galiu pasakyti ką 
kita“. Tai yra nuotaikos žmonės. 

Dėl ilgaamžiškumo – duok Dieve. 
Dar studentu būdamas kažkur skai-
čiau, kad Svarstyklės gyvena 79 me-
tus. Tada pagalvojau: oho, kiek daug! 
Dabar jau manau kitaip – galėtų būti 
ir daugiau.  

Apie kantrybę galiu pasakyti taip: 
aš, matyt, dėl to ir rašau įvairiais žan-
rais, nes man greitai pasidaro nuo-
bodu. Jei man reiktų rašyti romaną... 
Kai pagalvoju, kad reiktų sėdėti per 
dienas ir „varyti“ tą patį per tą patį... 

- Nemėgsta bet kokių ginčų ir 
stengiasi neatskleisti savo kortų.

- Ginčų stengiuosi išvengti. Bet jei 
neištveriu ir pasakau, ką galvoju, tai 
ginčas beveik neišvengiamas. Protu 
suprantu, kad ginčytis nereikia, bet 
kai kada į juos leidžiuosi ir po to gai-
liuosi. Jei tai darbo klausimais, gali-
ma pasiginčyti, bet dažniausiai žmo-
nės ginčijasi dėl nieko. 

Apie kortų neatskleidimą pasaky-
siu taip: tai susidaro ne dėl didelio 
gudrumo ar suktumo, bet dėl to, kad 
žmogus yra toks, kuris galvoja, abe-
joja ir jis tų aiškių kortų galbūt neturi. 
Mano žmona kartą klausė, ką galiu 
pasakyti, ta ir ta tema? Aš atsakiau – 
tu mane nugirdyk, aš tau nepasakysiu. 
Mane ne kartą yra bandę išklausti, ką 
aš galvoju, ką darau, bet aš kai pajun-
tu, kad nori išklausti, jokiu būdu ne-
pasakysiu. Nors tai ir nėra kažkokios 
paslaptys. Nemanau, kad visiškas iš-
sisakymas yra prasmingas. Tai – vidi-
nis, tavo sąžinės reikalas. Kažkas turi 
būti žmoguje neišsakyta. Net mano 
mama sakydavo: „Paskutinio žodžio 
net žmonai nesakyk“. 

- Jie retai turi priešų, yra parei-
gingi, dauguma jų turi puikių vers-
lininko savybių.

- Kiek dirbau Vilniuje, įvairiose re-
dakcijose, įvairiais laikais, su įvairiais 
žmonėmis, tai tikrai nėra taip, kad 
gėdyčiausi kažką susitikti. Kas ką 
begalvoja, tegu galvoja, bet aš žinau, 
kad tokių kruvinų priešų neturiu. 

Esu pareigingas. Tai, matyt, ne 
vien asmeninis bruožas – mes buvom 
išmokyti, kad reikia laikytis duoto žo-
džio. Pasakai – padarai. Jei susitariau, 
kad paskambinsiu 4 valandą, tai ir pa-
skambinsiu. Nebent kas atsitiktų ar ne 
iš blogos valios pamiršiu. Tesėti žodį 
yra garbės reikalas. Nenoriu, kad dėl 
manęs būtų problemų kitiems. 

Buvo gyvenime tokia keista situa-
cija. Šiuo metu man 66 metai, ir kai 
pagalvoju, jei būčiau buvęs apsukres-
nis ir turėjęs bent menką verslininko 
gyslelę, aš būčiau milijonierius. Gy-
venime buvo tokia galimybė, kuria 
galėjau pasinaudoti: pažintimis, tam 

tikromis organizacijomis, kanalais. 
Tarybų Sąjungoje turėjau draugų. Aš 
jiem nusiųsdavau lietuviškų saldainių 
ar sūrio, jie man – riešutų. „Maini-
kavome“, kadangi buvo deficitas. 
1990 metais buvome Vokietijoje ir 
mus su žmona viena lietuvė pradėjo 
kalbinti: ar norite užsidirbti? Paimate 
prekes, nuvežate į Vilnių. Prekiaujate. 
Manau, tada daug kas pralobo. O aš 
pagalvojau: nesąmonė! Aš važinėsiu, 
kažką pardavinėsiu??? Nepasinaudo-
jau proga, nors galėjau.

O kartą važiavome su sportininkais 
į Prancūziją, gal 1992 metais. Visai 
neturėjome pinigų. Visa grupė buvo-
me susitarę taip: įsidedame prekių, 
kas ką nori. Ir mes pakeliui į Prancū-
ziją sustojome Varšuvos turguje ir tas 
prekes pardavinėjome. Kaip šiandien 
atsimenu tą situaciją, kuomet aš bu-
vau prekybininku. Kai atsistojau už 
prekystalio, žmonės pradėjo vaikš-
čioti, derėtis, man labai patiko. Paskui 
pagalvojau, kad  galbūt galėčiau būti 
ir prekybininku. Mano tėvas buvo 
stalius, bet visą gyvenimą sakydavo, 
kad geriausiai gyveno,  kai Anykš-
čiuose pardavinėjo alų. Toks yra atsi-
minimas iš tėvo – prekyba yra gerai.

- Jiems kaip oro reikia laisvės ir 
šviesos, nemėgsta prieblandos ir 
miglos – tiek tiesiogine, tiek perkel-
tine prasmėmis.

- Dėl laisvės – 100 procentų. Visi 
svajodavo prasimušti, išvažiuoti į 
akademiją, užsienį, gauti geresnes 
pareigas. O aš – ne. Aš pagalvoda-
vau, kad man šie dalykai iš karto suriš 
rankas. Reiks pūsti į vieną dūdą. Net 
klausdavau, ar įsivaizduojate mane, 
nuo ryto iki vakaro vaikštantį su po-
pierėliais ir kaklaraiščiu? Aš visai ne 
toks žmogus. Kaklaraiščio iš principo 
nemėgstu. Kai prasidėjo Atgimimas, 
mano rašyme įvyko lūžis. Buvome 
išmokę taisykles, kaip reikia, o kaip 
nereikia rašyti. Tada 1990 metais aš 
nuvykau į Izraelį. Tai buvo pirmas 
laisvas nuvažiavimas. Susitikau su 
keliasdešimt anykštėnų šeimų. Ten 
tiek pamačiau ir prisiklausiau, kad 
buvau apstulbęs. Grįžau ir galvoju: 
kaip parašyti visa tai, ką pamačiau? 
Ir tuomet parašiau viską, taip, kaip 
galvoju, su visomis detalėmis. Se-
rija rašinių ėjo ir „Anykštoje“, išėjo 
ir mano knygoje. Tai buvo persilau-
žimas mano kūryboje. Ėmiau rašyti 
visomis spalvomis – taip, kaip noriu. 
Taigi, profesiniu atžvilgiu už laisvę 
galiu galvą guldyti. 

Apie šviesą – jei šviesą turime 
mintyje plačiąja prasme, be abejo 
reikalinga. Bet jei grynai šviesa, man 
niekad nepatiko. Esu parašęs eilėraštį 
„Vakaro paukštis“, kai vakare niekas 
neerzina, neakina, neišlenda į pirmą 
planą. Net kai būna knygų pristaty-
mai, vakarai, visada sakau, kad pir-
miausia reikia pagalvoti apie apšvie-
timą. Jei autorius ar aktorius yra kaip 
operacinėj ant stalo, tai kokia gali būti 
jo savijauta? Turi būti jauku, kaip prie 
namų židinio.

-Patys Svarstyklių ženklo vyrai 
yra kultūringi, rūpestingi, drau-
giški, pozityvūs ir lengvai įsilieja į 
naują kompaniją.

-Jaučiuosi, kad esu draugiškas, o 
kaip kiti galvoja, nežinau. Yra tokių, 
kurie mano, jog esu pasipūtęs. Bet 
taip yra tik tada, kai matau, kad žmo-
gus kažko smarkiai nesupranta. Tada 
mano draugiškumas ataušta. Dar vie-
na mano blogybė – esu lituanistas, tad 
jei pamatau laišką, raštą su klaidomis, 
tas žmogus man yra kritęs.  

Dėl įsiliejimo – yra teisybės. Kai 
jauni rašytojai keliaudavom po Tary-
bų Sąjungą, kai suformuodavo grupę, 
aš visada su visais bendraudavau. 
Man sakydavo, kad esu netipiškas 
lietuvis. 

Turiu labai daug pažinčių. Ir dabar 
įvairiose valstybėse, miestuose yra 
„n“ žmonių, kurie man tiko ir aprašy-
mo prasme. Ir knyga mano išėjo „Ke-
lių vardai“ – būtent iš tų atsitiktinių 
pažinčių. 

- Niekas taip nepakelia jo nuotai-
kos kaip artimieji ir džiaugsminga 
atmosfera. 

- Priklauso nuo vidinės būsenos. 
Jei esu pavargęs, o taip būna dažnai, 
tai man šurmulys nepatinka. Didelių 
švenčių nemėgstu. O kad labai pakel-
tų nuotaiką – nelabai.

Artimieji – be abejo. Savi reika-
lai visada artimiau. Bet šioje srity-
je svarstyčiau kaip Svarstyklės. Su 
žmona irgi aptarėm šitą klausimą. 
Jos giminėje giminės labai bendrauja, 
keliauja, vėliavą pasidarę. Vien tai, 
kad jie yra giminės, jiems to užtenka. 
Man neužtenka. Ir man visai nesvar-
bu, ar tai pusbrolis, ar pusseserė. Jei 
man žmogus neįdomus, aš mieliau 
bendrausiu su tuo, su kuriuo bus įdo-
mu. Giminystė man nėra kažkoks 
privalumas. Mieliau džiaugiuosi tais 
žmonėmis, su kuriais gera bendrauti. 
Net į Vilnių nuvažiavus, į Rašytojų 
sąjungą, ten visada malonu, kai su-
sėda žmonės, kurie yra vienminčiai. 
Kurie vienodai uždirba, vienodos jų 
problemos. Šnekiesi su žmogumi ir 
nieko nereikia aiškinti. Tokia draugija 
man labiau patinka, nei kad devintas 
vanduo nuo kisieliaus.

- Jis labiausiai nori žmonos, kuri 
yra meili, net saldi, visada linksma, 
nekelianti ginčų.

- Visi apie tą svajoja (juokiasi). 
Meili – aišku, gerai, nekelia ginčų – 
aišku, gerai! Dabar turiu antrą žmoną 
ir visi sako, kad mano žmonos yra 
visiški antipodai. Žmogus renkiesi ne 
vien dėl linksmumo. Visokių variantų 
yra. Man labai patiko Tailande, kai 
matai, kad su vyrais bendraujama iš 
karto palankiai. Ir visai nesvarbu, kad 
tau 50 metų, o mergytei – 20. Šypsosi 
visiems vienodai, koks amžius vyro 
– nėra skirtumo. Tačiau tai galioja 
turbūt tik Azijos kraštams, kur moters 
apskritai statusas kitoks. 

Sutinku, kad gera moteris linksma, 
be ginčų. Bet kad visai be ginčų, tai 
turėtų būti kvaila. Jei žmogus šalia 
nuolatos kelia depresiją, tai iš tiesų 
problema. Ir aš tą patyręs – kai val-
džia bloga, kaimynai blogi, vaikai 
blogi ir vyras blogas. Tada jautiesi už 
viską kaltas. Bet žmogų pakeisti nėra 
šansų. Nereikia ir norėti, kad vos pa-
sakius, kitas žmogus imtų ir darytų, 
atsisakytų savojo „aš“. Reikia, kad iš 
pat pradžių „medžiaga“ būtų tokia, su 
kuria būtų galima dirbti. Niekas nepa-
keis manęs, nei aš ką pakeisiu. 

4 detalės apie Rimantą Vanagą

Vaikystė... Vaikyste esu labai patenkintas. Mano kartos vaikai, 
manau, turėjo vaikystę, kurios gali pavydėti ir mano vaikai, ir mano anūkai. 
Visi medžiai išlaipioti, balos išbraidytos. Tokio požiūrio, kad nelipk, išsitepsi, 
kelnes susiplėšysi, užsigausi, nebuvo. Mes ant ledo lyčių Šventąja plaukda-
vom. Dabar nė už ką ir savo vaikui neleisčiau, bet mūsų niekas nevaržė. Kad 
nemokėtų kas plaukti, taip nebuvo, o į medį įlipti – garbės reikalas. 

Knyga... Mano gyvenime knyga buvo labai svarbi. Jei ką norėdavau 
sužinoti, nueidavau į biblioteką, susirasdavau viską, ko reikia. Būdavo labai 
lengva mokytis. Visada atramos ir visų atsakymų į klausimus ieškodavau 
knygose. Aš be knygos nelabai įsivaizduoju žmonijos ateitį. Tik kokia forma 
tos knygos bus – jau kitas klausimas. Mano giliu ar naiviu įsitikinimu, geri 
tekstai visada bus reikalingi. 

Autoritetas... Iš artimųjų – didžiausias autoritetas man visada 
buvo motina. Iš rašytojų – Grehemas Grynas, Remarkas, Viljamas Sarojanas. 
Politikoje autoriteto visai neturiu. Kiekvienoje valstybėje ne proto bokštai eina 
į valdžią. Juos visai kitos jėgos ten stumia ir pastato. Karai kyla dėl politikų, 
ne dėl paprastų žmonių, nes paprasti žmonės niekada nekariautų.

