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Bando mažinti gyventojų sąskaitas už šildymą
Du šildymo sezonus Ramybės mikrorajoną ir centrinę Anykščių miesto dalį skiedromis šildanti 

UAB „Anykščiu šiluma“ prie biokuro katilo prijungs ir Pušyno mikrorajoną. Prieš dvidešimt metų 
Anykščiuose pastačius dujinius katilus ir decentralizavus šilumos gamybą ir tiekimą, kilometro ilgio 
trasa nuo „Anykščių vyno“ katilinės iki Pušyno buvo nenaudojama, todėl dalį jos tenka pakeisti. 

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius Virgilijus Vaičiulis 
metai iš metų kantriai dirba 
stengdamasis mažinti šilu-
mos gamybos savikainą.

UAB „Anykščių šiluma“ vadovai stengiasi kiek įma-
noma daugiau duoti poilsio dujinėms Anykščių 
katilinėms.

Paroda. Rugsėjo 12 d. (an-
tradienį) 17.30 val. Anykščių 
koplyčioje –  gamtos fotografų 
klubo ,,Žalias skėtis” parodos 
atidarymas. Koncertuos Justas 
Dučinskas (gitara, vokalas) ir 
Radvilė Karnišauskaitė (voka-
las, lūpinė armonikėlė, kazoo). 
Jų atliekamą muziką būtų galima 
apibendrinti indie, pop ir jazz 
stiliais. Renginys nemokamas.

Pozicija. Lietuvos socialde-
mokratų partija atlieka partijos 
skyrių apklausą, ar likti partijai 
šalies valdančiojoje koalicijo-
je su „valstiečiais“. Dauguma 
skyrių, kurie iki šiol išreiškė 
savo pozicijas, siūlo socdemams 
trauktis iš valdžios. Trečiadienį 
posėdžiavusi LSDP Anykščių 
skyriaus taryba taip pat nuspren-
dė siūlyti partijai trauktis iš val-
dančiosios koalicijos. 

Gydytoja. Anykščių rajono 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre (PSPC) pradėjo dirbti 
nauja šeimos gydytoja Gabėta 
Šinkūnaitė. Gydytoja savo apy-
linkės kol kas neturi, ji priimta 
pavadavimams. 

Projektuoja. Artimiausiu lai-
ku Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis susitiks su Šeimy-
niškėlių pilį projektuojančiais 
architektais. Projektavimas užsi-
tęsė, nes reikia atlikti ir techni-
nių sprendinių korekcijas.   

Ieškos. Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis tikisi,  kad dar 
šiemet pavyks rajonui rasti vy-
riausiąjį architektą. Prieš pusan-
trų metų iš darbo išėjus Daivai 
Gasiūnienei, jai rasta pamaina 
Jolita Gudelevičienė vyriausiojo 
architekto pareigose ištvėrė tik 
kelis mėnesius, o keli skelbti šios 
pareigybės konkursai neįvyko.

Konkursas. Paskelbtas kon-
kursas VšĮ „Anykščių turizmo 
informacijos centras“ padali-
nio - Kalitos pamogų ir sporto 
centro vadovo pareigoms užim-
ti. Reikalavimai vadovui nėra 
aukšti - pakanka aukštesniojo 
išsilavinimo bei anglų kalbos B1 
lygiu. Siūloma 940 eurų “popie-
rinė” alga. 

Siauruke – 
ir karas, 
ir meilė

Viršininko 
„baubas“ – 
rajoną 
užklupęs 
kiaulių maras

Vyro dovanos

- Ne, negaliu. Išvažiuoju. 
Į Lenkiją, - klausau pokalbio 
parduotuvėje, kur pasidėjusi 
krepšį tokia graži moteris tele-
fonu kalba. 

- Rytoj. Su vaikais. – tęsia 
moteris, - Vyras nupirko kelio-
nę, sakė, kad į konclagerį...

Aš suprantu, kad žmonos 
galima nemylėti, o kai kurios 
ir vertos net griežto režimo ko-
lonijos, bet kad šitaip – iškart į 
konclagerį...   

Linas BITVINSKAS

Kieno ausys kyšo iš „Šilelio“?
Anykščių rajono laikraštis 

„Šilelis“, portalas nyksciai.lt ir 
„Nykščių“ radijo stotis nuo šiol 
yra vienose rankose. 

„Šilelio“ leidybos teises per-
ėmė „Nykščius“ valdanti UAB 
„Atvirai“.  

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radzevi-
čius, komentuodamas situaciją 
Anykščių žiniasklaidos rinko-
je, sakė, kad smagu, kai verslas 
investuoja, siekdamas padidin-
ti žiniasklaidos kokybę, tačiau 
dažnai investuojama ne iš idea-
lizmo, o įsigyjant galios įrankį.

Verslininkas Valdas Trinkūnas teigia, kad jei investicija nepasiteisins, jam niekas nedraudžia nu-
traukti laikraščio „Šilelis“ leidybą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Justinas Kanopa 
paskirtas 
nuolatiniu 
„Anykščių vyno“ 
direktoriumi
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spektras

Temidės svarstyklės
Sutuoktiniai. Rugsėjo 4-ąją, 19 

val. 12 min., Troškūnų seniūnijos 
Latavėnų kaime, Okuličių gatvėje, 
susimušė girti sutuoktiniai.  1981 
m. gimęs vyras (nustatytas 2,29 
prom. girtumas) ir 1988 m. gimusi 
žmona (nustatytas 1,75 prom. gir-
tumas). Abu jie jautėsi nukentėję 
ir abu parašė pareiškimus policijai. 
Pareigūnai ir vyrą, ir žmoną solida-

riai uždarė į areštinę ir pradėjo iki-
teisminį tyrimą. 

Vagystė I. Rugsėjo 4-ąją gautas 
vyro (g. 1963 m.), gyv. Troškūnų 
seniūnijos Vašuokėnų kaime, pa-
reiškimas, kad apie 6 val. 20 min. 
pastebėjo, jog iš sodybos Vašuokė-
nų kaime garažo bei svirno pavog-
tas benzininis trimeris, benzininis 
pjūklas „Husqvarna“ , „Fiskars“ 
teleskopinis šakų genėtuvas, kam-
pinis šlifuoklis „Proton“. Padaryta  

620 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Mušė. Rugsėjo 4-ąją,  apie 23 
val. 20 min., Anykščiuose, J. Biliū-
no g., prie kavinės „Seklyčia”, vyrą 
(g. 2000 m.), gyvenantį Anykščių 
Storių g., sumušė iš matymo pažįs-
tamas asmuo. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė II. Laikotarpyje nuo rug-
sėjo 4 dienos 18 val. iki rugsėjo 6 
dienos 9 val. 30 min.,  Andrioniškio 

seniūnijos Plikiškių kaime, Vanagų 
g., išlaužiant durų staktą, įsibrauta 
į vyrui (g. 1973 m.) gyvenančiam 
Vilniuje, Didlaukio g., priklausan-
čio statomo namo seną dalį. Iš kam-
bario pavogtas vyrui priklausantis 
benzininis elektros generatorius bei 
kitam vyrui (g. 1968 m.), gyvenan-
čiam Kurklių seniūnijos Kurklių II 
kaime, priklausantis benzininis pjū-
klas „Stihl“.  Žala tikslinama. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. 

Patriotizmas. Lietuvos pa-
šonėje prasidėsiančios Rusijos 
ir Baltarusijos karinės pratybos 
„Zapad“ į komandiruotes užsie-
nyje išgins ne tik šalies Preziden-
tę Dalią Grybauskaitę, bet ir dau-
gumą ministrų bei viceministrų. 
Tačiau kai kurie politikai įsitiki-
nę, jog sudėtingu valstybei metu 
tokios išvykos niekuo nepateisi-
namos. Anot ekspertų, mokymai 
„Zapad“ gali sukelti grėsmę Lie-
tuvos valstybingumui. Esą prece-
dentas jau yra ne vienas. 

Pervadins. Po daugelį metų 
trukusių diskusijų ir tarptautinės 
kritikos politikai, valstybės ins-
titucijos ir visuomeninės organi-
zacijos iš principo sutarė pakeisti 
buvusiuose KGB rūmuose Vilniu-
je įsikūrusio Genocido aukų mu-
ziejaus pavadinimą. Daugiausia 
sovietinio režimo nusikaltimus 
pristatančio muziejaus pavadi-
nime neliks „genocido“ sąvokos 
– ateityje jis turėtų vadintis Oku-
pacijų ir laisvės kovų muziejumi. 
Toks siūlymas artimiausiu metu 
bus pateiktas Seimui.

Dokumentai. JAV Valstybės 
departamentas išleido 32 naujai 
suskaitmenintų dokumentų to-
mus apie JAV santykius su už-
sienio valstybėmis, tarp kurių 
pateikiami ir Lietuvai svarbūs 
dokumentai, ketvirtadienį pra-
nešė Užsienio reikalų ministe-
rija. Internetinėje platformoje 
publikuojamas Valstybės depar-
tamento susirašinėjimas su JAV 
atstovybėmis užsienyje, susijęs 
su įvairiais 1920-1941 metų lai-
kotarpio tarptautinio gyvenimo 
įvykiais.

Atsisveikinimas. „Per ketve-
rius metus daviau daugiau nei 
250 interviu, todėl šiandien jų 
nebus“, - šmaikštavo kadenciją 
baigiantis ES ambasadorius Rusi-
joje Vygaudas Ušackas, surengęs 
atsisveikinimo vakarėlį žurnalis-
tams „Rose Bar“ restorane Mas-
kvos centre. Europos Sąjungos 
diplomatiniam korpusui 52-ejų 
V. Ušackas vadovavo ketverius 
metus. Į jo vietą jau paskirtas da-
bartinis Vokietijos užsienio reika-
lų ministro pavaduotojas Markus 
Edereris. 

Darbai. Rugsėjo 10-ąją prasi-
dėsiančios Seimo rudens sesijos 
programos projekte įrašyti beveik 
530 teisės aktų projektų. Pirmaja-
me sesijos posėdyje svarbiausius 
parlamento darbus pristatys Sei-
mo pirmininkas Viktoras Pranc-
kietis, o Vyriausybės teikiamus 
įstatymų projektus - premjeras 
Saulius Skvernelis. Rudens sesi-
jos programa sudaryta atsižvel-
giant į Vyriausybės, Seimo ko-
mitetų, frakcijų bei Seimo narių 
pasiūlymus. Kol kas neaišku, ar 
sesijos metu dirbs tos pačios su-
dėties valdančioji koalicija. 

Pagarba. Sugiharos savaitė 
Kaune gaudė būgnais, kėlė į dan-
gų aitvarus ir kvietė susipažinti su 
skirtingomis kultūromis japonų ir 
žydų kūrybinėse dirbtuvėse. Kau-
no Jurgio Dobkevičiaus progim-
nazijoje vyko netradicinė dviejų 
tautų šventė: mokiniai į dangų lei-
do japoniškus rendako ir rokkaku 
aitvarus. Į festivalį japonai atvežė 
30 rendako tipo aitvarų. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

Kviečiame į „Vaižgantines“
             
Kviečiame į tradicinę respublikinę  šventę - „Vaižgantines“!  2017 

m. rugsėjo 16 dieną nuo 13 valandos šventė vyks Vaižganto gimtaja-
me Malaišių kaime (Svėdasų seniūnija).

                               „VAIŽGANTINIŲ“ PROGRAMA:
Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Naciona-

linės žurnalistų kūrėjų asociacijos įsteigtos šešioliktosios respublikinės 
literatūrinės Vaižganto premijos įteikimas;

Svėdasų seniūnijos įsteigtos devintosios Vaižganto mažosios premijos 
„Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ įteikimas;

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininko Algimanto In-
driūno įsteigtos antrosios kun. Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir 
gerumo“ premijos įteikimas;

Susitiksime su žinomais rašytojais, žurnalistais, aktoriais, politikais, 
visuomenės veikėjais;

Susipažinsime su Rokiškio rajono Panemunėlio universalaus daugia-
funkcinio centro edukacine programa „Lino kelias“ (programos vadovė 
Audronė Šakalienė);

Ant senųjų Malaišių trobų sienų veiks Simonos Bagdonaitės ir Rai-
mundo Kovo fotografijų paroda „Prisimenant 2016-ųjų „Vaižgantines“;

Pasiklausysime nuotaikingo Viešintų  kapelos „Vingerinė“ (vadovas 
Robertas Raišelis) koncerto;

Sušilsime ir pabendrausime prie „Vaižgantinių“ laužo;
Turėsime progą įsigyti leidinių ir suvenyrų „vaižgantiška“ tematika.
Nuo 11 val. iki renginio pradžios kviečiame aplankyti netoliese, Ku-

nigiškių I kaime veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų, ką tik 
sulaukusį 30-ies veiklos metų.

Smulkesnė informacija teikiama tel.: (8-682) 33024, (8-620) 45339.