Dviratis... Dviratis buvo vienas iš mano laimikių dar mokykliniais 
metais. Kadangi rašinėdavau straipsnelius ir eilėraštukus, gaudavau kapeikų. 
Pirmas dalykas, kurį nusipirkau, buvo kirvukas. Antras – dviratis. Važiuoda-
vau su juo į gimnaziją. Ardydavau nuolat. Dviratis man buvo svarbus ir dabar 
man labai apmaudu, kad dviračiais važinėja tiek nedaug žmonių. Aš už tai, 
kad Anykščiuose būtų pėsčiųjų zonos. 

Receptas Kai atvažiuoja anūkai ir kai visi ryte tingi ką nors daryti, 
prisimena: “Seneli, iškepk savo firminį blyną”. Aš apmokiau savo sūnus ir 
dukterį, bet niekas neiškepa tokio blyno, nes viskas susideda iš smulkmenėlių. 
Blynas paprastas kaip dukart du. Keptuvę su aliejumi reikia labai gerai įkaitin-
ti. Keturi šaukštai miltų, du kiaušiniai ir pienas. Sumaišai taip, kad nebūtų nei 
labai tiršta, nei labai skysta. Viską supilti į karštą keptuvę. Tada jau prasideda 
vartymo menas: reikia stovėti greta, pjaustyti gabalais. Blynas būna išsikėlęs 
ir apskrudęs iš abiejų pusių. Kai iškepa, reikia užpilti medaus. Visi vaikeliai 
valgo mielai.

Rašytojas, visuomenininkas, vertėjas Rimantas Vanagas teigė 
labai vertinantis kūrybinę laisvę ir niekada nesutikęs dirbti to, 
kas galėjo atnešti daug pinigų, bet surišti rankas. 



  

2015 m. rugsėjo 26 d.iš arti

Biokuro katilinė laukia oficialaus atidarymo
Spalio 16-ąją vyks oficialus UAB „Anykščių šiluma“  biokuro katilinės atidarymas.  Projektas,  

kaip ir planuota, baigtas vasarą, iki rugpjūčio 31 dienos. 

UAB „Anykščių šiluma“  įgy-
vendina projektą „UAB „Anykš-
čių šiluma“ 4 MW vandens šildy-
mo katilo, naudojančio biokurą, 
ir 1 MW kondensacinio ekono-
maizerio, sumontavimas ir pri-
jungimas prie eksploatuojamų 
šilumos tinklų“  pagal priemonę 
VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinauji-
nančių energijos išteklių panau-
dojimas energijos gamybai“.

Pagrindinis projekto uždavi-
nys – didinti energijos gamybos 
ir vartojimo efektyvumą bei at-
sinaujinančių energijos išteklių 
vartojimą.

Šio projekto tikslas – gaminti 
ir tiekti Anykščių miesto varto-
tojams iš vietinių atsinaujinan-
čių energijos šaltinių pagamintą 

šilumą, pastatant ir prie šilumos 
tinklų prijungiant ir eksploatuo-
jant šilumos gamintojo šilumos 
gamybos įrenginius, kurie tiektų 
ekonomišką, patikimą ir koky-
bišką šilumos energiją iš biokuro  
(smulkintos medienos, pjuvenų, 
miško kirtimo atliekų ir kt.) ma-
žinant iškastinio kuro naudojimą  
- gamtinių dujų.

Projektas tiesiogiai atitinka 
Anykščių rajono savivaldybės 
šilumos ūkio specialųjį planą. 
Darbus atliko UAB „Energijos 
taupymo centras” .

Bendra projekto vertė – 1 693 
987 eurai (be PVM).  Iš jų 840 
008 eurų – Europos Sąjungos 
fondų lėšos.

Jau ateinantį šildymo sezo-
ną buvusioje „Anykščių vyno” 
gamyklos teritorijoje esančioje, 
„Anykščių šilumos“ įsigytoje 
katilinėje, kurioje sumontuotas 
biokuro katilas, bus šildomas 
Anykščių miesto Ramybės mi-
krorajonas bei centrinė miesto 
dalis – apie 50 procentų visų 
mieste esančių centralizuotai tie-
kiamos šilumos pirkėjų. Iki šiol 
minėti kvartalai buvo šildomi iš 
Ramybės, Žiburio ir Žemutinės 
dalies dujinių katilinių. Šios trys 
dujinės katilinės veiks budėjimo 
režimu, jos bus užkurtos nebent 
atsitikus avarijai arba ypatingai 
atšalus orams, kai neužteks bio-
kuro katilo galios.

 UAB „Anykščių šiluma“ kurą 
biokuro katilui - skiedras - perka 
biokuro biržoje. Šiuo metu bio-
kuras apie 3,5 karto pigesnis nei 
dujos.

Sandėliuoti biokuro UAB  
„Anykščių šilumai” nereikės – 
per biržą nupirkus skiedras su 
pardavėju sudaroma sutartis, tvir-

Biokuro katilo statybų projekto vertė - 1 693 987 eurai be PVM.

Pasak UAB „Anykščių šilu-
ma“ direktoriaus Virgilijaus 
Vaičiulio, biokuro Anykš-
čiuose sandėliuoti nereikės, 
jį į katilinę pagal grafiką 
pristatys tiekėjas, su kuriuo 
per kuro biržą pasirašyta su-
tartis.

Šią žiemą apie pusė Anykščių miestui reikiamos šilumos bus pa-
gaminama biokuro katilu.

tinamas kuro pristatymo į katili-
nę grafikas. Tad skiedrų kalnais 
miesto centro UAB  „Anykščių 
šiluma” neužklos.

UAB „Anykščių šiluma” di-
rektorius Virgilijus Vaičiulis 
„Anykštai” sakė, jog miestelėnai 
neturėtų nerimauti dėl naujosios 
katilinės dūmų. Pasak direkto-
riaus, kvapas mieste jautėsi, kol 
džiūvo masyvi biokuro katilo 
pakura. Ją šilumos gamintojai 
džiovino užkūrę biokuro katilą. 
„Šiomis dienomis katilas taip 
pat yra užkuriamas. Ar jaučiat 
dūmų kvapą?” – retoriškai klausė 
V.Vaičiulis. 

Užsak. Nr.1602

1892 m. klebonaujant Juozui Bu-
tvydui sumūryta dabartinė baroko 
ir neoklasicizmo stiliaus architek-
tūriniais elementais perpinto sti-
liaus šv. Onos bažnyčia.

Kiekvienas čia užsukęs perskaito 
pamokančius žodžius virš didžiųjų 
durų: “Geras įeik, geresnis išeik”. 
Šviesi, erdvi didybė, dovanojanti 
dvasinę ramybę, žavi gausybe įtai-
gių paveikslų, skulptūrų, ypatingas 
Giedelinės paveikslas, čia besimel-
džiantieji ir stebuklingos pagalbos 

Penki šimtai istorijos žingsnių Raimondas GUOBIS

Sulaukėme pirmosios Traupio bažnyčios 500-mečio jubiliejaus. Verta  
ir teisinga malda, giliu pamąstymu prisiminti šventovių istoriją, visus čia 
Dievo mokslą skelbusius dvasininkus, teisingumo ir išganymo siekusius 
ir siekiančius ar savojo kelio nelengvai ieškančius traupiečius.

sulaukia.
Parapijos dvasia tikėjimu per-

smelkta: garsėjo dainiaus Mairo-
nio vardu pavadinta  pavasarininkų 
kuopa, puikus choras, visuomet 
uolūs kunigai, iš kurių išskirčiau 
blaivybės puoselėtoją Dominiką 
Tuskenį ir nuostabųjį svėdasiškį 
Steponą Galvydį, net 35 metus 
čia klebonavusį. Tradicijos unika-
liausios - sakralus didžiųjų atlaidų 
procesijoje improvizuotą rožinį ne-
šančių Onų būrelis, vario skambe-

Traupio parapijos choristai kartu su centre sėdinčiu  klebonu Juozapu Mėliu 1952 m. pavasarį.
Nuotr. iš albumo

sys didingas, kai iškilmėse griež-
davo Jono Porciko vadovaujamas 
pučiamųjų orkestras, kuomet kaip 
prie Paryžiaus katedros buvo ren-
giamos istorinės misterijos, kuo-
met pagerbdami Kūrėją traupiečiai 
didžiųjų švenčių proga susirink-
davo - skambėjo bičiuliška šneka, 
kvepėjo skilandis ir putodavo taip 
puikus naminis alus. 

Su suvokimu - melstis, teisingai 
gyventi, džiaugtis ir istorijos nepa-
miršti.

Traupio bažnyčiai - 500 metų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

rią 1515 m. kovo 31-ąją šv. Mika-
lojaus garbei pašventino vyskupas 
Albertas Radvila. Žinoma, kad šiai 
šventovei pasenus, kun. Andriui 
Tauginui vadovaujant 1787 m. 
buvo pastatyta nauja, didesnė, o 

Senieji raštai byloja, kad čia, 
dešiniajame Nevėžio krante, kiek 
žemiau mistinio triupio - šios upės 
bei mažesniųjų upelių Pienios ir 
Traupės santakos, ponai Mikolavi-
čiai pastatė pirmąją bažnyčią, ku-
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2. 
9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingoji Afrika 
2. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 
13.50 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
21.50 Hercogienė. N-14.  
23.40 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika 2. 
0.35 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 
1.30 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. N-7.  

3.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.00 Savaitė.  
4.50 Pavojingi jausmai.  
5.40 Klausimėlis.lt. (kart.). 

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.
6.55 Eskimų mergaitė .  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou “.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Trys 
nindzės imasi veikti. N-7.  
11.45 Bukas ir Bukesnis. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Sekmadienio žinios su 
“Alfa”.  
19.30 PREMJERA Lietuvos 
balsas.  
21.45 PREMJERA Skubi siun-
ta. N-7.  
23.35 PREMJERA Tikras 
teisingumas 2. Smurto banga. 
N14.  
1.20 Meilės guru. N14.

7.00 “Monsunas”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukas Donaldas ir 
draugai”.  
8.30 “Legenda apie Korą”. N-7  
9.30 “Statybų TV”.  
10.00 “Padėkime augti”.  
10.30 “Svajonių sodai”.  
11.30 “Simpsonai”. N-7  

12.30 “Mikės Pūkuotuko nuo-
tykiai”.  
14.00 “Gyvenimo bangos” N-7  
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “X Faktorius”.  
21.30 “007 Paguodos kvan-
tas”. N-7.  
23.45 “Neliečiamieji”. N-14. 

   
7.00 Brydės (k).  
7.30 Lietuvos galiūnų čempio-
nato 3 etapas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. “Siena nuo 
barbarų. Limas”. 
12.00 “Gyvūnų planeta”.  
13.00 “Gyvūnų planeta”.  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai”. II dalis. N-7.
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Kedrų įlanka 1”. N-7.  
21.00 “Kultas”. N14.  
23.00 “Mirties kelias”. N14.  
0.45 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.

   
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Lemūrų gatvė”.  
11.00 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
11.30 “Gyvenimas su liūtais”.  

12.00 “Šio rudens valgiai”.  
12.30 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
13.00 “Mylėk savo sodą”. 
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. “Vieno 
kino vargai Kinijoje”. 1965 m.  
18.55 “Derenas Braunas. 
Baimė ir tikėjimas”. N-7.  
20.00 “Vangelija”. N-7.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. 
Juodi tigrai, balti liūtai”. N-7.  
22.55 “Specialusis būrys”. N14.  
0.35 “Darbščiosios gražuolės”. 
N-7. 

 Kultūra 
8.05 Labas rytas, Lietuva.  
10.50 Mylių Amerika.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Šventadienio mintys. 
12.10 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Tarptautinės muzikos 
dienos koncertas “AGATA 
Langai”.  
14.15 B. Eifmanas. Baletas 
“Broliai Karamazovai”.  
15.20 D. Kazragytė skaito R. 
Bacho sakmę “Džonatanas 
Livingstonas Žuvėdra”.  
16.00 Knygos “Virgilijus 
Noreika. “Ir kur benueičiau...” 
pristatymas.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Septynios Kauno dienos.  
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas.  
20.30 Vasaros MEDIA studija.  

20.45 XX Pažaislio muzikos 
festivalis.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras. 

 
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.00 Mes pačios.  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Arčiau mūsų.  
12.00 Dviračio šou (k).  
12.30 Statyk! (k). 
12.55 Tauro ragas (k). N-7.  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
18.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Aukso imperija”.  
20.30 “Miesto skoniai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 “Alfa” savaitė.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.15 Nuo... Iki... (k).  
0.55 Mes pačios (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Mano kiemas (k).  
2.25 KK2 (k). N-7. 
4.10 Dviračio šou (k).

 
7.00 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”. .  
7.45 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Krokodilų medžiotojas. 
N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  

12.30 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.   
13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Ekstremali žvejyba.  
16.30 Pragaro kelias. N-7.  
17.30 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 “Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Japonijos 
prizo lenktynės”.  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Kulka”. N-14.  
0.15 “Vagių pasaulis”. N-14.  
2.05 “Bobo užkandinė”. N-14.

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Premjera. Kelionių vėjai.  
10.30 “Genijai iš prigimties “.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Ginčas. “Ar susirgę vė-
žiu garsūs žmonės apie tai turi 
pranešti visai Lietuvai?”.  
17.00 Žinios. 
17.30 “24/7”.  
18.30 “80-ieji” N-7.  
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas. Aišku.  
21.00 Žinios. 
21.30 Premjera. “Bręstantis 
blogis”. N-14. 
23.50 Premjera. “Miesto legen-
dos 3. Kruvinoji Meri”. S. 
2.00 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.30 “Miesto legendos 3. 
Kruvinoji Meri”. S. 
5.05 Viskas. Aišku. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.35 Istorijos detektyvai.  
12.30 Savaitė.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno polici-
ja. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Trumposios žinios.  
22.25 Premjera. Pabėgimas iš 
“Islamo valstybės”. 
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.15 Trumposios žinios.  
0.20 Dėmesio pakrašty.  
0.35 Berlyno policija 2. N-7.  
1.25 Trumposios žinios.  
1.30 Klauskite daktaro. 
1.55 Trumposios žinios.  
2.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
2.25 Laba diena, Lietuva. 
4.20 Teisė žinoti.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

   
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  

6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Zoro kaukė. N-7.  
11.30 Kelionė į Žemės centrą. 
N-7.  
13.15 “Keista šeimynėlė”. 
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Galutinis tikslas. N14.  
0.15 “Dalasas”. N-7.  
1.10 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.05 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Mapetai.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
13.30 “Simpsonai”. N-7  
14.00 “Mažoji nuotaka”. N-7  
15.30 “Kerštinga meilė”. N-7  
16.30 “TV Pagalba”. N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “Bruto ir Neto”. N-7  
20.00 “Pavojingi aukštakulniai”. 
N-7  
21.00 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 “Kerštas”. N-7  

23.30 “Melas ir paslaptys”. N-14  
0.30 “CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius”. N-14  
1.25 “Ryšys”. N-7  
2.15 “Naujokė”. N-7  

   
6.15 Sveikatos ABC televitrina.  
6.40 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.35 “Siena nuo barbarų. 
Limas”. 
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 “Gyvūnų planeta”.  
10.45 “Kalbame ir rodome”.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.40 “Amerikos talentai”. 
15.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Specialistas”. N-7.  
23.45 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.40 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

   
6.15 “Karadajus”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
11.00 “Šio rudens valgiai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  

13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Visa menanti”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.30 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Viliojimo menas”. N14.  
22.50 “Pabaiga”. 
23.50 “Dūmas”. N14.  
0.50 “Visa menanti”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Brolių Grimų pasakos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
12.15 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
12.45 Kultūra +.  
13.10 M. Untas. Svarbiausioji 
repeticija. 
15.00 Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms. 
Polonezo ritmu.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė  N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Richardo Wagnerio ope-
ros “Tristanas ir Izolda” antrojo 
veiksmo koncertinis atlikimas.  
19.50 Kaukazo legendos.  
20.30 Haudis Gaudis. 1 s. 
21.00 Lietuvių kinas trumpai.  
21.20 Skambantys pasauliai.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Vedybų ceremonija. 
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu”.  
8.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.
 9.30 Žinios.  
10.00 “Alfa” savaitė.  
10.30 Nuo... Iki...  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.20 Mes pačios. Laida mo-
terims.  
12.50 Ne vienas kelyje (k).  
13.20 Autopilotas.  
13.50 “Alfa” savaitė (k). 
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Džeimio Oliverio patieka-
lai per pusvalandį.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 “Amerikietiška siaubo 
istorija”. N-14  
23.00 Tamsus dangus. N-14.  
0.55 Tėvynė. N-14.  
1.55 24 valandos. N-14.  

 
7.05 Žinios (kart.). 
7.35 Vantos lapas.  
8.05 Šiandien kimba.  
8.35 “Miškinis”. N-7. 
9.40 Kelionių vėjai.  
10.15 “Inspektorius Luisas”. 
N-7. 
11.45 “24/7”.  
12.50 Mūsų miškai.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 “Inspektorius Mažylis”. 
21.30 Nuoga tiesa.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Vaivos pranašystės. “Ar 
be žinios dingusi mergaitė dar 
gyva- šokiruojanti ekstrasenso 
versija”.  
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.35 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.45 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
4.30 “Genijai iš prigimties”.  
5.00 Reporteris.  
5.35 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. rugsėjo 26 d.

antradienis 2015 09 29

trečiadienis 2015 09 30

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Mūsų gyvūnai. Vedėja 
Rasa Eilunavičienė. (kart.). 
11.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.30 Pabėgimas iš “Islamo 
valstybės”. 
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno polici-
ja. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Emigrantai.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.25 Trumposios žinios. 
22.30 Tikri vyrai.  
23.20 Trumposios žinios.  
23.25 Premjera. Šlovės dienos 
N-7.  
0.15 Trumposios žinios.  
0.20 Dėmesio pakrašty.  
0.35 Berlyno policija 2. N-7.  
1.25 Trumposios žinios.  
1.30 Klauskite daktaro.  
2.00 Mūsų gyvūnai.  
2.25 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Tikri vyrai.  
5.05 Emigrantai.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Bukas ir Bukesnis. N-7.  
10.55 Skubi siunta. N-7.  
12.45 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.15 “Agentas Šunytis”.  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Svetimas. N14.  
0.05 “Dalasas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.25 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7.  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Medikai” N-7.  
11.00 “Ekstrasensai tiria” N-7  
12.00 “Pavojingi aukštakulniai”. 
N-7.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
13.30 “Simpsonai”. N-7.  
14.30 “Mažoji nuotaka”. N-7.  
15.30 “Kerštinga meilė”. N-7.  
16.30 “TV Pagalba”. N-7.  

18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “Bruto ir Neto”. N-7  
20.00 “Prieš srovę”. N-7  
21.00 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 “Kobra 11”. N-7  
23.35 “Nuodėmių daktaras”. 
N-14  
0.30 “CSI kriminalistai”. N-14  
1.30 “Ryšys”. N-7  
2.20 “Naujokė”. N-7  

   
6.00 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 Dainuok mano dainą (k).  
10.45 “Kalbame ir rodome”.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.40 “Amerikos talentai”. 
15.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Trise valtimi arba be 
irklo”. N-7.  
23.35 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

   
6.15 “Karadajus”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 

9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
11.00 “Šio rudens valgiai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Matadoras”. N14.  
23.05 “Pabaiga”. 
0.05 “Dūmas”. N14.  
1.05 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.15 Lietuvių dokumentika.  
14.10 Knygos “Virgilijus 
Noreika. “Ir kur benueičiau...” 
pristatymas.  
15.10 Visu garsu. 
15.55 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pagauk kampą. 
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Haudis Gaudis. 2 s. 

21.00 Kelias į namus.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Hercogienė. N-14.  
0.20 Prisiminkime. Šoka R. 
Krugiškytė ir J. Katakinas. 
0.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mano kiemas (k).  
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 “Krokodilų medžiotojas”. 
N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  

16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.   
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “FC Barcelona” - 
“Bayer 04 Leverkusen”.  
23.40 Drakono akys. N-14.  
1.20 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.40 24 valandos. N-14.  

 
6.50 Reporteris.  
7.35 Vaivos pranašystės.  
8.35 “Miškinis”. N-7. 
9.40 “Kulinaras”. N-7. 
10.45 “Inspektorius Mažylis”. 
11.45 Muzikinis gimtadienis.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 “Inspektorius Mažylis”. 
21.30 Patriotai.  
22.30 Reporteris.  
23.12 Pažangi Lietuva. 
23.20 Nuoga tiesa.  
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.15 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.25 “Laukinis pasaulis”.  
3.45 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.30 “Genijai iš prigimties”.  
5.00 Reporteris. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
11.35 Emigrantai.  
12.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno poli-
cija. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Gyvenimas.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Trumposios žinios.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Trumposios žinios.  
23.25 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
0.10 Trumposios žinios 
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.35 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.30 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
2.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.

2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Auksinis protas. 
5.30 Klausimėlis.lt.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas.  
13.15 “Agentas Šunytis”. 
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Laiko įkaitai. N-7.  
0.30 “Dalasas”. N-7. 
1.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
2.20 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.25 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7.  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Medikai” N-7.  
11.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7  
12.00 “Prieš srovę”. N-7 (kart.)  
13.00 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
13.30 “Simpsonai”. N-7.  
14.30 “Mažoji nuotaka”. N-7.  
15.30 “Kerštinga meilė”. N-7.  
16.30 “TV Pagalba”. N-7.  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 Tobula kopija. N-7  
20.00 “Svogūnų Lietuva”. N-7  
21.00 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.25 “Vikingų loto”.  
22.30 Juodoji jūra. N-14  
0.55 “Elementaru”. N-7  
1.45  “Ryšys”. N-7  
2.40 “Naujokė”. N-7  

   
6.00 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.40 “Amerikos talentai”. 
15.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Neištikimoji”. N14.  
23.55 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. N-7. 

   
6.15 “Karadajus”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 

9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
11.00 “Sodininkų pasaulis”.  
11.30 “Žiedų ritmai”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. N-7.  
14.05 “Būrėja”. 
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės III. Valkatos mirtis”. 
N14.  
23.10 “Pabaiga”. 
0.10 “Dūmas”. N14.  
1.05 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Istorijos detektyvai.  
13.15 B. Eifmanas. Baletas “Broliai 
Karamazovai”.  
14.15 Tarptautinės muzikos dienos 
koncertas “AGATA Langai”. ( 
15.35 Lietuvių kinas trumpai. 
15.55 ...formatas. 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Klasikinė kontrabanda.  
19.15 Šlovės dienos. 
20.00 Laiko portretai.  
20.30 Haudis Gaudis. 3 s. 

21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Atskalūno laiškai. N-7.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
1.45 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Statyk!.  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k).  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k). .  

7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Adrenalinas.N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.   
22.00 Prieš ugnį ugnimi. N-14.  
0.00 Chotabičius. N-14.  
1.50 24 valandos. N-14.  

 
6.50 Reporteris.  
7.35 Užmirštas grožis.  
8.35 “Miškinis”. N-7. 
9.40 “Kulinaras”. N-7. 
10.45 “Inspektorius Mažylis”. 
11.45 Dar pažiūrėsim.  
12.25 Viskas. Aišku.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.55 “80-ieji”. N-7.  
20.30 “Inspektorius Mažylis”. 
21.30 Sąmokslo teorija.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai.  
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.15 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.25 “Laukinis pasaulis”.  
3.45 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
4.30 “Genijai iš prigimties”.  
5.00 Reporteris.  
5.35 Lietuva tiesiogiai.  
6.00 “Genijai iš prigimties”. 
 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. rugsėjo 26 d.

ketvirtadienis 2015 10 01

penktadienis 2015 10 02

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Misija. Vilnija.  
11.35 Gyvenimas.  
12.30 Stilius.  
13.15 Klausimėlis.lt. 
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno poli-
cija. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Specialus tyrimas.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 21.30 Premjera. 
Bastūnas, Siuvėjas, Kareivis, 
Šnipas. N-7.  
23.45 Durys atsidaro.  
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.35 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.30 Klauskite daktaro.  
1.55 Trumposios žinios.  
2.00 Misija. Vilnija. Ved.  
2.25 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Gyvenimas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”. 

7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas.  
13.15 “Agentas Šunytis”. 
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...” 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Briliantinis planas. N-7.  
0.30 “Dalasas”. N-7.  
1.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
2.20 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.25 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Medikai” N-7.  
11.00 “Ekstrasensai tiria” N-7  
12.00 “Svogūnų Lietuva”.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
13.30 “Simpsonai”. N-7.  
14.30 “Mažoji nuotaka”. N-7.  
15.00 “Mažoji nuotaka”. N-7 . 
15.30 “Kerštinga meilė”. N-7.  
16.30 “TV Pagalba”. N-7.  
18.30 “TV3 žinios”.  

19.30 Tobula kopija. N-7  
20.00 “Farai”. N-7  
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 Pastogė. N-14  
0.10 “Kaulai”. N-14  
1.10 “Ryšys”. N-7  
2.15 “Naujokė”. N-7  
3.05 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
5.20 “Policija ir Ko”. N-7. 
6.20 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.10 “Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai”. N-7. 
10.10 “Kalbame ir rodome”.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriau-
sia”.  
14.40 “Amerikos talentai”. 
15.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Zatura. Nuotykiai kos-
mose”. 
23.35 “Gyvi numirėliai”. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

   
6.15 “Karadajus”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  

8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
11.00 “Mylėk savo sodą”.
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.05 “Būrėja”. 
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės III. Nematomų 
žmonių namai”. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.25 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”.  
1.25 “Nikita”. N-7. 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.30 Linija, spalva, forma.  
13.15 Kelias į namus.  
13.40 Muzika gyvai. Lietuvos 
ir Lenkijos valdovams dedi-
kuotos J. S. Bacho kantatos.  
15.55 ...formatas. 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Didysis muzikų paradas 
2015.  

22.20 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.30 LRT aukso fondas. 
Raudonmedžio rojus. 
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
1.30 Dabar pasaulyje. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Autopilotas (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
13.05 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  

15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.   
22.00 Peržengta riba. N-14.  
23.55 Liūtis. N-14.  
1.40 24 valandos. N-14.  