Informacinis rėmėjas: UAB „Anykštos redakcija“ leidinių grupė
Šventės organizatoriai: Svėdasų seniūnija; Asociacija Vaižgantiečių 

klubas „Pragiedrulys“; Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius; 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus 

Apie nepasitenkinimą mobilių-
jų paštininkų darbu „Anykštai“ 
pranešė Traupio, Levaniškio, Le-
liūnų, Debeikių gyventojai, kurie 
tvirtino laikraščių sulaukiantys 
gerokai po pietų arba net kitą die-
ną. „Eini, eini prie dėželos, o ji 
kaip dyka, taip dyka“, - tarmiškai 
guodėsi pavardės nenorėjusi sa-
kyti moteris iš Leliūnų.

 Pasak jos, gyventojai nekaltina 
konkretaus paštininko dėl darbo, 
o beda į pačią pašto politiką, kuri 
uždarė buvusius pašto skyrius. 
„Kur tai matyta, pašto skyrius už-
darė, kaip tas paštininkas ir bega-
lės vienas aprėpt“, - sakė ji.

Tuo tarpu paštas skelbia visiškai 
priešingas žinias – esą „gyventojų, 
kurie bent kartą naudojosi mobi-
liojo laiškininko teikiamomis pas-
laugomis, nepriklausomos tyrimų 
bendrovės „Synopticom“ regulia-
riai atliekamų apklausų rezultatai 
rodo, kad 8 iš 10 respondentų mo-
biliojo laiškininko darbą vertina 
„gerai“ arba „labai gerai“.“

„Kaimo gyventojai dabar turi 
gerokai didesnių galimybių pasi-
naudoti pašto paslaugomis: jie ne 
tik sulaukia įprastai pašto siuntas 
ir spaudą pristatančio laiškininko, 
bet esant poreikiui gali jį išsi-

kviesti į namus arba patys atvykti 
į pašto paslaugų teikimo vietą. 
Taip pat džiugu, kad laiškinin-
kai yra imlūs naujovėms, noriai 
naudojasi planšetėmis ir nebenori 
grįžti prie darbo su popieriniais 
dokumentais“, - žiniasklaidai 
tvirtino AB Lietuvos pašto Tinklo 
direktorė Inga Dundulienė.

Tačiau gyventojai tokio entu-
ziazmo nepalaiko ir mąsto, kaip 
apriboti bendravimą su paštu. 
„Ko gero, teks atsisakyti visos 
spaudos, kam man laikraščiai po 
pietų reikalingi?“, - klausė vyras 
iš Levaniškio.

Žinoma, galima dar pateisinti, 
kad reforma tik prasidėjo, tačiau 
kyla klausimas, kaip mobilieji 
paštininkai dirbs žiemą, jeigu ne-
spėja dabar? Įdomu, kad paštas 
reformą įvykdė, įsteigė mobiliuo-
sius paštininkus, bet paštininkai 
dirba su savo transportu. 

Priminsime, kad naujasis pašto 
paslaugų teikimo modelis - „Mo-
bilusis laiškininkas” įdiegtas ir 
veikia 12-oje šalies rajonų savi-
valdybių: Utenos, Radviliškio, 
Mažeikių, Akmenės, Prienų, Ku-
piškio, Rokiškio, Joniškio, Pa-
kruojo, Anykščių, Biržų ir Mo-
lėtų. 

Pašto reforma 
žmonių nežavi
Šią vasarą Anykščių rajono kaimuose pradėjo dirbti mobilieji 

laiškininkai. Nepaisant pašto siunčiamų pozityvių pranešimų, kol 
kas gyventojų ši naujovė nežavi. Jie net svarsto atsisakyti prenu-
meruojamų leidinių. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Iki karjeros „MV Group Produc-
tion”  pradžios J. Kanopa buvo vyk-
dantysis direktorius bendrovėje „Dai-
vida“. Bakalauro studijas J. Kanopa 
baigė Redingo universitete, o magis-
tro – Kembridžo universitete. Lietu-
voje J. Kanopa savo kompetenciją 
gilino pasirinkęs studijas pagal ISM 
Vadovų magistrantūros programą. 

„Dirbti kompanijoje, kuri yra sekto-
riaus lyderė ir viena iš seniausių natū-
ralaus vaisių ir uogų vyno gamintojų 
ne tik Lietuvoje, bet ir visame Balti-
jos regione, yra didelė atsakomybė. 
Suderinti ilgametes „Anykščių vyno“ 
tradicijas ir šiuolaikines technologijas 
– daug žinių, išmanymo ir kūrybiš-

kumo reikalaujantis tikslas. Tačiau 
aiškia kryptimi užsibrėžto tikslo link 
judame visi kartu – esame ryžtinga ir 
susitelkusi komanda, tęsianti lietuviš-
kų produktų gamybos istoriją, kuria 
garsėja Anykščių kraštas“, – sako J. 
Kanopa. 

Vadovo teigimu, atsinaujinanti 
gamykla įgyja daugiau potencialo ir 
galimybių vartotojams pasiūlyti nau-
jų produktų. Metų pradžioje rinkai 
buvo pristatyti atnaujinto modernaus 
dizaino „Vorutos“ vynai, o vasarą 
„Anykščių vynas“ pradėjo su trimis 
naujienomis. „Vorutos“ vynų šeimą 
papildė natūralus braškių vynas, ku-
ris pirmą kartą Lietuvoje buvo paga-

Justinas Kanopa paskirtas nuolatiniu 
„Anykščių vyno“ direktoriumi
„Anykščių vyno“ gamybos direktoriumi tapo Justinas Kanopa. Ke-

lis paskutinius mėnesius jis dirbo laikinuoju gamyklos direktoriumi.
J. Kanopa -  buvusio „Anykščių vyno“ direktoriaus Vidmanto Ka-

nopos sūnus.
Įmonės išplatintame pranešime spaudai nurodoma, kad  „maisto 

ir gėrimų gamybos pramonės srityse patirtį sukaupęs vadovas ben-
drovėje „MV Group Production”, kuri valdo „Anykščių vyną“, dirba 
ilgiau negu metus ir per tą laiką įsitvirtino komandoje”.

mintas dar gamyklos įkūrėjo Balio 
Karazijos ir išgarsėjo tuo, kad 1938 
metais Paryžiaus vynų parodoje iš-
kovojo pagrindinį prizą.

Kitas naujas „Anykščių vyno“ 
meistrų sukurtas gėrimas – natūralus, 
lietuviškas sidras „Tinginio pantis“, 
gaminamas iš itin aukštos kokybės 
žaliavų – rūšinių obuolių arba kriau-
šių. Sidro gamybos žinių „Anykščių 
vyno“ meistrai sėmėsi Didžiojoje 
Britanijoje. Praėjusio sezonu metu 
gamykla supirko rūšines kriaušes 
ir obuolius, skirtus specialiai sidro 
gamybai, o šiemet subrandintą si-
drą pristatė kavinių, restoranų barų 
lankytojams bei pirkėjams prekybos 
centruose.

„Anykščių vyno“ naujiena nealko-
holinių gėrimų krepšelyje – lietuviš-
kos obuolių ir obuolių-vyšnių sultys 
„Mr. Fruct“. Didelėmis (3 l) pakuotė-
mis gaminamos sultys, yra natūralios, 
be pridėtinių dažiklių ar kitų priedų.” 
- rašoma pranešime spaudai

„Anykščių vyno“ gamykla, val-
doma AB „MV Group Production“, 
yra viena seniausių vyno gamintojų 

Lietuvoje. Šiuo metu gamykloje 
dirba 87 darbuotojai. „Anykščių 
vynas” gamina vaisių - uogų vynus, 
sidrą, sultis, trauktinės. „Anykščių 
vyno“ gaminami sulčių koncentra-
tai bei džiovintos obuolių išspaudos 
eksportuojami į užsienį. Gamykla 
kasmet superka daugiau kaip 22 
tūkstančius tonų derliaus iš Lietuvos 
ir kaimyninių valstybių.

-ANYKŠTA

„Anykščių vynas“ nuolati-
niu direktoriumi paskirtas 
Justinas Kanopa prestižinia-
me Kembridžo universitete 
baigė magistro studijas. 

„MV Group Production” 
nuotr.
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Ekonomika 
auga. Ar gerėja 
Jūsų gyvenimas?

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

užjaučia

Bando mažinti gyventojų 
sąskaitas už šildymą

Planuose - dar vienas biokatilas

170 metrų šiluminės trasos nuo 
katilinės iki Kęstučio gatvės užpilta 
smėliu, o 140 metrų vamzdžių kaž-
kada rekonstruojant Šaltupio gatvę 
apskritai buvo demontuota ir išvežta 
į metalo supirktuvę.  O likusi 700 me-
trų trasa tinkama eksploatuoti. Pasak 
UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus 
Virgilijaus Vaičiulio, šilumininkai at-
liko hidraulinius bandymus - senieji 
vamzdžiai slėgį atlaiko.

Biokuras bent tris kartus piges-
nis nei dujos, todėl stengiamasi kuo 
smarkiau „įdarbinti“ biokatilą. Iš 
„Anykščių vyno“ nupirktoje ir gamy-
klos teritorijoje esančioje katilinėje 
pastatytas 4 MW katilas bei  1  MW 
galios ekonomaizeris, tad katilinės pa-
jėgumas - 5 MW. Prasidėjus šildymo 
sezonui, katilas dirba visu pajėgumu, 
tačiau šiltuoju metų laiku, kai reikia 
tik karšto vandens - Ramybės mikro-
rajonui ir  miesto centrui užtenka vos 
penktadalio katilo galios. Tad prie 
biokuro katilinės prijungus Pušyną, 
dujinės šio kvartalo katilinės vasaro-
mis bus išjungiamos, karšto vandens 
gamybai sočiai užteks biokatilo.

Vasaromis biokatilas turi pertekli-
nę galią, tačiau žiemą, lauko tempe-
ratūrai kritus iki - 8, katilo galingumo 
nebepakanka ir tenka užkurti ir Ra-
mybės mikrorajono dujinius katilus. 
V. Vaičiulis „Anykštai“ kalbėjo, kad 
įmonės planuose - dar vieno biokati-
lo įrengimas. Pastačius nedidelį - 2,5 
MW katilą, jis pats vienas galėtų ga-
minti karštą vandenį Ramybei, mies-
to centrui bei netrukus prie bendros 
trasos prisijungsiančiam Pušynui. O 
prasidėjus šildymo sezonui apkrovi-
mą turėtų abu biokatilai. Šilumininkų 
skaičiavimais, turint bendrą 7,5 MW 
biokatilų galią jie be dujinių katilų pa-

Biokuras tris kartus pigesnis nei dujos.

- stebėjosi V. Vaičiulis.
Pasak UAB „Anykščių šiluma“ 

direktoriaus, prieš imant keikti šilu-
mos gamintojus dėl aukštos šilumos 
kainos, derėtų ją palyginti su visomis 
kitomis kainomis. „Kiek per pasku-
tinius metus pasikeitė bendras kainų 
lygis ir kiek pasikeitė šilumos kai-
na?”, - retoriškai klausė V. Vaičiulis. 

    
Renovacija brangina šilumą
nerenovuotiesiems

Šilumos gamintojams, žiūrint tik 
per verslo prizmę, geriausia, kad būtų 
žiauriai šaltos žiemos ir kiauri namai.  
Renovuotų namų Anykščiuose sąlygi-
nai mažai, kol kas renovacija didžiulę 
įtaką turi tik tų namų gyventojų sąs-
kaitoms už šildymą. Tačiau, pasak V. 
Vaičiulio, bėgant metams ir didėjant 
renovuotų namų skaičiui, paskutinių 
„kiaurų“ namų šildymas brangs, nes 
jiems reikės tiek pat šiluminės energi-
jos, kiek dabar, o bendras „Anykščių 
šilumos“ pagaminamos šilumos kie-
kis dėl daugiabučių renovacijos turi 
mažėjimo tendenciją. 

Kaimo katilinės - 
galvos skausmas 

„Anykščių šiluma“ be miesto ka-
tilinių turi ir 8 katilines kaimuose. 
Jose dirba 28 sezoniniai kūrikai, 
naudojamos kelios skirtingos kuro 
rūšys. Įstatymais reglamentuota, kad 
šilumos gamintojas šiluminės ener-
gijos pirkėjams ją parduoti privalo 
vieninga kaina, nesvarbu, kurioje ka-
tilinėje ta šiluma pagaminta. Kaimų 
katilinės kelia bendrą „Anykščių ši-
lumos“ parduodamos šilumos kainą, 
o šilumininkai ieško būdų, kaip tas 
katilines padaryti kiek įmanoma ra-
cionalesnėmis. Štai Traupyje įrengta 
automatizuota, medžio granulėmis 
kūrenama katilinė - nebereikia kūri-
kų, į ją „Anykščių šilumos“ darbuo-
tojas atvyksta tik kartą per savaitę. 

Svėdasų ir Kavarsko katilinės kūre-
namos anglimis, Debeikių, Troškūnų 
ir Raguvėlės - malkomis, Kurklių ir 
Viešintų - pjuvenomis. „Kodėl ir šiose 
katilinėse nepastačius automatizuotų 
katilų?“, - paklausėme V. Vaičiulio. 
Direktorius paaiškino, kad atlikus 
išsamius skaičiavimus yra aišku, jog 
didesnius automatinius katilus statyti 
nėra racionalu - granulės yra brangus 
kuras, todėl labiau apsimoka deginti 
pigesnį kurą ir samdyti kūrikus. 