 
6.50 Reporteris. 
7.35 Nuoga tiesa.  
8.35 “Miškinis”. N-7. 
9.40 “Kulinaras”. N-7. 
10.45 “Inspektorius Mažylis”. 
11.45 Ginčas. “Ar susirgę 
vėžiu garsūs žmonės apie tai 
turi pranešti visai Lietuvai?”.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
19.55 “80-ieji”. N-7.  
20.30 “Inspektorius Mažylis”. 
21.30 Vaivos pranašystės.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Užmirštas grožis. 
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.15 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.25 “Laukinis pasaulis”.  
3.45 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
4.30 “Genijai iš prigimties”.  
5.00 Reporteris.  
5.35 Lietuva tiesiogiai. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
11.35 Specialus tyrimas.  
12.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno 
policija. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Koncertas, skirtas 
Policijos - Angelų sargų, 
dienai. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Nikita. 
N-14.  
0.50 Trumposios žinios.  
0.55 Berlyno policija 3. N-7.  
1.55 Klauskite daktaro.  
2.25 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”. 

7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
9.45 “K11. Komisarai tiria”. 
N-7. 
11.15 Tikras gyvenimas.  
13.15 “Agentas Šunytis”. 
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21.00 Ieškokit Gudručio!. 
N-7.  
23.15 PREMJERA 30 dienų 
nakties. N14.  
1.05 Laiko įkaitai. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.25 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Medikai” N-7.  
11.00 “Ekstrasensai tiria” 
N-7  
12.00 “Farai”. N-7 (kart.)  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
13.30 “Simpsonai”. N-7.  
14.30 “Mažoji nuotaka”. N-7.  
15.30 “Kerštinga meilė”. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Megamaindas.  
21.20 A komanda. N-7.  

0.10 Elitinis jaunimas. N-14.  
1.45 Juodoji jūra. N-14.  

   
5.20 “Policija ir Ko”. N-7. 
6.20 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.45 “Zatura. Nuotykiai kos-
mose” (k)  
10.45 “Kalbame ir rodome”.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriau-
sia”.  
14.40 “Amerikos talentai”. 
15.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Mirtinas ginklas”. N-7.  
23.45 “Sausas įstatymas. 
Atviras karas”. N14.  
2.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

   
6.15 “Karadajus”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.05 “Du su puse vyro”. 
11.00 “Tabatos salonas”.
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyveni-
mas”. N-7.  

14.05 “Būrėja”. 
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas 2. 
Paskutinė liudininkė”. N14.  
23.10 SNOBO KINAS “Vyrai, 
moterys ir vaikai”. N14.  
1.30 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 
5. 
12.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.30 Visu garsu.  
13.15 XX Pažaislio muzikos 
festivalis.  
14.30 Kultūros savanoriai.  
15.05 Legendos.  
15.55 ...formatas. 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. 
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Mokslo ekspresas.  
19.00 Mokslo sriuba.  
19.15 Auksinis protas.  
20.30 Haudis Gaudis. 4 s. 
21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
22.30 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.40 Premjera. Mano 
Undinėle, mano Lorelei. 
N-14.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.00 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.10 Tauro ragas (k). N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.40 Statyk! (k).  
13.10 Nuo... Iki... (k).  
13.45 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 Mes pačios (k).  
15.45 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Mano kiemas.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

7.05 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  

15.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
16.00 Mastrichto policija. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Smogiamoji jėga. 
N-14.  
0.25 Saugotojas. N-14.  
2.10 24 valandos. N-14. 
 

 
6.50 Reporteris.  
7.35 Patriotai.  
8.35 “Miškinis”. N-7. 
9.40 “Kulinaras”. N-7. 
10.45 “Inspektorius 
Mažylis”. 
11.45 Sąmokslo teorija.  
12.50 Gyvenu čia.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios. 
17.20 “Viskas apie gyvū-
nus”.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 “80-ieji” N-7. 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Premjera. “Laisvės 
šalis”.  
1.10 “Miesto legendos 3. 
Kruvinoji Meri”. S. 
3.00 “Laisvės šalis”.  
4.55 Muzikinis gimtadienis. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
6.55 Specialus tyrimas. 
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Animalija. 
8.35 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
13.50 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
15.40 Mokslo ekspresas. 
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
22.45 Kad ir kas nutiktų. N-7.  
0.20 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
1.15 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
2.10 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Baskervilių šuo. N-7.  
3.55 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.45 Specialus tyrimas.  
5.30 Durys atsidaro.  

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  

6.55 “Eskimų mergaitės nuo-
tykiai Arktyje”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Dora ir draugai”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Trys bananai. 
9.50 Gudri varna. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Didysis Tomo ir 
Džerio nuotykis. 
11.10 Legenda apie Zoro. 
N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Alvinas 
ir burundukai. 
21.25 PREMJERA Kelionė į 
paslaptingąją salą. N-7.  
23.20 Ateini čia arba gausi į 
dūdą! N14.  
1.35 Briliantinis planas. N-7.  

7.00 “Monsunas”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukas Donaldas ir 
draugai”.  
8.30 “Legenda apie Korą”. 
N-7 
9.00 Mitybos ir sporto balan-
sas. 
9.30 “Mamyčių klubas”.  
10.00 “Skonio lenktynės”.  
10.30 “Gardu Gardu”.  
11.00 Naujas imperatoriaus 
pokštas.  
12.25 Alioša Popovičius ir 
Slibinas Tugorius.  

14.00 Gyvenimo bangos. 
N-7. 
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.25 “Eurojackpot”.  
19.30 “Didysis magijos šou”. 
N-7  
21.00 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas. 
N-14.  
22.50 Kaliniai. N-14.  
1.50 Pastogė. N-14.  

   
7.05 “Amerikos talentai”. 
8.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Bulgarijoje. 2015 m.  
12.00 Arčiau mūsų. 
Informacinė laida 
12.30 Aš myliu kaimą.  
13.00 “Gyvūnų planeta”.  
14.10 “Mitiajaus pasakėlės”. 
N-7.  
15.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Žurovas. Katės uode-
ga”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.30 PREMJERA Muzikinė 
kaukė.  
22.15 MANO HEROJUS 
“Romeo turi mirti”. N14.  
0.35 AŠTRUS KINAS 
Beprotiškas miestas. N-7.  
2.50 “Mitiajaus pasakėlės”. 
N-7. 

   
6.20 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai”.  
11.30 “Gyvenimas su liūtais”.  
12.00 “PREMJERA Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. 
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “PREMJERA 
Stebukladarys”. N-7.  
18.05 “Tabatos salonas”.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 “Paslaptys”. N14.  
23.15 “Mano kaimynė - por-
nožvaigždė”. N14.  
1.25 “Darbščiosios gražuo-
lės”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Kaukazo legendos.  
11.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.00 Koncertuoja “Saulės 
vaikai”.  
14.10 Pinigų karta.  

15.00 Lietuvių dokumentika. 
Baras.  
15.50 V-ojo tarptautinio Šv. 
Jokūbo sakralinės muzikos 
festivalio atidarymo koncer-
tas. ir Šv. Jokūbo kariliono 
atidarymo iškilmės.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Koncertas “Mocarto 
kodas. meilė...?” 
18.55 Futbolas. SMScredit.lt 
A lyga. “Trakai” - “Sūduva”.  
21.00 Džekas Londonas. 
Užmušti žmogų.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Nikita. N-14.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k). 
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Apie žūklę (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.30 Dviračio šou (k).  
19.30 “Aukso imperija”.  
20.30 “Miesto skoniai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k). 

 
6.45 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
8.00 Pragaro kelias.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  

11.00 Pasaulio įspūdingiau-
si...  
12.00 Praeities žvalgas. 
12.30 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Prienų-
Birštono “Vytautas” - Kauno 
“Žalgiris”.  
19.00 Blondinė eina į karą. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Komando. N-14.  
0.20 Trys vėplos. N-7.  
2.00 24 valandos. N-14.  

 
7.25 Kelionių vėjai.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Gyvenu čia.  
11.30 “Inspektorius Luisas”. 
N-7. 
13.30 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Muzikinis gimtadienis.  
17.00 Žinios. 
17.30 Užmirštas grožis.  
18.30 “80-ieji”. 
19.00 Žinios. 
19.30 Ginčas.  
22.00 “Bręstantis blogis”. 
N-14. 
0.20 Premjera. “Kruvinasis 
savaitgalis”. S. 
2.15 “Inspektorius Luisas”. 
N-7. 
3.45 “Kruvinasis savaitgalis”. 
S. 
5.15 “Bręstantis blogis”. N-14.

3 mėn.
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555 .

Prenumeratos kainos

Atsiimant laikraštį „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32  
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00
„Anykšta“ šeštadieniais 9.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu) 8.69

                                                                                   2 numeriai

„Aukštaitiškas formatas“ 2.31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Prenumeruokite iki metų pabaigos
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laisvalaikis

„Visi laukai buvo apsėti“ 

Nostalgija sovietmečiui keistai atgimsta. Žmonės ilgisi tariamo saugumo, tvarkos, kuri tarsi ir 
buvo tada, kai okupuotoje Lietuvoje šeimininkavo Komunistų partija ir jos statytiniai. Viena iš 
grupių, kuri patyrė sunkiausius ekonominius sovietinės santvarkos išbandymus buvo žemdirbiai. 
Nuvaryti nuo žemės,  beteisiai, negalintys išvykti iš kaimo, priversti dirbti už menką atlygį, be to, 
pasmerkti ir sunkesnei senatvei, nes ir pensijos jų buvo mažesnės negu miestiečių. Nepaisant visko 
dalis žmonių ilgisi tariamos buvusios tvarkos. 

Apie kolūkius, darbą juose pokalbis su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Elmininkų 
bandymų stoties direktoriumi, mokslų daktaru Kęstučiu RAINIU. K.Rainys sako, kad žemės ūkyje 
neliko ne tik diktato, bet ir vasaromis neatsiejama Lietuvos peizažo dalimi buvusių pulkų žmonių 
su kauptukais, ravinčių vadinamąsias „normas“.

- Dalis žmonių vis dar mano, 
kad tarybinė santvarka buvo pra-
našesnė ir kaip pavyzdį pateikia 
teiginį, kad tada laisvos žemės ne-
buvo, visa buvo dirbama.

- Kiek atmintis man leidžia, ge-
riausiai prisimenu ne tuos baisiuosius 
kolūkių kūrimo laikus, bet vėlesnį 
laiką. Taip, laukai buvo apsėti, tačiau 
jie neduodavo reikiamo derliaus. 

- Kitaip sakant, buvo menka 
nauda iš to darbo?

- Sakykim, jeigu geriausiose Vi-
durio Lietuvos žemėse iš hektaro 
prikuldavo 5 tonas kviečių, tai jau 
duodavo Raudonąją vėliavą. Žymiai 
pakilo agrotechninė kultūra nuo tų 
laikų.  

- Tarybinis laikotarpis pasižy-
mėjo ir planavimu žemės ūkyje.

-Lietuva buvo paversta Sovietų 
Sąjungos didele ferma. Geriausi 
laukai buvo atiduoti techninėms 
kultūroms – linams, cukriniams run-
keliams. Bet ir tai nebuvo gero der-
lingumo. O Aukštaitijoje, kur kalnas 
raudonas, o pakalnėj bala, liepdavo 
auginti bulves. Kad pas mus yra 
dirvonuojančių laukų, tai natūralu, 
tokios kalvos turėtų būti skirtos ga-
nykloms, gyvulininkystei. Man atro-
do, kad per nepriklausomybės metus 
įvyko dėsningi pokyčiai be diktato iš 
išorės. 

- Žemės ūkis pats atsirinko, kur 
jam sukti?

- Malonu žiūrėti į ūkininkų lau-
kus. Pamenu, tarybiniais laikais 
žiūrėdavom į laukų fotografijas už-
sienietiškų žurnalų puslapiuose ir 

Prizas keliaus 
į Vikonis

Rugpjūčio 29 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžia-
žodžio „Obuoliai“ teisingas atsakymas –  SKILTU-
VAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 65  skaityto-
jai. Tai anykštėnai V.Vilčinskienė, A.Skaržauskienė, 
A.Lunevičius, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, 
D.Patumsienė,  A.Patumsis V.Malinauskienė, 
D.Kundrotienė, D.Šlamienė, A.Burneikienė, 
V.Lančickienė, A.Keraitienė, J.Pranckevičienė, 
A.Kavolienė, D.Varnienė, A.Vilčinskas, 
V.Žemaitienė, E.Tamulėnienė, J.Mieželienė, 
R.Venclovienė, E.Budrytė, R.Budrienė, A.Kapočius, 
P.Girnienė, E.Jurėnaitė ir G.Žvironaitė;  E.Sukurytė, 
P.Dolmantas, R.Dolmantienė, V.Mogylienė, D.Brilius 
ir B.Gudonienė iš Viešintų;  K.Lasauskas, L.Ruša 
ir D.Rušienė iš Vilniaus; G.Gudelis, T.Jakniūnienė, 
T.Prudnikovienė ir E.Slavinskienė iš Naujųjų El-
mininkų;  E.Kiškienė, D.Sudeikienė ir V.Strazdienė 
iš Kavarsko;  K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir 
S.Žibutienė iš Šovenių; R.O.Deveikienė iš Mažio-
nių, T.Patumsienė iš Vikonių, O.Arienė iš Bareišių, 
L.Dobrodiejienė iš Utenos, A.Juknonienė iš Rubikių, 
V.Urbutienė iš Naujikų, O.Petronienė iš Smėlynės, 
M.Risakovienė iš Debeikių, R.Šiaučiūnienė iš Mita-
šiūnų, A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, S.Skapas iš Lata-
vėnų, R.Vaiginytė iš Aknystų, S.Želnienė iš Maželių, 
A.Lisauskienė iš Mickūnų, G.Šulskienė iš Kurklių, 
L.Didienė iš Medžiočių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, 
M.Baltrūnienė iš Piktagalio bei V.Milaševičienė iš 
Raguvėlės.  

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos ir 
parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 15 eurų čekis  - 
atiteks T.PATUMSIENEI iš Vikonių. Kviečiame skaitytoją 
į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis  
„Ežys“

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Ži-
burio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46. 
Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 15 eurų čekiu apsipirkti 
Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

galvodavom, kada taip bus pas mus. 
O jau dabar yra. Taip, linai išėjo iš 
mūsų, bet ir nereikia to lino. Cukri-
nių runkelių plotai sumažėjo, bet pa-
kilo derlingumas, derliai fantastiniai. 
Ir žmonelių su kauptukais laukuose 
nebematyti.   

- Kolūkiečiai ir patys stebėdavo-
si neūkiškumu ir nelogiškais dar-
bais kolūkiuose.

- Be abejo, žmonės kitaip žiūrėjo 
ir į darbą. Pats pamenu studentiškus 
rudenius kasant bulves – tris įspau-
di, vieną pakeli. O kolūkiečiai juk 
turėdavo savo sklypelius, ūkelius. 
Ne paslaptis, kad nemažai gėrybių iš 
kolūkio iškeliaudavo į tuos asmeni-
nius ūkius. Tarybiniais laikais buvo 
atliktas tyrimas – karvių fermą davė 
prižiūrėti mokiniams. Toje grupėje 
primilžiai iš karto pakilo. Nežinau, 
kiek buvo propagandos, tačiau mo-
kinai neturėjo savo ūkių, todėl su 
terbom pašarų namo nenešė.   

Sėja kolūkyje.
Izidoriaus GIRČIO nuotr.

Kęstutis Rainys sako, jog da-
bar žemės ūkyje nepalygina-
mai aukštesnė agrotechninė 
kultūra ir derlingumas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Gautos 
naujos

rankinės
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Kariauti galėjo ir silpnaregiai

Į sovietinę kariuomenė buvau pa-
imtas 1989-ųjų rudenį, kai „budo jau 
Baltija“. Mūsų šaukimo kareiviai iš 
kariuomenės buvo paleisti praėjus gal 
savaitei ar dviem po Maskvos pučo, 
1991-ųjų rudenį. Tarnavimas sovie-
tams, kai Lietuva atgavo nepriklau-
somybę, iš šios dienos taško atrodo 
dviprasmiškas, bet tada mūsų, lietu-
vių, nedraskė dviprasmiški jausmai. 
Po 1990 kovo 11-osios galvojom, kad 
kovo 13-ąją mus paleis, paskui, kad 
kovo 14-ąją ir t.t. Kurių velnių bėgti 
kaip valkatoms, be dokumentų, kai 
netrukus būsim kaip dera išlydėti...

Kareiviu tapau susiklosčius absur-
diškai situacijai. Vidurinėje mokyklo-
je keletą metų sportavau  – dvi tre-
niruotės per dieną, beveik kiekvieną 
savaitgalį – varžybos. Maratoną (42 
km 195 m) bėgau greičiau nei per tris 
valandas. Na, ne Saidas Auita, bet ir 
ne ligonis. Buvau garantuotas, kad 
tapsiu doru „fizruku“ – sportininkas 
su gerokai didesniu nei 4 balai (5 balų 
sistemoje) atestato vidurkiu, regis, 
tikrai nusipelno garantuotų studijų 
Kūno kultūros institute. Bet, špyga 
tau, o ne institutas. Neįveikiau medi-
cininės komisijos: vienos akies trum-
paregystė - 5, kitos -7 dioptrijos... 
Koks iš tavęs, invalide, „fizrukas“. 
Desperatiškai stojau, kur pakliuvo 
(pakliuvo istorija) ir, nepraėjęs kon-
kurso, bet Vilniuje praleidęs turiningą 
savaitę, grįžau į savo kaimą Molėtų 
rajone. Anykščių rajono Traupio pa-
grindinės mokyklos direktoriumi jau 
1989-aisiais dirbęs sesers vyras Si-
gitas Obelevičius įdarbino pas save 
mokykloje. Dėsčiau gal kokį piešimą, 
būrelius vedžiau, bet neilgai. Pirmo-
siomis rugsėjo dienomis gavau ru-
sišką pranešimą (turiu jį išsaugojęs):  

Kaip mes išsivaikščiojome... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo mano „dembelio“ praėjo beveik ketvirtis amžius, bet anks-
tyvą rudenį užuodęs akmens anglies dūmų kvapą,  atrodo girdžiu 
rusiškus: „lygiuok“, „ramiai“, „laisvai“... Akyse matau  „placą“, 
didelę aikštę, skirtą rikiuotėms, ir jaučiu velnišką šaltį. Sovietinė 
kariuomenė man pirmiausia asocijuojasi su šalčiu, akmens an-
glies dūmais ir paskutiniąja komanda „išsivaikščiot“.

„Remiantis  TSRS įstatymu „Dėl vi-
suotinės karo prievolės” siūlau Jums 
1989 metų rugsėjo 12 dieną 11 va-
landą atvykti: Molėtai, Komjaunimo 
4, su savimi turėti 2 charakteristikas 
rusų kalba ir mokslo baigimo pažy-
mėjimo nuorašą”. Pasirašo - Karinis 
komisaras. Tiksliau, komisaras net 
nepasirašo, tik jo sekretorė klapteli 
apvalų antspaudą. Tingi komisaras 
ant kiekvieno popieriaus rašytis. Pir-
ma emocija gavus šį raštelį: „Bl...! Jie 
durni? Aš net „fizruku“ negaliu būti!” 
Antra emocija – lygiai tokia pati...
Trečia – taip pat. Tačiau procesas pa-
judėjo. Pirmas šaukimas į komisaria-
tą, o ir visi kiti emociškai nežlugdė, 
atrodė, kad visa tai vyksta ne su ma-
nimi, nes su manimi taip vykti negali. 
Net ir patekęs į kariuomenę netikėjau, 
kad aš ten esu. Atrodo,  užmigsi ir pa-
busi jau namie, savo lovoje. Kažko-
kia nesąmonė, mistika...

Gal jau tą rugsėjo 12-ąją įveikiau 
medicininę komisiją Molėtų rajono 
poliklinikoje. Pamenu, diskutavau 
su gydytoja-okuliste, kaip šitaip gali 
būti, jog žmogus, kuriam draudžiama 
studijuoti kūno kultūrą, yra tinkamas 
būtinajai karo tarnybai. Visus įvai-
raus plauko vargšus 1989-ųjų rudenį 
gelbėjo Sąjūdis. Kreipiausi į Molėtų 
Sąjūdžio lyderį Gunarą Kakarą. Jo bi-
čiulis, o gal padėjėjas, palydėjo mane 
pas Vilniaus medikus. Ten dar kartą 
buvo patikrintos mano akys, surašy-
ta dar viena pažyma. Supratau, kad 
tokia, kuria remiantis kariuomenė 
man jau nebegrėsė. Tačiau kažkodėl 
šią  pažymą dar turėjo vizuoti Molėtų 
okulistė. Atmintyje liko įstrigęs vaiz-
dinys: gydytoja tyliai skaito mano iš 
Vilniaus atsivežtą popierių, paskui 
pakyla nuo stalo, į kabinetą pasikvie-
čia taip pat gydytoju dirbusį savo 
vyrą, tas ramiai sėdi ant palangės, o 

ji ant manęs rėkia. Sutikdamas, kad 
esu bailys ir dezertyras, pritariamai 
linksėdamas, atbulas išeinu iš jos ka-
bineto... Sąjūdiečiai dar sumetė kitą 
idėją – širdies ligą. Atsiguliau į Santa-
riškes, po kokių trijų dienų, gydytojai 
atsiprašinėdami palinkėjo laimingo 
kelio: „Širdis sveika kaip arklio. Nie-
kuo negalim padėti...“

Gal Dievo rykštė...

Nesu labai religingas, bet daugumą 
įvykių – nuo asmeninių iki globalių 
dabar sau paaiškinu “nežinau, kas 
visą tai strateguoja, tačiau, matyt, 
žino, ką daro“... Ir tą mūsų, tūkstančių 
Lietuvos aštuoniolikmečių, 1989-ųjų 
rudenį ėjimą į okupacinę kariuomenę, 
paaiškinčiau tik Aukščiausiojo valia. 
Mūsų karta užaugusi su Sąjūdžiu, 
manau, buvo aršiausias nacionalistų 
sluoksnis, kuris žinojo, kad už vieną 
muštą rusą – dešimt nemuštų duoda. 
Mes verkėm, kai į Gedimino bokštą 
pirmą kartą kilo trispalvė, niokojom 
sovietinius simbolius ant jų piešdami 
svastiką ir už rankų kibomės nuo Vil-
niaus iki pat Talino. Mes garsiausiai 
rėkėm „Lietuva – bus laisva“, kol 
galų gale buvom sukišti į kerzinius 
batus ir... atsidūrėme, priešingoje ba-
rikadų pusėje. Iš kraštutinių patriotų 
tapome okupantais.         

Be bandymo su Sąjūdžio pagalba 
apsimesti ligoniu, daugiau nieko ne-
padariau, kad išvengčiau tarnybos. 
Mama, pamenu, nuolat verkė, tėvas – 
aiškino, kad reikia duoti kyšį. Tokiam 
reikalui ir poros karvių būtų negaila. 
Net ir dabar tėvas kartais priekaištau-
ja, kad tada nepaklusau jo valiai, o aš 
jam piktai atkertu: „Kodėl tu, brandus 
vyras, tada leidai aštuoniolikmečiui-
vaikui priimti sprendimus“. Ir atsaky-
ti jis neturi ką... Nėr ką atsakyti.

Redaktorė, perskaičius mano teks-
tus apie kariuomenę, barė, kad juose 
jaučiama nacionalinė neapykanta. 
Uždėjo, žinoma, kariuomenė ir tokį 
neigiamą štampą. Bet, man regis, kad 
tarnyba okupantams lūžio laikotarpiu 
pakeitė mūsų kartą, suformavo po-
žiūrį, kad į uniformą įkištas žmogus 
nebūtinai yra priešas, dažniau jis pats 
yra tos savo uniformos įkaitas. Turbūt 
mintis nėra patriotiška, net visai nepa-
triotiška, bet kažin ar kas iš 1989-ųjų 
šaukimo vyrų imtųsi keršyti kokiai 
nors tautai  už atskirų tos tautos indi-
vidų skriaudas. O be savosios dvejų 
metų pamokos mes būtume graužę 
gerkles visiems rusakalbiams...

Iš kariuomenės neišmetė...

Pradžioje tarnavau aviacijos mo-
kamajame dalinyje šiaurės Latvijo-
je, Aluksnėje, paskui Kaliningrade. 
Žodžiu, buvau lakūnas... Aluksnėje  
mokėmės žygiuoti, dainuoti ir re-
montuoti sraigtasparnius. Po pus-
mečio, baigdami mokamojo dali-
nio kursą, laikėme egzaminus. Per 
egzaminus nervinausi,  supainiojau 
vaizdinę medžiagą – išsirinkau gal 
plakatą apie tanko vikšrus, o schemą 
vedžiodamas lazdele aiškinau, neva 
šitaip veikia sraigtasparnio variklis. 
Akį pramerkęs vienas iš egzaminų 
komisijos narių suprato, jog kalbu 
nesąmones, ir turbūt konstatavo: 
„Draugas kary, jūs esate kvailys“. 
Žinoma nesiginčijau, tik baikščiai 
paklausiau, ar dabar mane iš ka-
riuomenės išmes... Normaliai, regis, 
paklausiau, bet komisijos narius su-
pykdžiau. Tiesa, man kaip ir visiems 
kitiems kareiviams į karinį bilietą 
buvo pokšteltas antspaudas apie įgy-
tą sraigtasparnio variklio mechaniko 

kvalifikaciją. Net uzbekams, iš kurių 
daliai iki kariuomenės didžiausias 
matytas variklis buvo vieno asilo 
galios...   

Aluksnėje buvo didžiulis moko-
masis aerodromas su įsišaknijusiais 
sraigtasparniais Mi-8. Mus į jį siųs-
davo mokytis. Nuvesdavo, vartus 
užrakindavo... Dažniausiai vieno 
būrio tyrimams būdavo paskiriamas 
vienas sraigtasparnis. Mokymus ves-
davo arba nelabai intelektualus pra-
porščikas arba seržantas, kuris apie 
sraigtasparnius išmanė tiek pat, kiek 
ir eiliniai kareiviai. „Pedagogai“ savo 
išsilavinimo spragas maskuodavo ka-
reiviams liepdami lipti į sraigtasparnį 
ir jame sėdėti iki užsiėmimų pabaigos. 
Paprastai iki pietų „skraidydavome“ 
– vieni vaidino pilotus, kiti dispeče-
rius, kažkas norėdavo būti varikliu 
ar sraigtu. O kas tingėdavo siautėti, 
sakydavo: „Aš būsiu transmisija“. 
Ką tas žodis reiškia, neaišku, bet at-
rodo, kad kažką tokio ištežusio... Po 
pietų kaip kiauliukai, sugulę krovinių 
skyriuje, vienas šalia kito sumigdavo-
me. Net ir žiemą... Jau minėjau, kad 
kariuomenėje visada buvo šalta. Taip 
pat visada norėjosi valgyti. Bet ir alkį, 
ir šaltį įveikdavo miegas. Išmokome 
miegoti visur ir visaip. Trisdešimt 
vyrų „Lenino kambaryje“ viduryje 
dienos miegantys sėdėdami, niekam 
nekėlė nuostabos. „Lenino kamba-
rys“ –  patalpa panaši į mokyklinį 
kabinetą, su suolais-stalais, laikraščių 
komplektais ir būtinu atributu – gipsi-
niu Leninu. Beje, nepriklausomai nuo 
kario tautybės, Lenino biustas visų 
buvo vertinamas kaip originalus tre-
niruoklis. Uždedi gipsiniam Leninui 
ausinę kepurę ir kojos ar rankos smū-
giu bandai numušti... Sutinus dešinė 
kareivio ranka reiškia, kad Leninas 
gavo ne per kepurę, o per galvą...    