-ANYKŠTA

Dalį dvidešimt metų nenau-
dotų šilumos trasos į Pušyną 
vamzdžių teko pakeisti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

galbos miesto centrą, Ramybę ir Pu-
šyną pajėgtų šildyti tol, kol oras ne-
atšaltų iki -20. Tad tik per didžiuosius 
šalčius, kokie ne kiekvienais metais 
būna, reikėtų užkurti dujinius katilus. 

Nebėra dujų kvotų
 
Užpernai, kai jau turėjome bioka-

tilą, „Anykščių šilumai“ vis tiek kurį 
laiką teko deginti brangias dujas iš 
terminalo - Lietuvos įmonėms, sie-
kiant sumažinti terminalo nuostolius, 
buvo nustatytos dujų kvotos, kurias 
jos privalėjo nupirkti. Ir dujų kaina 
tuomet buvo skirtinga - dujotiekiu 
tiekiamos dujos buvusios ženkliai 
pigesnės nei „terminalinės“. Pasak V. 
Vaičiulio, dabar dujų kvotų nebėra, o 
dujų kaina, nesvarbu, ar jos rusiškos, 
ar iš terminalo, yra tokia pati. Tad 
UAB „Anykščių šiluma“, pirkdama 
kurą, gali vadovautis normalia verslo 
logika.

2016 metais iš biokuro „Anykš-
čių šiluma“ pagamino 21 249 MW 
šiluminės energijos, iš dujų - 13 150 
MW. Kaimų katilinės, naudojančios 
skirtingą kurą, pagamino 5 500 MW 
energijos.

2016 metais, lyginat su 2015 me-
tais, „Anykščių šilumos“ suvartoja-
mo biokuro ir dujų santykis keitėsi 
biokuro naudai. V. Vaičiulis progno-
zuoja, kad 2017 metais sudegintas 
biokuro kiekis bus dar bent 10 proc. 
didesnis ir tiek pat mažės sudeginamų 
dujų kiekis.

Aišku, dujas fiziškai palyginti su 
skiedromis yra sudėtinga, tačiau yra 
sukurta skaičiuoklė, vadinama TNE - 
tona naftos ekvivalento - pagal kurią 
paskaičiuojama, iš kokio konkretaus 
kuro kiekio pagaminama tiek šilumos 
energijos, kiek iš tonos naftos. Pagal 
TNE skaičiuoklę, šildytis biokuru 
yra triskart pigiau nei dujomis. Bio-
kuras perkamas kuro biržoje, jo kaina 
svyruoja, tačiau tendencija išlieka ta 
pati. „Anykščių šiluma“ per biržą jau 
nusipirko kuro visiems šiems metams 
bei pirmajam 2018 metų ketvirčiui. 
Nupirkto kuro nereikia sandėliuoti 
Anykščiuose, jis pristatomas į katili-
nę tada, kada yra poreikis.

Ilgą darbą gali nubraukti 
vienas valdžios sprendimas

Dar neaišku, kuo baigsis šalies 
valdžios ketinimai panaikinti PVM 
lengvatą šildymui. Šis sprendimas 
gerokai padidintų šilumos gamintojų 
išlaidas ir tuo pačiu gyventojų, mo-
kančių už šildymą, išlaidas. „Kovo-
jam dėl kiekvieno procento, kaip atpi-
ginti šilumą. Vyriausybė vienu mostu 
gali šildymą pabranginti 12 procentų. 
Keista, bet žmonės vis tiek keikia ši-
lumos gamintojus, o ne Vyriausybę”, 

Mirus Jonui Bulkevičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Julę, dukras, sūnus 
ir artimuosius.

Tvarkūnai, Virginija Le-
nienė, Danutė Vanagienė, 
Filomena Palačenkienė

Andrius VITKŪNAS, Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos mo-
kytojas:

- Ne. Jokio pagerėjimo aš ne-
jaučiu. Mokytojams, kai nurėžė 
atlyginimus per 2009 metų krizę, 
tai iki šiol gal kelis eurus tepridė-
jo, atlyginimai nebuvo atstatyti. 
Įvedus eurą, kainos beveik susi-
lygino su buvusiomis kainomis li-
tais, vadinasi, mokytojai gauna tris 
kartus mažiau, o pragyventi reikia. 
Prezidentė mokytojams pažadėjo 
atlyginimus iki 1000 eurų pakelti 
tik 2020 metais, tačiau neaišku, 
kas šį pažadą tesės, kiek dar išaugs 
kainos.

Ona ŽEGUNIENĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Dieve, ką čia kalbėt apie pa-
gerėjimą! Pensija 230 eurų, o vis-
kas taip brangsta. Dar valdininkai, 
jeigu nueini, negalima susišnekėt. 
Esu nusivylusi. 

Aidas PRANCKEVIČIUS, Na-
vynos kaimas, (Anykščių sen.).

- Nejaučiu, kad gerėtų. Kainos 
kyla daug sparčiau nei ekonomika 
ir atlyginimai. Brangsta absoliučiai 
viskas – maistas, paslaugos. Eko-
nomikos augimas kainų augimo 
nekompensuoja. 

Gelbėjo būsimos žmonos 
jumoro jausmas...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
draugystę su būsima žmona:  

„Teko pas būsimą žmoną ir 
dviračiu važiuoti, o smarkiai už-
pustytomis žiemomis pas myli-
mąją ir arkliu važiavau.”

Išeina, kad buvę savininkai 
„Šilelį“ pravalgė...

Valdas TRINKŪNAS, vers-
lininkas, apie tai, kaip įsigijo 
laikraštį „Šilelis“: 

„Juridiškai tai buvo pirkimas, 
bet realiai - bankrutuojantį leidi-
nį perėmėme už pietus“.

Bet šiais tolerancijos
laikais tai dažnas reiškinys

Dainius RADZEVIČIUS, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas, apie politikų ku-
riamas žiniasklaidos priemo-
nes: 

„Kai medijos atsiranda tik 
iš politinių intencijų - iškrypi-
mas”.

Išvada: reikia mažinti 
pardavėjų algas!

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direkto-
rius, apie atlyginimus: 

„Jeigu profesorius universi-
tete, net ir turėdamas minimalų 
paskaitų kiekį, gauna 700-800 
eurų, o kokiame nors prekybos 
centre, kur net vidurinio išsila-
vinimo nereikia, galima uždirbti 
iki 500 eurų, tai jau nenorma-
lu.”

Kažin, ar chirurgijos 
klinikoms šita tiesa tinka?

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, apie specialistų paruoši-
mą: 

„Turėti tam tikrą specialistą 
tampa jau ne mokymo įstaigos, 
o paties verslininko, darbdavio 
rūpesčiu.” 

Na, Antrojo pasaulinio 
karo veteranai į Trakinius
 retai užsuka...

Nerijus ČERNIAUSKAS, 
mokslų daktaras, istorikas, 
apie diskusijas „Trakinių par-
tizanuose“: 

„Nėra taip, kad susirinko savi 
savų paklausyti.“

Geriausiai dauginasi tie,
 kas „padaro ant drąsos“?

Mindaugas NASTARAVI-
ČIUS, žurnalistas, apie demo-
grafinę Lietuvos problemą: 

„Mūsų karta šio klausimo ne-
išspręs, nes bijo daugintis. Jie 
vaikų nedaro, jie rašo knygas... 
Vaikus daro kiti...“ 
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Linas BITVINSKAS

Pastaruoju metu pasipylė tiesiog 
lavina informacijos, kuri siekia 
įtikinti, kad gyvenimas šalyje gerė-
ja, algos auga ir dar augs. Kitaip 
sakant, premjeras Saulius Skver-
nelis varto akis ir duoda suprasti, 
kas tiems lietuviams yra, kad jie 
nepatenkinti ir vis tiek emigruoja. 
Galima daryti prielaidą, kad S. 
Skvernelis tiesiog neprieidavo 
anksčiau prie Lietuvos statistikos 
lobių ir nežinojo, kaip gerai lietu-
viai gyvena. 

Štai kaip atrodo statistikų skel-
biamas vidutinis atlyginimas Lie-
tuvoje 2017 II ketvirtyje: BRUTO 
(„ant popieriaus“) – 838,7 EUR, 
NETO („į rankas“) – 659,0 EUR. 
Tai yra žymus augimas, nes 2016 
II ketv. BRUTO („ant popieriaus“) 
buvo 771,9 EUR, o NETO („į ran-
kas“) – 600,8 EUR. Vos per metus 
vidutinis atlyginimas Lietuvoje 
pašoko 59 eurais. 

Iškilmingai paskelbta, kad visose 
Lietuvos savivaldybėse darbo 
užmokestis antrąjį šių metų ketvirtį 
buvo didesnis nei prieš metus. 
Tiesa, nurodoma, kad regionuose 
darbo užmokestis menkesnis. Štai  

Anykščių rajono savivaldybė-
je vidutinis darbo užmokestis, 
pasak statistikos, yra 539 eurai 
„į rankas“. Tai lyg ir neblogai. 
Pagal šį rodiklį Anykščiai žymiai 
lenkia kaimyninius Molėtus, kur „į 
rankas“ žmonės gauna 518 eurų ir 
net Panevėžio rajono gyventojus, 
kurie gauna 529 eurus. 

Tačiau anyksta.lt skaitytojai 
netiki šiais skaičiais – nurodo, 
kad dauguma gauna vis dėlto tik 
minimumą, apie 380 eurų. Man 
kyla klausimas, kad jei 2017 m. 
antrą ketvirtį vidutinis atlyginimas 
Lietuvoje yra 659 eurai, 2016 m. 

buvo 600 eurų, o Anykščiuose žmo-
nės sako, kad uždirba tik apie 380, 
tai kokiuose metuose po Kristaus 
gimimo Anykščiai realiai gyvena? 

O kaip Europa? Pagal statistiką, 
vidutinio atlyginimo ryškūs  lyde-
riai yra Šveicarija bei Norvegija, 
kur pragyvenimo lygis aukščiau-
sias. Skurdžiausias vidutinis darbo 
užmokestis yra Rumunijoje bei 
Bulgarijoje. Deja, prie paskutiniųjų 
rikiuojasi ir Lietuva, užimanti 4 
vietą nuo galo su savo 659 eurais... 
Žvelgiant į šią statistiką vėl kyla 
klausimas, tai kiek dar reikės kelti 
algas Seimo nariams, valdinin-
kams, karininkams, teisėjams, 
direktoriams įvairiems, kol mes pa-
kilsime bent iki Europos vidurkio? 

Lietuvoje sukurta absoliučiai 
kapitalistinė valstybė, kurios tikslas 
yra ne tautos gerovė, o tarnavimas 
kapitalui. Žmogus pats už save 
turi būti atsakingas. Logiška. Turi 
dirbti ir užsidirti pats, o ne laukti iš 
valstybės. Logiška. Tačiau pasaky-
kite, kur jam dirbti ir kur užsidirb-
ti? Taip pat leiskite paklausti, kas 
prikūrė aibę įstatymų, kurie raizgė, 
apraizgė, sumaizgė taip, kad net 
hektaro žemės negali paprastas 
žmogus nusipirkti? Jau nekalbu 
apie tai, kad verslą pradėtų. Ar 
tikrai žmogus visada atsakingas 
už tai, kad jis mažai uždirba? Šiuo 
atveju aš manau, kad valstybė 
privalo prisiimti atsakomybę už 
žmones. 

Turime prieiti prie fundamenta-
laus klausimo dėl ko yra valstybė 
- dėl verslo ar dėl žmonių? Dėl 
Skandinavijos bankų ir įmonių, 
mokančių mokesčius Olandijai 
ir Estijai, ar prie Troškūnų ir 
Skiemonių bandančio išgyventi 
žmogaus? Verslas pakelia sparnus 
ir išskrenda ten, kur jam naudinga, 
kaip rodo patirtis. 

Kaip pakyla verksmai iš visokių 
verslo struktūrų, kai priimamas 
sprendimas pakelti minimalų 
atlyginimą. Kaip virkaujama, kad 
verslas neišgyvens, bankrutuos. 
Tačiau reiktų paklausti stambiojo 
verslo atstovų, kaip žmonės turi 
nebankrutuoti, pirkdami to paties 
verslo gaminamą pabrangusią 
duoną  arba parduodami pieną jam 
pigiau negu vandenį, arba pirkda-
mi jų importuotas prekes ir t.t.?  

Tiesa, kai kada ir verslas su 
savo sukurtu pasauliu susiduria 

Šiemet išleistos dvi knygos 
„Surdegis XV–XX a. Įvykių chro-
nologija“ ir „Страницы истории 
Сурдегского в честь Сошествия 
Св. Духа на апостолов мужского 
монастыря“ (Surdegio Šv. Dva-
sios vyrų vienuolyno istorijos pus-
lapiai). Tai bus pirmoji knygų se-
rija, skirta vieno Anykščių krašto 
miestelio istorijai atspindėti.

Kaip sako Anykščių viešosios 
bibliotekos Krašto dokumentų ir 
kraštotyros skyriaus vedėja Audro-
nė Berezauskienė, tikriausiai visoje 
Lietuvoje nėra kito tokio miestelio, 
kuriam vienas autorius būtų pasky-
ręs tiek daug dėmesio ir išleidęs 
tiek knygų, kaip O. Janonis apie 
Surdegį. Suskaičiavus skaitmeni-
nio formato ir spausdintas knygas, 

jų būtų vos ne dvi dešimtys. 
A. Berezauskienė įsitikinusi, kad 

prof. O. Janonio knygos apie Surde-
gį yra svarbus rašytinis paminklas 
jau septintąjį šimtmetį skaičiuojan-
čiam, dabar gerokai sunykusiam 
Surdegio miesteliui ir šiame krašte 
gyvenusiems žmonėms. Mokslinin-
kas savo darbu ragina atkreipti dė-
mesį į Anykščių krašto provincijos 
miestelį, jo garsią ir labai specifiš-
ką praeitį, vertingą ir be priežiūros 
nykstantį jo istorinį centrą.

Beje, serija apie Surdegį „Sur-
degiečio bibliotekėlė“ pareikalaus 
nemažai pastangų. Kaip sakė pats 
profesorius, darbų dar daug. „Šiuo 
metu baigiau rengti Surdegio ir jo 
apylinkių bajorų sąvadą. Jis apima 
laikotarpį iki XX amžiaus pradžios. 

Surdegiui – knygų serija Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Mokslininkas bibliografas, Vilniaus universiteto Knygotyros ir do-
kumentotyros instituto  dr. afiliuotasis profesorius Osvaldas Janonis 
paskyrė ne vieną knygą Surdegio (Anykščių r.) praeičiai atskleisti. 
Šiais metais mokslininkas išleido paties sumanytos serijos „Surde-
giečio bibliotekėlė“ pirmąsias dvi knygas, kurių viena – rusų kalba. 

Jau sukaupiau medžiagos ir stam-
biam Surdegio apylinkių gyventojų 
sąvadui. Kartu rengiu leidinėlius 
apie Surdegio katalikų parapiją ir 
Surdegio stebuklingąją Dievo Mo-
tinos ikoną. Serijoje galėtų tilpti ir 
knyga apie Surdegio bei jo apylin-

kių kitataučius gyventojus, leidinys 
„Surdegis iliustracijose“. Tik toks 
žagas knygų leis giliau pažinti šio 
nykstančio miestelio praeities vin-
gius, išgarsinti jo vardą ir atkreipti 
visų grandžių paminklosaugininkų 
dėmesį į jį“, - įsitikinęs O.Janonis.

Serija „Surdegiečio bibliotekėlė“ startavo knygomis lietuvių ir 
rusų kalba. 

ir tai ne visada būna malonu, bet 
užsienio verslas bent stengiasi 
kažką pakeisti. Izraelio versli-
ninkas Zocharas Levkovičius, 
neseniai sudaręs milijardo dolerių 
vertės sandorį, atėjo į banką kaip 
paprastas žmogus (matyt, taip 
ir atrodė) ir norėjo atsidaryti 
pačią paprasčiausią sąskaitą, 
įnešdamas 3 000 šekelių. Banko 
vadybininkė pasikalbėjo su juo 
ir parodė į duris –pasiūlė laimės 
paieškoti kitame banke, kur „to-
kiems kaip tu“ geros sąlygos. Kai 
jis tai paskelbė viešai, jam ėmė 
skambinti banko vadovai. „Bet 
man tai neįdomu, tiesiog galvo-
ju, kad jie privalo į kiekvieną iš 
mūsų žiūrėti kaip į žmogų“, - sakė 
milijonierius.    

Ir mūsų politikams tenka kartais 
susidurti su realia, o ne Seimo  
Lietuva. Gretimame Molėtų rajone 
susižeidė ilgametis Seimo narys, 
konservatorius Jurgis Razma, 

kuris čia pateko į ligoninę, o iš 
jos jį turėjo gelbėti kita ilgametė 
Seimo narė Irena Degutienė, kuri 
televizijai sakė: „Patekęs į Lie-
tuvos provinciją gali ir numirti“.  
Sužeistąjį išreikalavo atvežti į Vilnių 
tik pati daktarė I. Degutienė. Taip 
atsitiko todėl, kad Molėtuose po 
įvairių medicinos pertvarkų nebeliko 
chirurgų. I. Degutienė kalbėjo apie 
tai, kaip grėsminga sveikatos ir net 
gyvybės požiūriu būti kur nors toliau 
nuo sostinės ligoninių - seimūnas J. 
Razma buvo atvežtas jau mirštantis 
į Vilnių. J. Razma nesėkmingai krito 
buitinėje situacijoje ir su perkirsta 
arterija ir nutrauktu nervu laukė 
gydymo provincijos ligoninėje pagal 
„vietines galimybes“, kaip ir mes, 
paprasti provincijos gyventojai.  

Šiuo atveju gerbiami politikai 
užmiršo, kad jie ir sukūrė tokią 
Lietuvą su medicinos, švietimo ir 
kitomis sistemomis. Kaip suprantu, 
ji jiems nepatiko.  

Pasisekė. Lietuvos vyrų krepši-
nio rinktinės kovas Izraelyje stebė-
jęs verslininkas ir politikas Lukas 
Pakeltis iš anksto buvo įsigijęs ir 
bilietus į atkrentamąsias varžybas 
Turkijoje. Pirmąsias pogrupio rung-
tynes Gruzijai pralaimėję Lietuvos 
krepšininkai vėliau įsibėgėjo, lai-
mėjo likusias ketverias rungtynes 
ir L. Pakelčio investicija nenuėjo 
vėjais. 

Gyvūnai. Anykščiuose rugsė-
jo 28-30 d. veterinarijos klinikoje, 
adresu A. Baranausko a.16, vyks 
nemokama benamių gyvūnų steri-
lizacijos akcija, kurią organizuo-
ja Anykščių rajono savivaldybės 
administracija, bendradarbiauda-
ma su gyvūnų globos organizacija 
„Lesė“, veterinarijos klinika UAB 
„Fitovela“ ir Ko bei Vokietijos gy-
vūnų apsaugos organizacija „TAS-
SO“.

Mokslai. Jau 2019 m. priimant 
į universitetus ir kolegijas bus at-
sižvelgiama ne tik į stojančiųjų 
brandos egzaminų rezultatus, bet ir 
į metinių pažymių vidurkį. Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėja 
Vida Dičiūnaitė apie naująją tvarką 
sakė: „Manau, kad turėtų keistis ir 
požiūris į ugdymo pasiekimų verti-
nimą, nesitenkinant vien skaičiais. 
Juk svarbiausia, kad mokinys, bai-
gęs mokyklą, išeitų kaip brandi, 
savarankiška, pilietiška, vertybines 
nuostatas susiformavusi asmeny-
bė“. 

Butai. Anykščių rajono savival-
dybės administracija, didindama 
savivaldybės socialinio būsto fon-
dą, vykdo butų pirkimą. Socialinio 
būstų įsigijimas finansuojamas Eu-
ropos Sąjungos ir Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto lėšomis. Per-
kami vieno, dviejų ir trijų kambarių 
butai su visais patogumais Anykš-
čių mieste.

Įtaka. Portalas „Delfi“ skelbia 
įtakingiausių Lietuvos žmonių sąra-
šą. Šiame sąraše - buvęs Anykščių 
meras, verslininkas Darius Gudelis 
užėmė 214 vietą. Įtakingiausiu Lie-
tuvos žmogumi išrinkta Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Po jos rikiuo-
jasi Arvydas Sabonis, Edmundas 
Jakilaitis, Saulius Skvernelis, Ro-
bertas Dargis. D. Gudelis įtakin-
giausiųjų rinkimuose aplenkė žino-
mus politikus Artūrą Zuoką, Ireną 
Degutienę, Rolandą Paksą, Viktorą 
Uspaskichą. 

Premija I. Anykščių rajono sa-
vivaldybė kviečia iki rugsėjo 29 d. 
teikti kandidatų paraiškas A. Bara-
nausko literatūrinei premijai gauti. 
Premijos dydis – 3 tūkst. eurų. Pa-
skutinė šios premijos nominantė - iš 
Kauno kilusi rašytoja Erika Drun-
gytė. 

Premija II. Rugsėjo 28-oji – pa-
skutinė diena, kai rajono savivaldy-
bei galima siūlyti kandidatus T. Mi-
keliūnaitės kultūros premijai gauti. 
Šios premijos dydis yra 1 500 eurų. 
Pernai šią premiją gavo Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos bibliotekininkė, 
gimnazijos „Kino klubo“ vadovė 
Renata Miškinienė.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų 
ar kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 20 eurų.
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1974- 1981 m.
Vaikystėje saldainių netrūko

D. Žiogelis gimė dabartiniame 
Kurklių II kaime. Tiesa, ką reiškia 
vaikystės vasaros praleistos būryje 
kaimynų vaikų, pašnekovui neteko 
patirti – jis užaugo vienkiemyje. „Aš 
visada sakau, jog gimiau pačiame 
gražiausiame Lietuvos vienkiemyje, 
kuris kažkada priklausė Gajalių kai-
mui ir tik vėliau buvo prijungtas prie 
Kurklių II kaimo. Gyvenome vos pu-
santro kilometro nuo gyvenvietės.

Tai buvo retas vienkiemis, kuria-
me tiek tada, tiek dabar augo ir auga 

Viršininko „baubas“ – rajoną užklupęs 
kiaulių maras

Šį kartą į kelionę laiko mašina sėdame kartu su Anykščių rajono valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos viršininku, rajono Socialdemokratų skyriaus pirmininku, rajono Tarybos nariu 
Dainiumi Žiogeliu. „Man pasisekė gimti ypatingu metu – mačiau kolūkinę santvarką, mačiau, kokią 
žalą žmonių gyvenimams padarė praėjusi melioracija, bet mačiau ir Lietuvos atgimimą, vaikus kar-
tu su žmona Vaida jau auginome nepriklausomoje Lietuvoje“, – sako 43–ejų pašnekovas.

mamos pusės – nukentėjo ir nuo rusų, 
ir nuo vokiečių, ir nuo „stribų“, tad 
kiek galėdami abiejų pusių seneliai 
stengėsi padėti nukentėjusiesiems. 
Močiučių aš neprisimenu, tačiau abu 
senelius – puikiai. Mamos tėvas visą 
laiką kartu su mumis gyveno. Po 
persirgtos ligos jis tapo kurčnebyliu, 
tačiau tai jam nesutrukdė nei vesti, 
nei susilaukti vaikų. O aš iki pat jo 
mirties bendravau su seneliu gestų 
kalba“, – apie savo vaikystę pasakoja 
D. Žiogelis.

Kadangi pašnekovo tėvai nebuvo 
kolūkiečiai, vaikų darželyje vietos 
pašnekovui taip ir neatsirado, jį pri-
žiūrėjo senelis, o ir mama, dirbusi 
pieno supirkimo punkte, anksti ryte 
pradėdavo darbą, bet anksti ir baigda-
vo, tad vienam laiką leisti gimtojoje 
troboje D. Žiogeliui beveik neteko.

D. Žiogelio tėvai turėjo didelį ūkį, 
augino 2-3 paršavedes kiaules, laikė 
ne po vieną karvę, tad ir vaikas anksti 
buvo pratinamas prie darbo. „Įstri-
go pirmasis šieno tvarkymas prieš 
pirmąją klasę. Turėjau tokias mažas 
šakytes ir dirbau jomis. Pirmose kla-

sėse dar būdavo, kad grįžus namo 
pirmiausiai sėsdavau ruošti pamokų, 
o jau vyresnėse klasėse – pirma dar-
bai ūkyje, paskui laikas pamokoms“, 
– prisiminimais dalijasi pašnekovas.

Paklaustas, ar jaučiantis kokių sen-
timentų vaikystei, D. Žiogelis pati-
kina: „Žinoma, mano vaikystė buvo 
tikrai laiminga. Nors politinė santvar-
ka buvo žiauri, mūsų šeima gyveno 
pakankamai gerai. Su mama mes ir 
Maskvoje esame buvę, ir prie jūros 
nuvažiuodavom. Tačiau „skaniau-
sias“ vaikystės prisiminimas yra susi-
jęs su tėčio darbu. Kurį laiką jis dirbo 
važinėdamas su autoparduotuve, o 
ten tiek saldainių būdavo... Grįžęs 
namo leisdavo man išsirinkti, kokių 
saldumynų norėčiau, man atrodė jų 
buvo tiek rūšių, kad net sunku būdavo 
rasti dar neragautų. Kai vėliau tėvas 
pradėjo vežioti žuvį, baigėsi mano 
saldainių puota“.