Automatui svarbiausia - buožė

Kareivių dienotvarkė buvo sudėlio-
ta minučių tikslumu. 6 valandą kuo-
pos keliamos, rikiuojamos. Paskui 
mankšta, dantų valymas, pusryčiai. 
Vėliau užsiėmimai, pietūs, vėl užsi-
ėmimai, vakarienė. Nuo 22 valandos 
miegas. Kazarmoje miegojo visa 
kuopa – penki būriai po 25-30 vyrų. 
Dviaukštės girgždančios lovos, nenu-
sakomas 300 kerzinių batų ir tiek pat 
autkojų skleidžiamas aromatas, nenu-
trūkstantis knarkimas... Tačiau negir-
dėjau, kad kas skustųsi nemiga... 

Kiekvienas būrys pagal grafiką 
eidavo į budėjimus („nariadus“) bei 
sargybą („karaul“). Gerai nebežinau 
tų budėjimų skirstymo principo, bet 
atsimenu, kad daug kur esu buvęs, net 
fermoje. Paliko mus šešis ar aštuo-
nis visai parai fermoje, o viena tikra 
kiaulė ėmė paršuotis. Net dabar regiu 
kolegų kareivių isterijos vaizdinius  
–  fermos bendražygiai buvo arba 
uzbekai arba maskviečiai (o gal ir 
uzbekai, ir maskviečiai), todėl kiaulė 
jiems buvo iš esmės neregėtas sutvė-
rimas, jau nekalbant apie paršavimosi 
procedūras... 

Minėjau, kad vienoje kuopo-
je - apie 150 kareivių, dalinyje – 6 
kuopos. Tad už tvoros vienoje te-
ritorijoje mūsų buvo apie 600. Ne-
skaitant dar kokio 100 karininkų ir 
praporščikų, kurie gyveno mieste, 
bet dalinys vis tiek jiems buvo kaip 
„gimtieji namai“. Valgykloje buvo 
verdamas maistas 700 burnų, dali-
nio teritorijoje veikė parduotuvė ir 
arbatinė. Ach, kaip mes toje arbati-
nėje lėbaudavome! Kareiviams mo-
kėdavo kelių rublių „atlyginimą“, 
bet tėvai pervesdavo tiek pinigų, 

kiek paprašydavau, o juos išleisti 
mokomajame dalinyje buvo nedaug 
galimybių. Gal kas porą mėnesių 
išeidavome į Aluksnę, Anykščių 
dydžio miestelį, bet linksmintis ten 
buvo neramu: buvo „pripumpuota“, 
kad jei, neduok Dieve, įkliūsi iš-
gėręs - grės nukryžiavimas ar bent 
sušaudymas. Tad iš tėvų gautus pi-
nigus stengdavomės išleisti arbati-
nėje: kilogramais rydavom pyragus, 
juos užgerdami limonadu. Būdavo, 
ryjam (jei norit - ėdam, bet tikrai jau 
ne valgom), kol telpa, paskui parū-
kom, paskui vėl ryjam...    

Viena iš esminių mokamojo dali-
nio atrakcijų - ėjimas tikron sargybon. 
Po visą dalinio teritoriją išmėtyti sar-
gybos postai – vienas karys saugojo 
autoparką, vienas – aerodromą. Aš 
stovėjau štabe, prie dalinio vėliavos. 
Galvojau, kad ši garbė man atiteko 
dėl to, kad esu gražus, bet paaiškėjo, 
jog dėl trumparegystės… Į sargybą 
išeidavome parai, tačiau postuose sar-
gybiniai keičiami kas dvi valandas: 
dvi valandas saugai objektą, dvi va-
landas sargybos patalpoje būdrauji ir 
dvi valandas miegi. Miego valandos, 
tiesa, būdavo tik teorinės, mat sargy-
ba - rimtas reikalas. Skyriaus vadas 
- jefreitorius, sargyboje jo pareigos 
– išvedžiotojas, keisdavo kelis sargy-
binius vienu išėjimu. Kol apžygiuoja 
kelis postus, patikrina antspaudus, 
praeina nemažai laiko. Besikeičian-
tys sargybiniai dar turėdavo pasakyti 
ir poterius: „Eilinis Šmigelskas postą 
perdavė. Eilinis Ivanovas postą perė-
mė“. Vaikščiojimas vorele nuo objek-
to prie objekto, poteriai ir antspaudų 
tikrinimas vyko miego sąskaita. Nak-
timis, budriai saugant vėliavą, žiau-
riai imdavo miegas. Dalinio vėliava 
buvo įgrūsta į stiklinę dėžę, pastatytą 
ant pakylos štabo kampe. Ant tos pa-
čios pakylos įrengta kokių 30 ant 30 
centimetrų ploto vieta sargybiniui. 
Vėliava su visu sargybiniu stovėjo 
štabo antrajame aukšte. Pirmajame 
aukšte kiaurą parą tūnodavo budintys 
karininkai. Ir jei tik prie vėliavos sto-
vintis kareivis savo svorio centrą ne-
atsargiai perkeldavo nuo vienos kojos 
ant kitos, matyt, suveikdavo kažkokie 
davikliai, ir budintis karininkas iš pir-
mo aukšto trepsėdavo į antrąjį aprėkti 
žioplo kareivio. Dienomis būdavo 
smagiau – koridoriumi nuolat zujo 
karininkai ir nuolat praeidami kilno-
jo rankas prie savo kepurių: pagarba, 
žinoma, ne man, su automatu vėliavą 
serginčiam, bet pačiai vėliavai, tačiau 
vis tiek malonu. Jautiesi reikšmingas. 

Aluksnėje išmokome žaibu išar-
dyti ir surinkti automatus. Dar „įsi-
savinome“ du kovinius veiksmus: 
„durtuvu - durk“ ir „buože – mušk“. 
Būdavo, kad seržantas išrikiuoja 
visą būrį ir „treniruoja“. Pagal jo 
komandą vis daužai ir badai orą, 
daužai ir badai. Valandą, dvi, gal ir 
tris. Na, o šaudyti mieluoju Kalaš-
nikovo automatu neteko. Beveik 
neteko... Kartą suguldė visą būrį 
pievoje, davė po tris šovinius ir nu-
rodė šaudyti į taikinius. Paskui ser-
žantas žvengė, kad pusė taikinių liko 
nepažeisti, sveikut sveikutėliai, bet 
dalyje taikinių buvo ir po penkias 
kulkų žymes. Kiek supratau, niekam 
nerūpėjo mūsų pasiekti šaudymo 
rezultatai, matyt, reikėjo fiksuoti ka-
rių mokėjimo naudotis ginklu faktą. 
Pagal tai kiek dėmesio buvo skirta 
konkrečiam naudojimosi automatu 
elementui, darytina išvada, kad Mi-
chailas Kalašnikovas savąjį AK kūrė 
kaip šaltąjį ginklą, kurio kovinė galia 
sutelkta buožėje.  

(Bus daugiau)

Trys sovietų kariuomenės smogikai. Vidmantas Šmigelskas vi-
duryje. Šalia jo – kartu Aluksnėje tarnavę buvę klasiokai iš Mo-
lėtų rajono Balnininkų vidurinės. 
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laiškai AR JŪS VISKĄ ŽINOTE 
APIE SAVO SVEIKATĄ? 

Šių metų spalio 1 dieną (ketvirtadienį) FUNKCINĖ SVEIKATOS 
DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, ROMOS 
verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami tik iš anks-
to užsiregistravusieji telefonu: mob. (8-682) 40857, darbo dieno-
mis nuo 09.30 - 19.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). Tad kviečiame 
visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu yra ti-

riama organų veikla, atliekant šią diagnostiką matoma kokiose kūno 
vietose yra sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai procesai, au-
dinių pakitimai. Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliau-
kė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoni-
nės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, 
alergijas ir chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines pro-
gramas yra tas, kad organizme vykstantys pakitimai fiksuojami jau 
ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, 
kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostika galima 
greičiau nustatyti papildomas negalavimo priežastis ir skirti efektyves-
nį gydymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo specialisto 
konsultacijai. Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju 
funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka 
Kauno Bioinformacinės Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras 
“Žolių Salonas”.

Paaštrėjus į Europos Sąjungos pi-
etines šalis plūstančių pabėgėlių iš 
Sirijos, kitų artimųjų Rytų šalių bei 
Afrikos problemoms, atvykėlių  ne-
suskaičiuojama gausybė privertė ES 
vadovybę įpareigoti šia bėda dalytis 
visas bendrijos šalis. Lietuvai pasiūly-
ta per kelerius metus priimti daugiau 
nei 1000 iki šiol nepažįstamų kultūrų 
bėglių. Dėl tikrojo skaičiaus vis dar 
deramasi, bet ar ne geriau mums būtų 
vietoje jų susigrąžinti į tėvynę 1941-
1953 metais į Rusijos šiaurinius rajo-
nus ištremtus ir iki šiol nesugrįžusius  
lietuvius bei jų palikuonis.

Liepos 6-ąją Anykščiuose lankėsi 
tėvynėje viešinčių ir jau visiškai čia 
gyventi sugrįžusių poros dešimčių 
lietuvių ir jų palikuonių grupelė. Di-
džiai susižavėję jie apžiūrinėjo mūsų 
kultūrines, istorines įdomybes, Voru-
tos piliakalnyje prisiminė Lietuvos 
didybę, sutartinai giedojo „Lietuva 

Priimkime ne arabų pabėgėlius, bet 
susigrąžinkime Sibiro lietuvius

brangi”. Ir pagalvojo, kad tikrąją tė-
vynės didybę jie pajustų, jei dabartinė 
Lietuvos vyriausybė pagelbėtų jiems 
sugrįžti į tėvynę. Žinoma, tai kai-
nuotų, bet būtų daug vertingiau nei 
investuoti į ES sprendimais mums 
primestų pabėgėlių iš arabiškųjų 
kraštų apgyvendinimą. Juk laikraščių 
antraštės iškalbingai praneša apie tai, 
kad kartu su pabėgėliais traukia nau-
jų kovos laukų ieškantys džihadistai. 
Problemų bus - gyvensime kaip kokie 
kolonijinių imperijų šleifą nešiojantys 
prancūzai ir britai, su baime, kad bet 
kur ir bet kada galės nuaidėti spro-
gimas, poškėti šūviai ir žūti niekuo 
nekalti žmonės. Daugybė Rusijoje 
tebegyvenančių lietuvių bei jų pali-
kuonių nori sugrįžti į Lietuvą, kurią 
savo tikrąja tėvyne vadina. Tačiau 
ten pardavus nekilnojamąjį turtą dėl 
kainų skirtumų nebūtų įmanoma įsi-
gyti būstą Lietuvoje, sunku būtų gauti 

darbą, priderinti įgytas ten žinias, de-
ramai išmokti kalbą, integruotis. 

Prilaiko ir Rusijoje įsitvirtinusi jau-
noji karta, na, ir sovietinė propaganda, 
teigianti apie lietuvių nacionalizmą. 

Genocido tyrimų centro direktorė 
Teresė Birutė Burauskaitė pastebi, 
kad buvusių tremtinių, užsilikusių 
Rusijoje, apie 10 - 20 tūkstančių galė-
tų būti, o jei visus tremtinių palikuo-
nis, mišriose šeimose gimusius pridė-
tume, būtų gal tris kartus daugiau. 

Ne visi ir sugrįžti nori - nors labai 
retai, bet pasitaiko, kad sugrįžta, par-
duoda vyriausybės skirtą butą ir vėl į 
„Rosiją“ išmauna. Ir čia reikalinga ne 
tik moralinė, bet net labiau finansinė 
valstybės parama. Investuokime į sa-
vus - atstatykime  istorinį teisingumą 
ir sugrąžinkime savuosius į tėvynę 
Lietuvą.

Raimondas GUOBIS

Kūrinys nėra skoningas

Pagrindinis ketvirtojo teismo po-
sėdžio liudytojas, į Anykščius atvi-
liojęs Lietuvos naujienų portalus ir 
televizijas, buvo atlikėjas ir kūrėjas 
Marijonas Mikutavičius, kuris teigė, 
kad yra čia pakviestas kaip kurian-
tis žmogus, turintis specialių žinių. 
„Mano buvimas šiame teisme yra 
nesusijęs su kaltinamojo asmenybe. 
Esu čia, nes tai – nereikalingas pre-
cedentas kitiems kūrėjams. Gyve-
name laisvoje visuomenėje, kurioje 
galime reikštis įvairiais būdais. Man 
nesuvokiama, kad šiuo metu esame 
baudžiamųjų bylų salėje už kūry-
bą. Kūryba neturi būti vien gėris ir 
grožis. Tamsus gyvenimas, minimas 
kūryboje, yra bet kurio kūrėjo dalis“, 
– savo nuomonę dėstė dainų autorius 
ir atlikėjas ir pridūrė, kad tokio „blo-
gio“ pavyzdžių aplink mus begalės: 
pradedant Biblija, pasakomis, bai-
giant dainomis ar filmais.