1981- 1992 m.
Įvykių kupinas dešimtmetis

D. Žiogelis baigė Kurklelių pra-
dinę mokyklą. Vėliau perėjo į Kur-
klių vidurinę mokyklą, kurią baigė 
sidabro medaliu. Gabiam, stropiam 
mokiniui mokslai sekėsi nuo pat pra-
dinių klasių, tik, kaip juokauja pats 
pašnekovas, vienuoliktoje klasėje 
visą reikalą gadino kūno kultūros 
pamokos: „Buvau stambokas vaikas, 
tad ir fizinis prasčiau sekėsi, ir pažymį 
vienuoliktoje klasėje prastesnį gavau. 
Tačiau paskutiniais metais susigrie-
biau, pradėjau sportuoti ir jau moky-
klą baigiau „kūdas“ (rodo mokyklos 
baigimo nuotrauką – aut.past.), tačiau 

aukso medalis „nuplaukė“.
Kadangi mokslai sekėsi gerai, pa-

auglystės prisiminimai labiau susiję su 
kitokiais dalykais. „Apie 1979-1980 
m. kaime ėjo melioracija. Linija buvo 
nubrėžta ties mūsų namo kampu, nu-
sausintas turėjo būti ir tvenkinys. Lai-
mei, tėvas turėjo kažkokių pažinčių 
ministerijoje, tad pavyko išsaugoti ir 
gimtuosius namus, ir šalia jo buvusį 
tvenkinį. Tačiau kiek buvo šeimų, ku-
rių gyvenimus melioracija pakeitė iš 
esmės... Man net sunku įsivaizduoti, 
ką reiškia netekti gimtųjų namų. Nes 
aš pats ir žmoną iš gretimo Šlavėnų 
kaimo į tėvų namus parsivedžiau, ir 
vaikus čia auginom. Ir tik prieš gerus  
5 metus persikėlėm į naujus namus, 
vos 5 km nuo gimtinės. Tačiau visada 
sakau, kad senatvėje grįšiu atgal...“, – 
kalba D. Žiogelis. 

Kitas, itin į atmintį įstrigęs prisimi-
nimas, – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena. „Kiek prisimenu 
atkuriamasis Seimas posėdžiavo 
jau kovo 10-ąją, o galutinai šalies 
nepriklausomybę paskelbę naktį iš 
kovo10-osios į 11-ąją. Tad kovo 11-
osios rytą atėjus į mokyklą jautėsi 
visai kitokia nuotaika – nežinomybė 
susipynusi su džiaugsmu, man at-
rodo, kad tarsi visi pakylėti tą dieną 
atėjo į mokyklą – tiek mokiniai, tiek 
mokytojai. Tiesą sakant, jau nuo ko-
kių 1988 m. buvo mokytojų, kurie 
drąsiai su mumis kalbėjo apie ydingą 
sovietinę sistemą, vylėsi, jog vis tiek 
turi prasidėti permainos. Pasirodo, jie 
buvo teisūs – neilgai tekų jų laukti“, 
– nepriklausomos valstybės gimimą 
prisimena D. Žiogelis. 

daugybė maumedžių. Gimtieji namai 
stovėjo prie tvenkinio, kuris žymėjo 
buvusio dvaro pakraštį. Vadinamoji 
bala, matyt, buvo dvaro linmarka, nes 
vėliau ją valydami radome visokių 
linam prispausti reikalingų rakandų, 
maumedžio rąstų, kelmų, akmenų“, – 
prisimena D. Žiogelis.

Pašnekovas tėvų šeimoje buvo vie-
nintelis vaikas. „Vasaromis nemažai 
laiko praleisdavau su pas mus pa-
viešėti atvažiuodavusiu pusbroliu. Jų 
šeimoje buvo tam tikrų problemų, tad 
mano tėvai bent tokiu būdu – pasiim-
dami vasarai į kaimą – stengėsi padė-
ti. Mano giminės – tiek iš tėvo, tiek iš 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Savo ūkyje Žiogelių šeima stengiasi visus darbus nudirbti savo jėgomis. Nuo mažens su žemės ūkio 
technika dirbantis vidurinysis sūnus Matas – dabar abiturientas. Pasak tėčio, jis, ko gero, rinksis 
inžinerinę specialybę.

Prieš dvejus metus Vaida ir Dainius Žiogeliai trečią kartą tapo tėvais - auginę pirmagimę Karoliną 
ir jaunėlį Matą, susilaukė pagrandukės Paulinos. 

Vaidos ir Dainiaus Žiogelių vestuvių puota vyko vyriškio gimta-
jame vienkiemyje Kurklių II kaime.

Kelionėje... Kartu su žmona aplankyta Rundalės pilis (Latvija).
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Kieno ausys kyšo iš „Šilelio“?
Sujungė du politinius 
projektus

UAB „Atvirai“ turi du akcinin-
kus - 64,4 proc. akcijų priklauso 
UAB „Anšilas“, 35,6 proc. - vers-
lininkui Dariui Čypui. Per kelias 
įmonių grandis pagrindiniu UAB 
„Anšilas“ savininku yra verslinin-
kas Valdas Trinkūnas.

Laikraštį „Šilelis“, padedant vie-
tiniams dešiniesiems politikams, 
prieš keliolika metų įkūrė tada dar 
krikščionis demokratas, o dabar 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
veikėjas Petras Gražulis. Nelabai 
tuomet ir laikraščio tikslas buvo 
slepiamas – „Šilelis“ turėjo būti 
politinė atsvara „Anykštai“, rajo-
no dešiniųjų ruporas. Pirmąja „Ši-
lelio“ laikraščio redaktore buvo 
paskirta buvusi Kurklių seniūnė 
Marija Daugudienė, vadybininku 
įsidarbino buvęs Viešintų seniū-
nas Virgilijus Aloyzas Milaknis.

Bėgant metams, P. Gražulio ir 
laikraščio „Šilelis“ pažiūros kei-
tėsi. O P. Gražulis oficialiai nebe-
buvo „Šilelio“ leidėjas. 

„Nykščių“ žiniasklaidos grupę 
taip pat įkūrė politikas, velionis 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
narys Vytautas Galvonas. Ir jis ne-
labai slėpė, jog žiniasklaida jam 
reikalinga ne kaip verslas, o kaip 
politinis ruporas. Vėliau V. Gal-
vonas jo įmonės vardu registruo-
tas UAB „Atvirai“ akcijas perrašė 
niekam nežinomiems asmenims. 
UAB „Atvirai“ akcijos apskritai 
buvo linkę keisti savininkus.

Prieš kurį laiką smulkesnieji 
akcininkai Rolandas Aleknavi-
čius bei Aidas Gurskas savąsias 
akcijas perleido UAB „Anšilas“ 
ir dabar įmonę valdo du savinin-
kai - fizinis asmuo D. Čypas ir 
juridinis asmuo „Anšilas“, kurio 
pagrindinė veikla - SPA Vilnius 
Anykščiai.  

Ir „Šilelio“, ir „Nykščių“ stei-
gėjai neslėpė, kad jų žiniasklaidos 
priemonių tikslas nėra biznis. Ma-
tyt, todėl tos priemonės finansiškai 
ir liko leisgyvėmis - darbuotojams 
mokamos kuklios algos, nėra, ir, 
regis, niekad nei „Nykščiuose“ nei 
„Šilelyje” nebuvo nė vieno profe-
sionalaus žurnalisto. Dabar „Šile-
lyje“ apskritai dirba tik „pusantro 
grioviakasio“ - redaktorė Dalina 
Rupinskienė ir korespondentė Ra-
munė Šaltenienė, kuri turi dar ir 
kitą darbą. Baigiantis vasarai dėl 
vėluojančių algų „Šilelį“ paliko 
žurnalistu dirbęs Algimantas Gu-
delis.

Nupirko už pietus

„Anykštos“ apie „Šilelio“ įsi-
gijimą bandytas pakalbinti versli-
ninkas D. Čypas nekėlė telefono, 
o atsitiktinai žurnalisto gatvėje 
sutiktas verslininkas aiškino, kad 
sprendimą priėmęs didysis akci-
ninkas, todėl apie „Šilelio“ įsi-
gijimo prasmę reikia kalbėtis su 

V.Trinkūnu. 
V. Trinkūnas „Anykštai“ sakė, 

kad ne jis dėl sandorio rodė ini-
ciatyvą, o „Šilelio“ leidėjai.  Jis 
teigė, kad „Šilelio“ leidybos tei-
sių perėmimo negalima vadinti 
laikraščio pirkimu. „Juridiškai tai 
buvo pirkimas, bet realiai - ban-
krutuojantį leidinį perėmėme už 
pietus“, - „Anykštai“ sakė versli-
ninkas V. Trinkūnas. Verslininkas 
pripažino, kad nei į „Nykščius“, 
nei į „Šilelį“ nedera žiūrėti kaip į 
verslą. Tačiau jis tikino, kad poli-
tinių tikslų Anykščiuose neturi ir 
kad į sunkias dienas išgyvenančias 
žiniasklaidos priemones jis inves-
tuota tik vardan demokratijos. 
Priminsime, jog UAB „Atvirai“ 
valdo ir Druskininkų radijo stotį. 
Šiame mieste V. Trinkūnas taip pat 
turi SPA, turėjo jis Druskininkuo-
se ir politinių interesų. V. Trinkū-
nas buvo aršiausias kurorto mero 
Ričardo Malinausko oponentas, 
kaip liberalų atstovas, kandidata-
vo į merus ir savivaldybės Tarybą. 
Mero rinkimus V. Trinkūnas pra-
laimėjo, bet į Druskininkų tarybą 
per liberalų sąrašą buvo išrinktas. 
Tiesa, šiemet jis atsisakė ir Tary-
bos nario mandato.

Kam D. Čypui „Nykščiai“, o 
juo labiau „Šilelis“ - dar didesnė 
mistika. Rusiško kapitalo įmonės 
UAB „Sodrugestvo Baltija“ va-
dovas D. Čypas - ypač sėkmingas 
verslininkas. Vidutinės algos jo 
įmonėje – 2 355 eurai. Didmeni-
ne prekyba žemės ūkio produkci-
ja besiverčiantis D. Čypas, regis, 
netgi stengiasi nelįsti į viešumą, 
na, bent jau į garbėtrošką tikrai 
nėra panašus. Bet apie politiką 
D. Čypas, matyt, pasikalba su 
Anykščių liberalų lyderiu Luku 
Pakelčiu, su kuriuo drauge keliau-
ja, žaidžia tenisą. Tad tikėtina, kad 
jei yra „Nykščiuose“ ir „Šilelyje“ 
politinis interesas, tai tas interesas 
ne kieno kito, o tik Anykščių li-
beralų. 

Savivaldybė gerai pamaitina

Šių metų rugpjūčio 1 dieną re-
kvizitai.lt duomenimis, „Šilelio“ 
leidėjas UAB „Jovex“ turėjo 4 
darbuotojus. Kovo-birželio mė-
nesiais jiems priskaičiuota kiek 
didesnė nei 300 eurų alga, liepos 
atlyginimų vidurkis - 382,28 euro. 
V. Trinkūnas „Anykštai“ sakė, 
kad „Šilelyje“ algos darbuoto-
jams nemokėtos trys mėnesiai. 
Negana to, UAB „Jovex“ nuolat 
vėlavo susimokėti net mokesčius 
„Sodrai“, kurie nuo tokių algų yra 
labai kuklūs. Rugpjūčio 25 die-
ną UAB „Jovex“ skola „Sodrai“ 
buvo 294,38 eurai, rugpjūčio 28 
dieną - 288,60 euro. Rugsėjo 4-ąją 
UAB „Jovex“ skolos „Sodrai“ ne-
beturėjo.

Panašu, kad sunkiai kvėpuo-
jantį laikraštį „Šilelis“ gelbėjo 
tik Anykščių rajono savivaldybė. 
Nuo 2015-ųjų metų UAB „Jovex“ 
dalyvavo šešių viešųjų pirkimų 

konkursuose, kur juos lydėjo šim-
taprocentinė sėkmė. Iš Prienų ra-
jono savivaldybės UAB „Jovex“ 
per viešųjų pirkimų konkursus 
gavo 300 eurų, iš „Sodros“ Ute-
nos skyriaus - 1 tūkst. 300 eurų 
pajamų. Tuo tarpu Anykščių rajo-
no savivaldybės viešieji pirkimai 
„Šilelio“ laikraščiui atnešė net 7 
tūkst. 670 eurų pajamų.

UAB „Atvirai“ „Sodrai“ skolų 
neturėjo, įmonėje dirbo 5 darbuo-
tojai, kuriems mokėtos didesnės 
nei „Šilelyje“ algos - jų vidurkis 
477,50 euro (palyginimui „So-
drugestvo Baltija“ algų vidurkis 
– 2 355 eurai).  Na, gal „Nykščių“ 
algų vidurkis su Anykščių savi-
valdybės užsakymų dydžiu visai 
nesisieja, bet faktas, jog „Nykš-
čiai“ rajono biudžetui kainuoja 
brangiau nei „Šilelis“ - nuo 2015-
ųjų iš Anykščių savivaldybės per 
viešuosius pirkimus UAB „Atvi-
rai“ gavo užsakymų už 17 tūkst. 
610 eurų. 

.     
Pamiršo, kad susiriejo?

V. Trinkūnio liberalumas, D. 
Čypo draugystė su L. Pakelčiu, 
Anykščių savivaldybės investici-
jos į „Nykščius“ ir „Šilelį“... Vi-
sai sueitų galai, kad „Nykščiai“ ir 
„Šilelis“ tęsia savo aiškią politinę 
misiją - dirba politikams, o šį kar-
tą darbdavys - Anykščių liberalai. 
Tačiau meras K. Tubis ir liberalų 
lyderis L. Pakeltis susiriejo ne-
juokais, vargu ar kas patikės, kad 
jų konfliktas yra tik dūmų uždan-
ga... 

Tad panašu, kad naujojoje UAB 
„Atvirai“ žiniasklaidos grupė-
je įtakos nori abu - tiek K.Tubis, 
tiek L. Pakeltis, greičiausiai abu 
mano, jog ją ir turi, tačiau kuo la-
biau artės savivaldos rinkimai, tuo 
labiau vienas iš buvusių politinių 
partnerių turės nusivilti... 

Meras nebandė pirkti 
„Šilelio“

Anykščių rajono meras K. Tu-
bis kategoriškai neigia, jog jis 
prieš kurį laiką bandė pats pirkti 
sunkų metą išgyvenantį Anykščių 
rajono laikraštį „Šilelis“. „Anykš-
tos“ šaltinio duomenimis, K. Tu-
bis investuoti į „Šilelį“ ketino ne 
tiesiogiai, o per vieną panevėžietį 
advokatą. „Netiesa. Tikrai tokiais 
dalykais neužsiimu“, - „Anykštai“ 
šią žinią neigė K. Tubis.

Anykščiuose buvo kalbama, 
jog mūsų mieste žiniasklaidos 
interesą turi Rokiškio laikraštis 
„Rokiškio sirenos“, kurį leidžia 
miškais prekiaujantis Simonas 
Tuska. Tačiau panašu, kad šias 
kalbas paskatino nerealūs faktai, 
o žodžiai „miškas“ ir „Tuska“. 
Svėdasų girininkas, Anykščių ra-
jono Tarybos narys, mero K. Tu-
bio sąjungininkas Donatas Tuska 
tikino, kad bendrapavardis Simo-
nas jam nėra giminė ir jis nieko 
apie tą žmogų nežino.   

Komentaro apie situaciją 
Anykščių žiniasklaidoje paprašė-
me Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininko Dainiaus RADZEVI-
ČIAUS: 

„Apie laikraščio kainą? Kai kas už 
pietus sumoka 200 tūkstančių dole-
rių... Bandysiu objektyviai pasakyti 
- žiniasklaidos priemonės daugelyje 
šalių veikia tais pačiais principais - 
vieniems tai yra pagrindinis verslas, 
kitiems - greta visų verslų tik viena 
veiklos sričių. Esminis klausimas 
yra intencijos, tikros intencijos, o  
ne deklaruojamos. Dėl ko stambus 
verslas įsigyja žiniasklaidos priemo-
nę? Visada smagu, jei verslas inves-
tuoja į kokybiškesnę žiniasklaidą, į 
žiniasklaidos įvairovę, į demokrati-
nius procesus. Norėčiau, kad į žinia-
klaidą verslas žiūrėtų būtent taip, o 
jos netraktuotų kaip galios įrankio. 
Lietuvoje turime net deklaruotus 
požiūrius, kad dalis verslo žinias-
klaidos priemones įsigyja arba kaip 
gynybos, arba kaip puolimo, arba 
kaip verslo palaikymo instrumentą. 
Kai taip daroma, mano giliu įsitiki-
nimu, prigyja blogio šaknys. Bet jei 
nuoširdus noras pritaikyti sėkmin-
gą verslo praktiką ir žiniasklaidos 
versle, tai yra labai gražu. Tačiau tai 
pamatuoti gali tik vieninteliu būdu 
- stebėdamas, kaip po deklaracijų 
ateina darbo laikas, kokie darbo me-
todai. O antra tema - savivaldos pi-
nigai, finansavimo modelis, turinys. 
Jei leidinys priklauso didesniam 
verslui ir žiūri į valdžios kišenę, tai 
aišku, pirmoji grėsmė - oligarchijos 
požymiai. Viskas vienose rankose, 
vienos „chebros“ politiniai spren-
dimai, žiniasklaida ir dar kažkokie 
verslai... Kuo artimesnis tas ryšys, 
tuo blogiau demokratijai. idealiu 
atveju norėtųsi, kad verslas uždirbi-
nėtų pinigus, o žiniasklaidos verslas 
veiktų nepriklausomai nuo didžiųjų 
verslų. 

Jūsų užduodami klausimai, kelia-
mos grėsmės yra natūralios. Kai į 
žiniakslaidos verslą ateina nauji sa-
vininkai, jų intensijos gali būti arba 
labai aiškios, arba visiškai “išplau-
kę”. Ir vienu, ir kitu atveju mes tu-
rime atlikti tam tikrą “rentgeną” - ar 
iš tikrųjų taip yra, kaip sakoma. Ar 
tie verslo subjektai neturi kažkokių 

politinių ambicijų, ar patys kur nors 
nedalyvauja politiniuose procesuo-
se? Praktika rodo, kad šiandien di-
džiojo verslo santykiai su politikais 
labai dažnai kelia mažų mažiausiai 
rimtų dvejonių. Jūsų atveju ir man 
kyla daugiau klausimų, nei turiu 
atsakymų. Ir aš, kaip žurnalistas, 
turiu žiūrėti kritiškai į verslininkų 
ir politikų kalbas. Man asmeniškai 
žurnalistas yra labiau patikimas nei 
redaktorius ir dar labiau patikimas 
negu savininkas. O ką bešnekėti 
apie valdžios pinigus? Valdžios pi-
nigai seniai Lietuvos žiniasklaidą 
yra ištvirkinę visom prasmėm. Per-
nelyg dideli pinigai natūraliai padi-
dina priklausomybę. Kai tu negauni 
pinigų, o gauna kiti - nieko kito ne-
belieka, tik būti pernelyg kritiškam 
arba turėti galvos skausmą, kaip iš-
gyventi nelygios konkurencijos są-
lygomis. Trečias dalykas - jungimas 
mažų, nelabai sėkmingai veikiančių 
žiniasklaidos priemonių, yra natūra-
lus, rinka Lietuvos maža ir ji toliau 
mažėja. Man mistika, kad tiek daug 
leidinių Lietuvoje dar išsilaiko. Jūsų 
rajonas man buvo visada taip pat 
mistiškas. Medijų skaičių Anykščių 
rajone paaiškinti gali nebent tuo, kad 
Anykščiai - raštingų žmonių kraš-
tas, raštingi, vadinasi, ir skaitantys. 
Kaune, Klaipėdoje žiniasklaida vos 
vos gyvena. O Anykščiuose, jeigu 
visi dar veikiat ir dar nenuostolin-
gai, tai man jau kosmosas. 

Kai medijos atsiranda tik iš 
politinių intencijų - iškrypimas. 
Labai gerai kabutėse turėti viską 
po ranka - pinigų, valdžią ir dar 
žiniasklaidą. Tada valdai viską. 

Nenoriu sakyti negražių žodžių, 
bet tie, kas taip mąsto, yra dvi-
dešimto amžiaus iškasena. Jeigu 
negėda būti Stalino arba Hitlerio 
vaidmenyje ar truputėlį pakry-
pusiomis dešimto dešimtmečio 
žaliašvarkio ar raudonšvarkio 
oligarcho suvokimo lygmenyje.... 
Kontroliuoti viską - valdžią vie-
tinę, versliuką ir dar žiniakslaidą. 
Apsigynimui arba užpuolimui... 
Tas požiūris dar nedingo, nes 
turime žmonių iš to amžiaus – 
„verslinykų”, politikierių ir tokių 
žiniasklaidininkų. Tokių, kurie su 
žurnalistika nieko bendro neturi, 
bet yra tikri žiniasklaidininkai...   

V. Trinkūnas, kiek žinau, turėjo 
interesų ir politikoje. Bet jo inten-
cija sukurti alternatyvą vienai ge-
rai žinomai Druskininkų personai 
buvo graži. Tik kyla klausimas, ar 
jo žiniasklaidos priemonės skirtos 
visoms ar tik vienai alternatyvai? 
Įvairovė dažnai suvokiama, kad 
mano mėgstama politinė kryptis ir 
bus ta įvairovė. 

Ta tavo politinė jėga šiandien 
pozicijoje, rytoj - opozicijoje, o 
medijos taip per rankas negali 
leisti.”

Dainius Radzevičius: „Daugiau 
klausimų nei atsakymų“

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

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

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

(Atkelta iš 1 p.)
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Istorijos detektyvai.  
7.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Premjera. Mažasis princas 
3. 
9.25 Džiunglių knyga 2. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Brolių Grimų pasakos. 6 
s. Užkeiktas princas. 
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Šiluvos atlaidai. Tiesioginė 
transliacija.  
13.40 Mis Marpl 3/4 s. 
„Bertramo“ viešbutis. N-7.  
15.15 Laisvės vėliavnešiai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas.  
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios. 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Premjera. Karo laivas 
„Prezidentas Smetona“.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“.  
22.00 Premjera. Pono Darsio 
sutramdymas. N-7.  
23.35 Mumijos sugrįžimas. 
N-14.  

6.30 „Kaukė“.  
6.55 „Linksmieji detektyvai“.  
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-

lės“.  
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
8.10 „Keista šeimynėlė“.  
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.30 „Tinginių miestelis“.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Pelėdų karalystės sargai“. 
11.50 „Ne anyta, o monstras“. 
N-7.  
13.55 „Mažieji genijai“. 
15.45 „Vaikai šėlsta“.  
16.10 „Pričiupom!“.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 PREMJERA Lietuvos 
balsas.  
22.10 PREMJERA „Jupiterė. 
Pabudimas“. N-7.  
0.30 „Tylos kodeksas“. N14.  

 
6.30 „Ančiukų istorijos“. 
7.00 „Bailus voveriukas“. 
7.30 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Mamyčių klubas“.  
9.00 „Kulinariniai triukai“.  
9.30 „Penkių žvaigždučių būs-
tas“.  
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.  
10.30 „Svajonių sodai“.  
11.30 „Havajai 5.0“. N-7. 
12.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas“. Tiesioginė trans-
liacija. 
14.30 „Kung fu panda. Įtūžusio 
penketo paslaptys“. N-7. 
14.50 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“. N-7. 
15.15 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas“. Tiesioginė trans-
liacija. 
17.15 NAUJAS SEZONAS 
„Ekstrasensai detektyvai“. N-7. 

18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Auklė“. N-7. 
21.25 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
21.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas“. Tiesioginė trans-
liacija. 
22.20 „Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
22.35 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas“. Tiesioginė trans-
liacija. 
23.25 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
23.30 „Rokis 5“. N-7. 

 
6.30 Pasaulio rąsto kėlimo čem-
pionatas Kaune (k). 2017 m.  
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to etapas Kretingoje.  
10.05 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.  
10.35 „Gyvybės galia“.  
11.50 „Pragaro katytė“.  
13.00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
JAV.  
13.35 Sveikinimai.  
15.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
16.10 „Kas žudikas?“. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.30 „44-as skyrius“. N-7.  
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
22.15 Sklinda gandai. N-7.  
0.15 „Kortų namelis“. N14.  
2.10 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena. N14.  

6.50 „Surikatų namai“.  
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.   
8.45 „Sodo gyventojai“. 

9.15 „Surikatų namai“. .  
9.45 „Surikatų namai“.  
10.15 „Būrėja“. 
11.25 „Akloji“.  
12.00 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
13.00 „Mylėk savo sodą“ 
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.05 „Širdele mano“. N-7 
17.05 „Akloji“.  
18.15 „Būrėja“.  
18.45 TV1  KOMEDIJA 
Žandaras Niujorke. N-7. 1965 m.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Problemos. 
N14.  
23.10 Bėglys. N-7.  
1.50 „Detektyvė Rizoli“ N-7.  
2.35 „Nebylus liudijimas“. N14. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
7.00 Anapus čia ir dabar.  
7.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija.  
8.00 Septynios Kauno dienos.  
8.30 Euromaxx.  
9.00 Premjera. Erdvės menas. 
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. 
10.00 Tikri vyrai.  
10.45 Mokslo sriuba.  
11.00 XVI tarptautinis festivalis 
„Operetė Kauno pilyje 2017“.  
12.00 Giacomo Puccini. Opera 
„Bohema“.  
13.50 ARTi.  
14.05 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. 1 d.  
15.00 Mažesnieji broliai.  
15.30 Linija, spalva, forma.  
16.00 Nacionalinis turtas. 
16.30 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas.  

17.00 Bėdų turgus.  
17.45 Hnatas Jura. Metų kryž-
kelėje. 
18.30 Motinos, kovojančios su 
džihadu (subtitruota). 
19.30 Klauskite daktaro.  
20.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
21.05 Martynas Kuliavas ir 
draugai. Netikėti prisilietimai. 
22.10 Senos dainos naujai. 
22.35 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. 1 d.  
0.50 Nes man tai rūpi.  
1.35 Hnatas Jura. Metų kryž-
kelėje. 
2.20 Giacomo Puccini. Opera 
„Bohema“.  

  
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Ne vienas kelyje. 
7.30 Nuo.. Iki.. (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou.  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
17.30 Bus visko.  
20.15 KK2 (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  

 
6.30 „Pavojingiausi pasaulio 
keliai“. N-7 (kart.). 
7.30 „Jokių kliūčių!“ (kart.). 
8.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.N-7. 
9.00 PREMJERA „Gyvūnų 

manija“.  
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7. 
10.30 „6 kadrai“. N-7. 
11.00 „Išlikimas“. N-7. 
12.00 „Sunkiausi darbai“. 
13.30 „Jokių kliūčių!“ N-7. 
14.30 „Gražiausi žemės kam-
peliai. 
15.00 „Pavojingiausi pasaulio 
keliai“. N-7. 
16.00 „Iš peties“ . N-7. 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7. 
18.00 „Elementaru“. N-7. 
19.00 „Skorpionas“. N-7. 
20.00 „Bibliotekininkai“. N-7. 
21.00 „Dainų dvikova“. 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Vikingai“. N-14. 
23.30 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“. N-14.