Nors M. Mikutavičius aršiai gynė 
kūrybinę laisvę, tačiau pripažino, 
jog šis kūrinys nėra labai skoningas. 

Marijonas Mikutavičius: „Vaikinai kenčia dėl 
nepatyrimo ir jauno amžiaus“

„Kartais žmonių fantazija yra beribė, 
kartais – šokiruojanti. Tame neįžvel-
giu nieko blogo“, – savo kalbą tęsė 
M.Mikutavičius.

Nieko užmušti nesikėsino

Kaltinamųjų advokato Rolando 
Jakonio paklaustas, ar tai, atlikė-
jo nuomone, yra meno kūrinys, 
M.Mikutavičius sakė: „O kas turi 
nuspręsti, ar tai meno kūrinys, ar 
ne? Tai bet kokiu atveju kūrinys. 
Kas mes tokie, kad nuspręstume, ar 
tai menas, ar ne menas? Pažiūrėkite, 
kiek pasaulyje pavyzdžių, kai visai 
ne meno kūrinys tampa dar ir kokiu 
menu!“, – kūrinį gynė atlikėjas ir 
sakė, kad tai, kas pasakyta kūrinyje, 
nėra liguistos autoriaus fantazijos. 
„Aš pats ne kartą esu sakęs „užmu-
šiu tave“ arba „sulaužysiu tau ran-
ką“, bet tikrai nė karto neketinau taip 
padaryti. Yra dailininkų, kurie piešia 
nukirstas galvas, bet realybėje tų gal-
vų nekapoja. Arba mėsininkai – jie 
visą gyvenimą pjausto mėsą, bet tai 
nereiškia, kad prie vakarienės stalo 
žmona su juo bijos valgyti“, – pa-

vyzdžius vardijo M.Mikutavičius.
Atlikėjas taip pat aiškino, kad 

ekspertų grupės išvada, jog kūrinys 
kursto neapykantą, yra absurdiška. 
„Jie, matyt, nėra girdėję apie mano 
pateiktus pavyzdžius. Garsus rašyto-
jas Sviftas, kuris yra parašęs knygą 
vaikams „Guliverio kelionės“, vie-
name savo kūrinių yra sprendęs pro-
blemą – ką daryti, kad vaikai netaptų 
našta? Ogi juos valgyti! Manau, kad 
šie vaikinai kenčia dėl nepatyrimo ir 
savo jauno amžiaus. Panašaus turinio 
pasaulinio lygio kūriniai nenaikina-
mi ir nebaudžiami“, – ekspertų kom-
petencija abejojo M.Mikutavičius.

Demokratinėje visuomenėje – 
demokratiška pornografija

M.Mikutavičius kalbėdamas ne 
kartą pabrėžė, kad gyvename demo-
kratinėje visuomenėje, tad prokuro-
ras paklausė – argi demokratinėje 
visuomenėje galima viskas? „Ma-
nau, kad kūryboje turi būti leidžiama 
absoliučiai viskas. Absoliučiai. Net 
pornografija“, – dėstė kūrinių auto-
rius. 

Kūrinys M.Mikutavičiui pasirodė 
esantis juokingas. Prokuroras Ignas 
Raila bandė atlikėją išprovokuoti, 
kur šis mato tą juoką – ar eilutėje, 
kur ketinama sulaužyti vaikų kaulus, 
užšaldyti jų mėsą, ar daužyti galvas. 
„Žodžiai, ištraukti iš konteksto, gal 
ir nėra juokingi, bet reikia matyti 
visą kūrinį, girdėti atlikimą, matyti 
klipą. Tai kūryba, kuri įvairiam kon-
tekste įvairiai atrodo“, – kūrinį gynė 
M.Mikutavičius. Negana to, atlikėjo 
nuomone, vaizdo klipas ir daina ne-
turėtų turėti jokių apribojimų – net 
vaikams.

Sulaukė 2 milijonų peržiūrų

Dar vienas liudytojas, Vilniaus 
universiteto informatikos studentas 
Irmantas Motiejūnas, teisme sakė, 
kad, pirmą kartą pamatęs Whydo-
to vaizdo klipą „Šėtone, prašau“, jį 
priėmė kaip humorą. „Youtube“ turi 
tokią funkciją, kur galima išreikšti 
savo nuomonę – patiko vaizdelis, ar 
ne, – dėstė informatikas – taigi, 90 
proc., atsivertusių šį klipą jis patiko. 
Be to, „Youtube“ yra tokia funkcija, 
kur galima pranešti apie netinkamą 
turinį. To nė karto nebuvo padary-
ta. Beveik metus čia esantis vaizdo 
klipas nepanaikintas, sulaukė apie 2 
milijonus peržiūrų“.

Prokuroras informatiko klausė, 
kur jis tekste mato humorą. „Ri-
muojasi... Tai – kūryba, yra milijo-
nai dainų, kuriose skatinama vartoti 
narkotikus, bet tiesiogiai to teksto 
nepriimi. Neini ir nevartoji. Be to, 
vaikai čia kaip personažas, kaip 
blondinės ar žydai“, – samprotavo 
I.Motiejūnas.

Vaidotas – geras ir nuoširdus

Greta Jankauskaitė, dar viena 
troškūnietė, kūrinio autorių vaikys-
tės draugė, taip pat buvo pakviesta 
liudyti teisme. Mergina visų pirma 
stojo ginti Vaidoto kaip žmogaus, o 
tik po to – jo kūrinio. 

„Kartu su Vaidotu nuo vaikystės 
lankėme Troškūnų teatro studiją, 
tikrai galiu teigti, kad nei Vaidotas, 
kurį pažįstu geriausiai, nei Mantas, 
nei Giedrius nėra agresyviai nusitei-

kę. Vaidotas yra geras ir nuoširdus 
žmogus, tikrai nenusiteikęs prieš 
vaikus“, – kad kūrėjai neketina vai-
kams laužyti kaulų, teismui bandė 
įrodyti liudytoja.

G.Jankauskaitės teigimu, kūrinys 
tėra fiktyvus pasaulis ir jo žodžių 
nereikia priimti tiesiogiai.

Vaikų draugas

Advokatas G.Jankauskaitės pa-
klausė, ar kūrinys yra skirtas žemin-
ti vaikus, ar tai – tik humoras. „Aš 
tai priėmiau kaip juodojo humoro 
kūrinį, nes realybėje Vaidotas nėra 
agresyvus. Kūrinyje kalba persona-
žas Whydotas, lygiai kaip spekta-
klyje, o ne jis pats. Vaidotas buvo 
labai aktyvus – buvo visada ir visur. 
Ir su vaikais elgdavosi draugiškai, 
niekada nesipykdavo, nebuvo konf-
liktiškas. Mantas buvo ramesnis, 
tylesnis, labiau laikydavosi nuoša-
ly“, – apie pažįstamus kalbėjo troš-
kūnietė.

G.Jankauskaitė prisiminė ir kitą 
Grincevičių personažą – kaimie-
tį, kuris ironizuoja socialinį kaimo 
gyvenimą. „Abiejuose kūriniuose 
yra išjuokiamas šiuolaikinis gyve-
nimas. Pastarajame kūrinyje yra 
pajuokiamas elgesys su vaikais. 
Kiekvieno žmogaus išprusimo ir 
matymo reikalas, kaip kūrinį ver-
tinti, o tėvų atsakomybė riboti tai, 
kas apskritai randama internete“, – 
mąstė troškūnietė.

Liudijo ne pirmas garsus 
žmogus

Prieš mėnesį vykusiame teisme 
už brolius Grincevičius liudijo ir 
humoristas Paulius Ambrazevičius, 
kuris teigė, kad „Šėtone, prašau“, 
yra kūrinys, tik gal ne meno... Šia-
me teisme turėjo liudyti ir dar vie-
nas Grincevičiams svarbus asmuo 
– Troškūnų režisierė Jolanta Pup-
kienė, kuri intensyviai net spaudoje 
gynė jaunuolius ir jų kūrybinę lais-
vę. Tačiau moteris į teismą neatvy-
ko dėl ligos.

Galutinis teismo sprendimas ne-
paskelbtas, šis teismo posėdis – dar 
ne paskutinis.

Troškūniečių vaikystės 
draugė Greta Jankauskaitė 
teisme teigė, kad nei Vai-
dotas Grincevičius, nei jo 
brolis Mantas bei pusbrolis 
Giedrius Sasnauskas nėra 
agresyvūs ar nusiteikę prieš 
vaikus.

Teisiamųjų advokatas Rolandas Jakonis teiravosi Marijono Mi-
kutavičiaus, ar „Šėtone, prašau“ yra meno kūrinys.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)
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įvairūs

parduoda

SKELBIMAI

80 mm profilio langai
už 70  mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

PARDUODAME STATyBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Ilgastrėliais ekskavatoriais ka-
same tvenkinius, valome ežerų 
pakrantes, griovius. Atliekame 
kitus kasimo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

METALO GAMINIAI
Laiptai, tvoros, vartai, 

turėklai, balkonai, stogeliai.
Nestandartiniai metalo 

gaminiai, kalvystės gaminiai.
Šešuolių k., Ukmergės r. sav.

Tel. (8-611) 33984.

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vietovėse ir 
miškuose prie upių, upelių, tvenkinių, prie 
ežerų didmiesčiuose, priemiesčiuose. 
Tarpininkams sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumen-
tus. Padedame spręsti teisminius ginčus.
info@namude.lt, Kupiškio g. 19, Utena

(8-698) 51269

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli miš-
kas, upė, yra žemės.

Tel. (8-676) 32443.

Parduoda arba keičia namą 
Rubikiuose į vieno ar dviejų kambarių 
butą Anykščiuose.

Tel. (8-684) 50577.

Butą.
Tel. (8-612) 19001.

Namelį - vagonėlį (yra pristatyta te-
rasa, katilinė) nusikėlimui.

Tel. (8-617) 47920.

Garažą. 
Tel. (8-614) 76784. 

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, dur-
pių briketus nuo 90 Eur, pjuvenų bri-
ketus nuo 130 Eur. Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Pradedamas naujas lietuviškų dur-
pių briketų gamybos sezonas.

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

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. Veža į rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėlėmis (alksnis, ber-
žas). Biokurą, čipsus. Turi sausuo-
lio.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Gyvuliai

Telyčias.
Tel. (8-619) 26056.

Paršiukus.
Tel. (8-612) 81427.

Karvę.
Tel. (8-654) 58068.

Aviną.
Tel. (8-616) 10316.

Kita

OPEL ASTRA 2000 m. 2 l dyzelis, 
TA 2017-09-05, universalas, odinis 
salonas, autopilotas, kondicionie-
rius, multi vairas, kablys ir kt. pri-
valumai.

Tel. (8-647) 59686

Bulves, kopūstus, burokėlius. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Žieminius kviečius, šiaudus kit-
komis. Karvę (žala, stambi, veršin-
ga).

Tel. (8-678) 31295.

Vasarinius miežius, maistines 
bulves. Gali atvežti.

Tel. : (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.

Žieminius kvietrugius “Pigmej”, 
“Grenado”, “WIARUS” ir žieminius 
kviečius “ARCTIS”, “SAILOR”, 
“JULIUS”, gerai žiemoja, antras 
atsėlis. 

Tel. (8-611) 53755.

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, pu-
selėmis 40-60 kg, kiaulieną svilin-
tą. Gali atvežti.

Tel. (8-607) 12690.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuoto rėmo). Greitas pristatymas, 
konsultuoja dėl montavimo, gali 
pastatyti. 

Tel. (8-682) 10643, 
www.siltnamiaijums.lt

Šiltnamiai įvairių dydžių: arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine 
danga.

www.siltnamis.info, 
www.metalika.lt, Nemuno g. 51,
Panevėžys, tel.: (8-45) 42-91-08, 
(8-656) 69123, (8-655) 05745.

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
grūdų šnėkus, valomąsias, plūgus 
„Kverneland“, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 27 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais (kai-
na - 30 vnt./2,50Eur.) (tel. 8-608 69189): 

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Išsinuomotų 1 kambario butą.
Tel. (8-604) 02050. 

Išsinuomotų patalpas prekybai 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-673) 24291.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Skalbimo mašinų ir šaldytuvų re-
montas. Atvyksta į namus. Darbo 
laikas 9.00 - 21.00.

Tel. (8-628) 37808

Baldų gamyba ir remontas

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal individu-
alius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 
70 Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 
Eur. Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Laiptinių ir baldų gamyba.
Tel. (8-615) 45845.

Elektros kabelių, lauko vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų prastū-
mimas uždaru būdu nekasant 
grunto. 

Tel. (8-683) 72277.

Kvalifikuota apdailininkė, dirbanti 
su verslo liudijimu, atlieka remon-
to ir apdailos darbus. Važiuoja ir į 
kaimo vietoves.

Tel. (8-615) 47417.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atliekami 
beore Amerikos gamybos įranga, 
greitai, pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Atlieka įvairių statinių griovimo 
darbus, statybinį laužą perdirba į 
skaldą, mala akmenis. 

Tel. (8-610) 23495.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767. 