 
07.25 „Visatos stebuklai“.  
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Laukinė Australija“. 
10.35 „Ekovizija“. 
10.45 „Vera“. N-7. 
12.45 „Moterų daktaras“. N-7. 
14.55 „Mainai gamtoje“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
16.50 „Lemtingas panašumas“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.35 0 laipsnių.  
18.40 „Ilga kelionė namo“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios. 
23.00 „Šetlando žmogžudystės“. 
N-7. 
01.40 „Vera“.N-7. 
03.15 „Moterų daktaras“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 1. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7.  
11.40 Savaitė.  
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“  
18.30 Aukštuomenės daktaras 
2. N-7 
19.15 Klausimėlis.lt.  
19.30 Gimę tą pačią dieną..  
20.25 Loterija „Keno Loto“.  
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“.  
21.30 LRT forumas.  
22.20 Nematoma Lietuvos 
istorija. N-7.  
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Gimę tą pačią dieną.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Beatos virtuvė.  
4.05 Karo laivas „Prezidentas 
Smetona“.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „Kaukė“.  

7.30 „Linksmieji detektyvai“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
12.40 Bus visko (k). 
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“. 
20.55 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA 4 sektorius. 
Išvadavimas. N14.  
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
2.05 Jupiterė. Pabudimas. N-7.  

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 „TV Pagalba“. N-7. 
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Legendinės legendos. 
N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Ikaras. N-14.  
0.15 Kastlas. N-7.  
1.15 Naujokė. N-7.  
2.05 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.35 Salemas. N-14.  

3.30 Tironas. N-14.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Įteisintas faras“. N-7 
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7 
14.45 „Voratinklis“. N-7 
15.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „Savas žmogus“. N-7 
19.30 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Pasaulių karas. N14.  
23.20 Sklinda gandai. N-7.  
1.10 „Kortų namelis“. N14.  
2.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.40 „Gyvybės galia“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Auklė“. 
14.35 „Stivenas Visata“.  
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  

16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“.  
21.00 „Velvet“. N-7.  
22.35 „Meilės randai“. N-7.  
1.05 „Auklė“. 
1.55 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.30 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7. 
4.15 „Nebylus liudijimas“. N14. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.10 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
8.00 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis.  
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Baltijos slapukė 
12.40 Kur vanduo ir žmonės 
kuria gyvenimą. Ignalina.  
13.15 Laumės juosta 2017.  
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Šokių akademija 3. 
 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Euromaxx.  
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.20 Poeto Tomo Venclovos 
80-mečiui. LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
21.10 Premjera. Kiotas.  
21.55 Poeto Tomo Venclovos 

80-mečiui. Kūrybos vakaras 
Rašytojų klube. 2012 m. 
23.25 Poeto Tomo Venclovos 
80-mečiui. Naktinis ekspresas.  
24.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Džiazo muzikos vakaras.  
1.45 Šlovės dienos. N-7.  
2.30 Kultūrų kryžkelė.  
3.00 Poeto Tomo Venclovos 
80-mečiui. Kūrybos vakaras 
Rašytojų klube.  
4.30 Mažesnieji broliai.  
5.00 Panorama.  

 
6.00 Ne vienas kelyje (k).  
6.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.00 Autopilotas (k).  
7.30 Valanda su Rūta (k).  
9.00 @rimvydasvalatka (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 KK2 (k). N-7.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
23.30 Dienos komentaras (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.). 
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 CSI Majamis. N-7 
10.30 „Moderni šeima“. N-7 
11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 

13.30 Univeras. N-7 
14.00 6 kadrai.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Farai. N-7.  
23.00 Pjūklas 4. S.  
0.50  Pelikanas 1. N-7.  
1.45 Moderni šeima. N-7.  

 
07.20 Skinsiu raudoną rožę. 
07.50 Kaimo akademija. 
08.20 Patriotai. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Gluchariovas“. N-7 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7. 
12.35 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
13.35 „Bitininkas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7. 
21.30 „Delta“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.45 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
00.50 „Merginos i  Ukrainos“. 
N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.30 „Delta“. N-7. 
3.35 „Chiromantas“. N-7. 
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
5.10 „Delta“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 1. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7.  
11.40 Beatos virtuvė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14. 
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7. 
1.05 LRT forumas.  
2.05 Klauskite daktaro.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „Kaukė“.  
7.30 „Linksmieji detektyvai“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
12.40 Nuo... Iki... (k). 
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  

15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Čia tai geras!  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS 
Amerikietiška afera. N14.  
1.20 „Judantis objektas“. N-7.  
2.10 4 sektorius. Išvadavimas. 
N14.  

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 „TV Pagalba“. N-7. 
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. 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.  
20.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.  
21.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
22.20 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017.  
22.35 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.  
23.30 Mirtinas poilsis. N-14.  
1.20 1.15 Naujokė. N-7.  
2.10 Paskutinis iš vyrų. N-7.  

2.35 Salemas. N-14.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Įteisintas faras“. N-7 
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7 
14.45 „Voratinklis“. N-7 
15.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „Savas žmogus“. N-7 
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Šokis hip-hopo ritmu. 
Gatvė. N-7.  
22.55 Pasaulių karas. N14.  
1.10 „Mentalistas“. N-7. 
1.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.40 „Pragaro katytė“.  
3.25 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
3.45 „Kas žudikas?“. N-7.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Auklė“. 
14.35 „Marvel animė. Ašmenys“.  

15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Prarastas vaikas. N-7.  
22.55 „„Meilės randai“. N-7.  
1.10„Auklė“. 
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.30 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.05 Klauskite daktaro.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 2. 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Motinos, kovojančios su 
džihadu (subtitruota, kart.). 
13.05 Poeto Tomo Venclovos 
80-mečiui. Naktinis ekspresas.  
13.40 Martynas Kuliavas ir 
draugai.  
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Misija. Vilnija.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Stambiu planu.  
19.00 Erdvės menas (kart.). 
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.20 Anapus čia ir dabar.  
21.10 Premjera. Kiotas.  

22.00 Pono Darsio sutramdy-
mas. N-7.  
23.25 Euromaxx.  
23.55 DW naujienos rusų kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 LRT OPUS ORE. „Miško 
gyventojai“.  
1.45 Šlovės dienos. N-7.  
2.25 Misija. Vilnija.  
2.55 Martynas Kuliavas ir 
draugai.  
 

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k) (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.30 Farai (k). N-7.  
9.00 Dienos komentaras (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 Bus visko (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Nuo... Iki... (k).  
16.30 Farai (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
23.30 Dienos komentaras (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7.  
7.45 Detektyvas Bekstriomas.  
8.45 Gyvūnų manija.  
9.15 CSI Majamis. N-7.  
10.30 „Moderni šeima“. N-7 
11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. UEFA Čempionų 
Lygos rungtynės.  
23.40 Naša Raša N-14.  
0.40 Pelikanas 1. N-7.  
1.30 Moderni šeima. N-7.  

06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
07.50 Auginantiems savo kraštą. 
08.20 Patriotai.. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Gluchariovas“. N-7 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7. 
12.35 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
13.35 „Bitininkas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7. 
21.30 „Delta“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.45 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
00.50 „Lemtingas panašumas“. 
N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.45 „Delta“. N-7. 
3.35 „Chiromantas“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.00 Europos Komisijos pir-
mininko J. C. Junckerio metinis 
pranešimas apie ES padėtį. 
Tiesioginė transliacija iš Strasbūro. 
11.20 Klausimėlis.lt.  
11.40 Emigrantai. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Premjera. Vokietija 1983-
iaisiais. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.  
 

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „Kaukė“.  
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Pagauk dainą.  
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS 
Juokdarių vakarienė. N14.  
0.50 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.40 „Judantis objektas“. N-7.  
2.30 Amerikietiška afera. N14. 

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 „TV Pagalba“. N-7. 
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Gero vakaro šou.. N-7.  
20.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 2017.  
21.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
22.20 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017.  
22.35 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.25 Tiesiai iš EuroBasket 2017.  
23.30 Vikingų loto.  
23.35 Miestas, bijojęs saulėly-
džio. S.  

1.15 Naujokė. N-7.  
2.05 Paskutinis iš vyrų. N-7.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Įteisintas faras“. N-7 
10.35 „44-as skyrius“. N-7 
11.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7 
14.45 „Voratinklis“. N-7 
15.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „Savas žmogus“. N-7 
19.30 „Įteisintas faras“. N-7.  
20.30 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.00 Nusikaltėlių medžiotojas. 
N14.  
22.50 Šokis hip-hopo ritmu. 
Gatvė (k). N-7.  
0.45 „„Mentalistas“. N-7. 
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.15 „Pragaro katytė“.  
3.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
3.20 „Kas žudikas?“. N-7.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Auklė“. 

14.35 „Marvel animė. Ašmenys“.  
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.  
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.  
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „PREMJERA Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Katedroje. N-7.  
22.55 „Meilės randai“. N-7.  
1.05 „Auklė“. 
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.45 0 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. „Miško 
gyventojai“.  
7.05 Poeto Tomo Venclovos 80-
mečiui. LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2017.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 2. 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Amerikos žydai. (kart.). 
14.10 Rašytojo Vytauto Bubnio 
85-mečiui. Kultūra. 
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.35 Teatras. Aut. Margarita 
Alper. 
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.20 IQ presingas.  
21.10 Premjera. Churchillis. 

Laimėjęs karą, praradęs. 
22.00 Elito kinas. Premjera. 2 
naktys iki ryto. N-14.  
23.25 Septynios Kauno dienos.  
23.55 DW naujienos rusų kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 Džiazo muzikos vakaras.  
1.45 Šlovės dienos. N-7.  
2.30 Kultūrų kryžkelė.  
3.00 XVI tarptautinis festivalis 
„Operetė Kauno pilyje 2017“.  
3.55 Senos dainos naujai.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Kalinių žmonos. N-7.  
8.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
9.00 Dienos komentaras (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki... (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 Kalinių žmonos (k). N-7.  
16.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
23.30 Dienos komentaras (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7.  
7.45 Detektyvas Bekstriomas.  
8.45 Gražiausi žemės kampeliai.  
9.15 CSI Majamis. N-7.  
10.30 „Moderni šeima“. N-7 

11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. UEFA Čempionų Lygos 
rungtynės.  
23.40 Naša Raša N-14.  
0.35 Pelikanas 1. N-7.  
1.30 Moderni šeima. N-7.  

 
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis. 
07.50 Skinsiu raudoną rožę. 
08.20 Patriotai.. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Gluchariovas“. N-7 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7. 
12.35 „Viskas dėl tavęs“. N-7. 
13.35 „Bitininkas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7. 
21.30 „Delta“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (5). N-7. 
00.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 1. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7.  
11.40 Gyvenimas.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
22.30 Premjera. Senekos diena. 
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Specialus tyrimas.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „Kaukė“.  
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 KK2 (k). N-7.  

13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“.
20.00 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS 
Saldus kerštas. N14.  
0.25 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
2.05 Alchemija. VDU karta.  
2.35 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika.  

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 „TV Pagalba“. N-7. 
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Farai.. N-7.  
20.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.  
21.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
22.20 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017.  
22.35 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.  
23.30 Lemtingas posūkis 6. S.  

1.15 Naujokė. N-7.  
2.10 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.35 Salemas. N-14.  
3.30 Melas ir paslaptys. N-14.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Įteisintas faras“. N-7 
10.35 „44-as skyrius“. N-7 
11.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7 
14.45 „Voratinklis“. N-7 
15.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „Savas žmogus“. N-7 
19.30 „Įteisintas faras“. N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 1968-ieji. Tunelių žiurkės. 
N14.  
22.55 Nusikaltėlių medžiotojas. 
N14.  
0.40 „„Mentalistas“. N-7. 
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Auklė“. 
14.35 „Marvel animė. Ašmenys“.  
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-

gai“.  
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „PREMJERA Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Mulas. N-7.  
22.55 „Meilės randai“. N-7.  
1.20 „Auklė“. 
2.10 „Policija ir Ko“. N-7.  
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
4.25 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Katedroje. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.05 Bėdų turgus.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 2. 
8.45 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis. (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Churchillis. Laimėjęs karą, 
praradęs taiką (kart.). 
13.00 Koncertas „Dainuoju su 
meile. Ona Kolobovaitė“. (kart.). 
14.05 Stop juosta. (kart.). 
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Maistas ir aistros.  
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.15 Gamtininko Ričardo 

Kazlausko 90-osioms gimimo 
metinėms.  
21.10 Luji Teru. alkoholio 
gniaužtuose. 
22.15 Lietuvos patriotai.  
23.25 Stambiu planu.  
23.55 DW naujienos rusų kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 LRT OPUS ORE. Grupės 
„Deeper Upper“ koncertas. 
1.45 Šlovės dienos. N-7.  
2.30 Kultūrų kryžkelė.  
2.45 Kultūrų kryžkelė.  
3.00 Lietuvos patriotai.  