Nemokamai išvalome krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Mobiliu gateriu pjauna medieną 
kliento kieme, elektriniu ir benzi-
niniu varikliais.

Tel. (8-682) 12189.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną. Parduoda sausą koky-
bišką statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, 
tel.: (8-606) 11964, 

(8-687) 97797.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų įdėklai. Pristatomi, ap-
šiltinti kaminai. Mūrijimo, skardi-
nimo darbai. 

Tel. (8-686) 95423.

Valo krosnis ir kaminus, dažo 
namus, klijuoja akmeniu, tvarko 
kaminus. 

Tel. (8-675) 92410.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikia garan-
tija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautu-
vu atlieka žemės kasimo, lygini-
mo, planiravimo darbus. Prijungia 
vandentiekio, kanalizacijos siste-
mas. Taiso kelius, privažiavimus.

Tel. (8-670) 12913.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Kanalizacijos 
valymo įrenginiai. Galima išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į 
betono pagrindą, smaluoti). Kasa 
tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus.

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

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.
Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mlankstukus,  mbukletus, 

mreklamines skrajutes,  mblankus, 

mA3 ir A4 dydžio plakatus. 

Vienašę traktorinę priekabą ir 
fuchtelį. 

Tel. (8-615) 89116.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.05 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Obuolių supirkimas 
Didesnį kiekį gali paimti iš namų. 
Adresas: Kalno 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Perkame grikius nuo 400 Eur/t 
plius PVM (kaina priklauso nuo kiekio!). 

Didesnį kiekį galime paimti (virš 15 t). 
Tel.: 8-611-44130.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

UAB „Miškų projektai“ brangiai - 
miškus bei įvairią medieną, žemes, 
pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus su Volvo FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - apleistas ir apaugusias 
krūmais žemes. 

Tel. (8-656) 77315.

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaito iškart. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 
Žinantys siūlykite.

Tel. (8-684) 44444.

Skubiai - žemę 15-20 ha. Mokėtų iki 
2000 Eur/ha.

Tel. (8-612) 26219.

Brangiai įvairų mišką su žeme ir bir-
žes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, technika

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, (8-609) 31414.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Nuolat - VAZ (“Žigulius”) 2103-
2107, “Niva” bei jų dalis. Gali būti 
nevažiuojantys.

Tel. (8-646) 04331.

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

„Bartynco“ visus veršelius augin-
ti. Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves (iki 
1,20 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,40 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Kita

Brangiai - gintarinius šlifuotus 
karolius (iki 3000 Eur), gabalus, 
sages, apyrankes, pakabukus, 
vėrinius, kt. gintarinius dirbinius. 

Tel. (8-674) 61640.

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

UAB “CESTA” firminėje mėsos 
gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 1, 
Anykščiuose reikalinga pardavėja-
kasininkė. Pageidautina, turinti dar-
bo patirties prekybos srityje. Darbas 
slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573. 

Baldų gamybos įmonei Anykščiuose 
UAB “Lagesa” reikalingos (-i) darbuo-
tojos (-ai).

Tel. (8-616) 93759.

Tarptautinių krovinių pervežimo 
įmonė Panevėžyje - vairuotojui-eks-
peditoriui (Lietuva-Vokietija-Lietuva). 
Reikalavimai: CE kategorija, patirtis 
tarptautinių pervežimų srityje. 

Tel.: (8-656) 80369, (8-656) 31871.

siūlo darbą

Nuolat siūlau patikimą darbą rimtiems 
žmonėms sandėliuose VOKIETIJOJE 
(krovėjams, krautuvo vairuotojams, 
prekių surinkėjams, palečių remontinin-
kams)

Uždarbis nuo 8,50 eur/val, suteikiamas 
geras būstas (yra internetas). Jokių įdar-
binimo mokesčių.

Daugiau informacijos: +37066611127

Įmonei reikalingi 
tolimųjų reisų vairuotojai.

Pastovūs maršrutai: 

Italija-Rusija.
Laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-698) 43683.

Arvydas Vilčinskas į Anykščius atsiveža ne tik geriausias savo netrumpo kūrybi-
nio kelio dainas, bet ir dainininkus bei muzikantus.Tai sėkmingai “Chorų karų” 
projekte pasirodžiusio “Jonavos Pavasario” choro grupė. Spalvos,vaizdo siužetai, 
ir nepamirštamos melodijos laukia Jūsų Anykščių kultūros centre spalio 7 dieną 
18 valandą.
Bilieto kaina - 7 eurai, vaikai iki 10 m. kartu su suaugusiais įleidžiami nemokamai.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Damijonas, Vydenis, Gražina, 
Kipras, Justina, Justė

šiandien

rugsėjo 27 d.

rugsėjo 28 d.

rugsėjo 26-28 d. pilnatis.

Vincentas, Kovaldas, Daugilė, 
Damijonas, Adalbertas.

Svetlana, Lana, Vaclovas, Tau-
tvydas, Vientautė, Saliamonas, 
Vacys.

anekdotas

oras

+17

+13

iš arti

Amiliutę gąsdina minios 
migrantų

Kurdami išmaniuosius telefonus 
senjorams, gamintojai pirmiausia 
stengiasi, kad jais būtų paprasta ir 
patogu naudotis. Būtent toks yra 
atlenkiamas išmanusis „LG Wine 

Smart“ telefonas senjorams. Viena 
jo pusė turi įprastus skambinti skir-
tus mygtukus, kita – patogų lietimu 
valdomą ekraną. Dabar pasirašę 24 
mėnesių sutartį su „Omnitel“, šį te-
lefoną įsigysite už specialią kainą 
– vos už 11 Eur pradinę ir 4,50 Eur 
mėnesinę įmoką.

 Apklausos rodo, kad vyresni nei 
65-erių žmonės mano, jog išma-
niaisiais telefonais naudotis yra su-
dėtinga. Kompanija „LG“ paneigia 
šį įsitikinimą, pristatydama mygtu-
kinį ir išmanųjį telefoną viename.

„LG Wine Smart“ palikta ga-
limybė rinkti telefono numerį ir 
rašyti žinutes naudojantis tradi-
ciniais mygtukais, prie kurių itin 

„Omnitel“ salonuose – specialiai senjorams 
sukurtas išmanusis telefonas už ypatingą kainą

įpratę vyresni žmonės. Tuo tarpu 
kita telefono pusė turi patogų lie-
timu valdomą ekraną. Tekstas ir 
vaizdai čia didesni nei įprastuose 
išmaniuosiuose, todėl toks ekranas 
ypač tinka žmonėms su prastesniu 
regėjimu.

„Pagrindinės šio telefono savy-
bės ir išvaizda įprastos senjorams, 
o išmaniojo telefono funkcijos su-
teikia papildomos naudos. Pavyz-
džiui, nutikus nelaimei, užtenka 
paspausti vieną mygtuką, ir jūsų 
artimas žmogus iš karto gauna 
žinutę su tiksliomis jūsų buvimo 
koordinatėmis“, – sako Povilas 
Dapkevičius, „Omnitel“ Verslo 
vystymo skyriaus privatiems kli-

entams vadovas. 

Dar paprasčiau bendrauti 
su artimaisiais

Manantys, kad mobilusis tele-
fonas reikalingas tik skambinti ir 
rašyti žinutes, greitai įsitikina iš-
maniojo telefono pranašumais jį 
išbandę. Su tokiu telefonu patogu 
ne tik skaityti naujienas ar pasiti-
krinti orų prognozę, bet ir naudo-
jant „Skype“ programėlę bendrauti 
su anūkais. 

„LG Wine Smart“ telefonas 
pritaikytas kokybiškam naršymui 
internete, juo su artimaisiais per 
„Skype“ bendrausite be trikdžių, 

aiškiai girdėsite jų balsus ir maty-
site veidus – net ir būdami nedide-
liame miestelyje ar kaime. 

Specialus „Omnitel“ 
pasiūlymas

Dabar „Omnitel“ įsigiję „LG 
Wine Smart“ telefoną, sutaupysite 
net 100 eurų. Įrenginį, kurio įpras-
tinė kaina siekia 219 eurų, pasira-
šius 24 mėnesių sutartį, „Omnitel“ 
siūlo vos už 11 Eur pradinę ir 4,50 
Eur mėnesinę įmoką. Pasiūlymas 
galioja pasirinkus mokėjimo planą 
„Neribotai M“ už 9,5 Eur per mė-
nesį.

Užsak. Nr.1595

Tai saldus Europos krantas
Išlipa jame migrantas,
Per šalis, per kiauras sienas,
Plūsta ordos kaip indėnų.

Amiliutė štai jau regi -
Suka srautas į Surdegį,
Puola minios, supa Rūkiškį,
Kitos – atakuoja Kupiškį.

Nežinai, ką ir kalbėti,
Nebėra kur pasidėti -
Jau iš ryto baimė ima,
Pirks arabišką žodyną.

Bet juk moterys aktyvios,
Tuoj numato perspektyvas:
„Nesvarbu, kad kiek sena -
Tapsiu ketvirta žmona“.

„Anykštos“ tinklalapį puošė Justės 
Dubraitės, Aurelijos Simaškienės, 
Jolantos Balaišienės, Dalės Bražio-
nytės, Irenos Meldaikienės, Jolantos 
D., Angelės Balčiūnienės, Eglės Le-
onovaitės, pono Sigito puoselėjamų 
darželių nuotraukos.

Už ypač vaizdingą pasakojimą, už 
originalaus sodelio nuotraukas, už 
vargą, puoselėjant gėlyną, „Anykš-
tos“ redakcija kartu su ekspertais: 
gėlininke, floriste Eugenija Sudeikie-
ne bei gamtininku, rajono vicemeru 
Sigučiu Obelevičiumi – nusprendė 
3 mėnesių „Anykštos“ prenumeratą 
įteikti mokytojai IRENAI MELDAI-
KIENEI.

Kadangi nuostabių nuotraukų ga-
vome daug, nusprendėme apdovanoti 
dar tris gėlių augintojas. Viena jų – 
Angelė BALČIŪNIENĖ, atsiuntusi 
mums pačių įvairiausių rūšių gėlių 
nuotraukų. Apdovanosime ir Eglę 
LEONOVAITĘ, kuri aprašė savo 

Sveikiname nugalėtojus!
Baigėsi vasara, baigėsi ir „Anykštos“ skelbtas gražiausio darže-

lio, augalo konkursas. Dėkojame visiems, siuntusiems nuotraukas 
bei pasakojimus – Jūsų puoselėjami nuostabūs žiedai skaitytojų 
akį džiugino ištisą vasarą. 

mamos gėlynus, bei Valeriją MEL-
DAIKIENĘ už grožį, kuriamą jau 
daugelį metų. Nugalėtojams skiriame 
2 mėnesių „Anykštos“ prenumeratą.

Gamtininkas, rajono vicemeras, 
įkūręs Traupio botanikos sodą, džiau-
gėsi „Anykštos“ iniciatyva ir sakė, 
kad tokių konkursų galėtų būti ir 
daugiau. „Anykščių krašte yra šim-
tai gražių, skoningai įrengtų gėlynų. 
Toks pačius šeimininkus ir praeivius 
džiuginantis grožis reikalauja daug 
laiko ir darbo. Todėl pastebėjimas, 
gražus straipsniukas, fotografija yra 
lyg mažas atpildas grožį kuriantiems 
žmonėms“, – sakė S.Obelevičius.

Eugenija Sudeikienė, daugelį metų 
dirbanti floriste, konkursą taip pat ver-
tino tik teigiamai. „Yra mūsų mieste-
lyje gėlynų, o dar ne visus ir matome. 
Gražu, kad žmonės siunčia nuotrau-
kas, dalijasi su kitais. Nors nuotraukų 
galėjo būti ir daugiau, žmonės galėtų 
pasidalinti ir retų augalų nuotrauko-

mis. Keista pasirodė tik tai, kad po to-
kiomis gražiomis nuotraukomis buvo 
matyti neigiamų komentarų. Juk kaip 
tik girti reikia. Matyt, toks jau tas lie-

Mokytojos Irenos Meldaikienės puoselėjamas sodelis.

Angelė Balčiūnienė „Anykštos“ 
redakcijai savo sodelio nuotrau-
kas siuntė net kelis kartus.

Eglė Leonovaitė didžiavosi 
savo mamos kuriamu gro-
žiu.

tuvių bruožas“, – sakė E.Sudeikienė.
Nugalėtojas prašome atvykti į 

„Anykštos“ redakciją, prisistatyti ir 
atsiimti prizą.           -ANYKŠTA

Valerijos Meldaikienės kiemas jau daugelį metų skendi gėlėse.

Vienas antropologas kelerius 
metus gyveno laukinėje Afrikos 
gentyje, tyrė jos papročius ir gyve-
nimo būdą. Ir taip jau atsitiko, kad 
genties vado žmona pagimdė be-
veik baltaodį vaiką. Genties vadas 
išsikvietė antropologą ir jam tarė:

– Mano žmona pagimdė baltą 
vaiką. Aš žinau, kad esi jo tėvas. 
Todėl šiandien aš tave užmušiu.

– Palauk, – pertraukė antropo-
logas, – tu juk turi bandą ožkų, ar 
ne?

– Taip, ir ką?
– Bet, nors visos ožkos yra bal-

tos, viena iš jų yra juoda? Galima 
pagalvoti, kad tu jos tėvas!

– Gerai, – paniuro genties vadas. 
– Gyvenk. Tačiau niekam nepasa-
kok apie ožkas.