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
9.00 Dienos komentaras (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 Kalinių žmonos (k). N-7.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
16.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
23.30 Dienos komentaras (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7.  
7.45 Detektyvas Bekstriomas.  
8.45 Vienam gale kablys.  
9.15 CSI Majamis. N-7.  
10.30 „Moderni šeima“. N-7 

11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Loftas. N-14.  
0.10 Naša Raša. N-14.  
0.35 Pelikanas 1. N-7.  
1.35 Moderni šeima. N-7. 

 
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Šiandien kimba. 
08.20 Patriotai. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Gluchariovas“. N-7 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7. 
12.35 „Viskas dėl tavęs“. N-7. 
13.35 „Bitininkas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7. 
21.30 „Delta“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (5). N-7. 
00.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.45 „Delta“. N-7. 
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7. 
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 1. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7.  
11.40 Stilius. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Beatos virtuvė.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!  
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.05 Fantastiškas penktadie-
nis. Premjera. Mumija. Drakono 
Imperatoriaus kapas. N-14.  
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Mūsų gyvūnai.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.05 Stilius.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „Kaukė“.  
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  

7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 KK2 (k). N-7.  
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Nojaus laivas. N14.  
23.50 Nėra kur bėgti. N14.  
1.50 Jie. S.  

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 „TV Pagalba“. N-7. 
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 Rio 2. N-7.  
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.  
21.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
22.20 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017.  
22.35 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.  
23.30 Ragnaroko paslaptis. : 
N-14.  
1.35 Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas. N-14.  

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
9.25 „Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)“ 
11.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7 
14.45 „Voratinklis“. N-7 
15.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „Savas žmogus“. N-7.  
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7.  
21.30 Muškietininkai amžinai. 
N14.  
23.20 1968-ieji. Tunelių žiurkės. 
N14.  
1.15 „Mentalistas“. N-7.  
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.45 Muškietininkai amžinai. 
N14.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Auklė“. 
14.35 „Marvel animė. Ašmenys“.  
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „PREMJERA Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Midsomerio žmog-
žudystės XIX. Nusikaltimas ir 
bausmė. N-7.  
23.05 SNOBO KINAS Elvis ir 
Niksonas. N14.  
0.50 „Auklė“. 
1.40 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.15 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
3.55 Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Mulas. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupės 
„Deeper Upper“ koncertas. (kart.). 
7.05 Tikri vyrai.  
77.55 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
8.45 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis. (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Luji Teru. alkoholio 
gniaužtuose (kart.). 
13.10 Senos dainos naujai. 
(kart.). 
13.30 Lietuvos patriotai. 
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Laisvės vėliavnešiai. 
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.  
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.20 Legendos.  
21.10 Rudens šauklių valdose. 
Žagarė. 22.10 Muzika gyvai.  
23.55 DW naujienos rusų kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 Džiazo muzikos vakaras.  
1.45 Šlovės dienos. N-7.  
2.30 Atspindžiai.  
3.05 Muzika gyvai. Orkestro 
muzikos koncertas.  
4.45 Legendos.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
9.00 Dienos komentaras (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 KK2 (k). N-7.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7. Infošou.  
16.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 @rimvydasvalatka.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
23.30 @rimvydasvalatka (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7.  
7.45 Detektyvas Bekstriomas.  
9.00 Praeities žvalgas.  
9.30 CSI Majamis. N-7.  
10.30 „Moderni šeima“. N-7 

11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
20.30 Farai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Teisingumo ieškoto-
jas. N-14.  
0.45 Loftas. N-14.  

06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Vantos lapas. 
07.50 Partizanų keliais. 
08.20 Patriotai. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Gluchariovas“. N-7 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7. 
12.35 „Viskas dėl tavęs“. N-7. 
13.35 „Bitininkas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras“. N-7. 
21.30 „Delta“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Bitininkas“. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (5). N-7. 
00.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.55 „Moterų daktaras“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė.  
7.00 Džiunglių knyga 2. 
7.25 Premjera. Alvinas ir pa-
trakėliai burundukai 1. 
7.35 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
7.50 Premjera. Džeronimas 3. 
8.15 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai 
gyvūnai (subtitruota). 
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Erdvės. Pasaulio žavesys 
(subtitruota). 
13.45 Paryžiaus paslaptys. 
N-7.  
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios i. 
18.00 Teisė žinoti. Ved. Rita 
Miliūtė. 
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Folkšokas 2017. 3 d.  
22.20 Premjera. Odinės gal-
vos. N-7.  
0.10 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
0.35 Pasaulio dokumentika. 
(subtitruota, kart.). 
2.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
3.10 Teisė žinoti.  
3.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
4.00 Karinės paslaptys.  
4.45 Auksinis protas.  

 

6.00 „Kaukė“.  
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“.  
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
8.10 „Keista šeimynėlė“.  
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.30 „Tinginių miestelis“.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Tomas ir Džeris. 
Šnipų žaidimai. 
11.25 Beprotiškiausios melo-
dijos. Nuotykiai tęsiasi. 
13.10 Dviese mes jėga. 
15.10 Žydroji pakrantė. N-7. 
1980 m.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 Madagaskaras 3. 
21.20 PREMJERA Zūlanderis 
2. N14.  
23.25 Vampyrai užkniso juo-
dai. N14.  
1.05 Nojaus laivas. N14. 

 
6.30 „Ančiukų istorijos“. 
7.00 „Bailus voveriukas“. 
7.30 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7. 
9.00 „Virtuvės istorijos“.  
9.30 „Gardu Gardu“. 
10.00 „Misija - dirbame sau“. 
10.30 „Svajonių ūkis“.  
11.00 Nepaprasta kelionė 
namo.  
12.45 Išprotėjęs profesorius. 
N-7.  
14.40 Šoklusis bičiulis. 
Pasaulio čempionas.  
16.15 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.00 INOprogresas.  

18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Naktis muziejuje. N-7.  
21.50 Amerikos gangsteris. 
N-14.  
1.00 Miestas, bijojęs saulėly-
džio. S.  
2.30 Grainderis. N-7. 

 
6.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7.  
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę. Laida žve-
jams.  
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.  
10.35 „Gyvybės galia“.  
11.50 „Pragaro katytė“.  
13.00 „Žvaigždės kelias. 
14.05 „Žvaigždės kelias. 
15.10 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. N-7.  
16.10 „Kas žudikas?“. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.30 „44-as skyrius“. N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.00 MANO HEROJUS 
Apsupti ir sunaikinti. N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS Ryklys 
robotas. N14.  
1.35 „Mentalistas“. N-7.  
2.55 Muzikinė kaukė (k).  

6.50 „Surikatų namai“.  
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.   
8.45 „Sodo gyventojai“. 
9.15 „Afrika. Pavojinga tikro-
vė“.  
10.15 „Būrėja“. 
11.25 „Akloji“.  
12.00 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
13.00 „Sodininkų pasaulis“. 

13:35 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”. 
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.05 „Širdele mano“. N-7 
17.05 „Akloji“.  
18.15 „Būrėja“.  
18.50 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. 
 21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nebylus liudijimas. 
Problemos. N14.  
23.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
0.05 Elvis ir Niksonas. N14.  
1.35 Midsomerio žmogžu-
dystės XIX. Nusikaltimas ir 
bausmė. N-7.  
3.15 „Pasisvėrę ir laimingi“. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kultūrų kryžkelė.  
9.00 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
9.15 Krikščionio žodis. (sub-
titruota). 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.05 Laumės juosta 2017.  
12.30 Ponas Selfridžas 4. 
14.00 Poeto Tomo Venclovos 
80-mečiui. Tomas Venclova. 
taip artėja žodis.  
15.30 Lietuva mūsų lūpose.  
16.05 Stop juosta. 
16.30 ARTS21.  
17.00 Stilius. 
17.45 Septintasis dešimtme-
tis. Sergejus Paradžanovas. 
18.30 Premjera. Amerikos 
žydai. 
20.25 Nes man tai rūpi.  
21.10 Kino žvaigždžių alėja. 
N-14.  
22.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Elito kinas. 2 naktys iki 
ryto. N-14.  
1.25 Teatras.  
2.15 Anapus čia ir dabar.  
3.00 Poeto Tomo Venclovos 
80-mečiui.  
3.45 IQ presingas. Intensyvių 
pokalbių laida.  
4.30 Stambiu planu.  
5.00 ARTS21.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
14.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
15.30 @rimvydasvalatka (k).  
16.00 KK2 (k). N-7.  
18.00 Farai (k). N-7.  
18.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
19.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
20.00 Kalinių žmonos (k). 
N-7.  
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Tauro ragas (k). N-7.  
4.35 Apie žūklę (k).  
5.05 Autopilotas (k).  
5.30 Ne vienas kelyje (k). 

6.30 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Vienam gale kablys.  
9.00 Statybų gidas.  
9.30 6 kadrai. N-7.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Išlikimas. N-7.  
12.00 Sunkiausios profesijos 
pasaulyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  

14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Havajai 5.0. N-7.  
18.00 Elementaru.  N-7.  
19.00 Skorpionas. N-7.  
20.00 Bibliotekininkai. N-7.  
21.00 Dainų dvikova.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Persikėlimas. N-14.  
0.50 Teisingumo ieškoto-
jas. N-14. 

 
07.25 „Laukinė Australija“. 
08.00 Auginantiems savo 
kraštą.  
08.30 „Laukinė Australija“. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 „Likimo melodija“. N-7. 
11.30 „Vincentas“. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
15.00 „MMA “King of the 
Cage 001”. JAV - Lietuva“ (1). 
16.00 Žinios. 
16.20 Partizanų keliais. 
16.50 „Lemtingas panašu-
mas“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.35 0 laipsnių. 
18.40 „Ilga kelionė namo“. 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kapitonas 
Gordejevas“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Vincentas“. 
00.30 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
02.25 „Visatos stebuklai“. 
03.15 „Vincentas“. 
04.25 „Likimo melodija“. N-7. 
05.55 „Visatos stebuklai“.  
06.45 „Laukinė Australija“.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka 
šias paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių;

- lauko tualetų išsiurbimas ir 
išplovimas;

- nuotekų tinklo išplovimas;

- drenažo tinklo išplovimas.

 Informacija suteikiama

tel. (8-650) 16057.
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Partizaniškame leidinyje – nė 
vienos pavardės  
 
Jau septyni dešimtmečiai praėjo 

nuo to rudens, kai šimtas to leidinio 
egzempliorių pasklido po Anykščių 
kraštą. Kai kurie lyg brangenybė 
prigludo Lietuvos patriotų namuose, 
buvo skaitomi, stropiai uždangsčius 
langus, kiti gal iškart buvo suplėšy-
ti, sudeginti, kad tik nebūtų išgirstas 
laisvas žodis iš troškaus bunkerio...

Prieš porą dešimtmečių, kai A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukaus-
ko memorialinis muziejus ryžosi iš 
naujo išleisti šį partizaniškos kūrybos  
rinkinį atskira knygele, buvo žinoma 
tik apie du išlikusius jo egzemplio-
rius: vienas – Vilniuje, o kitą išsau-
gojo ir Muziejui perdavė dabar jau į 
Amžinybę išėjusi anykštėnė Birutė 
Biliūnaitė.

Partizaniškame leidinyje – nė vie-

Partizano širdyje kurtas mūsų gyvenimas
Septyniasdešimt metų. Kone visas žmogaus gyvenimas skiria 

mus nuo tos 1947-ųjų vasaros, kai Šimonių girios bunkeryje Niū-
ronių kaimo mokytojas Jurgis Urbonas, jau trečius metus žinomas 
kaip partizanas Lakštutis, rašomąja mašinėle spausdino savo ir 
kitų kovos bendražygių tekstus. Visi jie sugulė į dvidešimties pusla-
pėlių vienkartinį pogrindžio leidinį „Neįveiksi, sūnau šiaurės“.

nos pavardės, vien tik slapyvardžiai. 
Nesunkiai atpažįstame įžanginio 
žodžio autorių  Šarūną – troškūnietį 
Antaną Slučką. Nustatyta ir Vygūnė – 
tai Panevėžyje dirbusi, bet Troškūnų 
kraštą dažnai lankydavusi ir čia su 
partizanais ryšius užmezgusi dailės 
dėstytoja Vanda Pozukaitė. Ir, žino-
ma, Lakštutis. 

Tą vasarą jam buvo tik 23-eji. De-
vyniolikmetis Jurgis Urbonas, kilęs iš 
Stakių kaimo, 1943 m. baigė Panevė-
žio mokytojų seminariją ir vienerius 
metus dirbo Niūronių pradžios moky-
kloje mokytoju. Tačiau 1944-aisiais 
jis, slapstydamasis nuo mobilizacijos 
į sovietinę kariuomenę, pasitraukė į 
pogrindį ir kartu su broliais Antanu ir 
Justinu tapo partizanais.

Bet išliko ir Mokytojas. Įžvalgus, 
griežtokas, tariantis tiesų žodį, bet 
neskubantis bausti, leidžiantis pačiam 
suvokti kaltę ir dėl jos gailėtis. Toks 

jis ir šiame tekste, rašytame 1947-
ųjų vasarą, praėjus trejiems bunkerių 
metams. Jam buvo likęs tik pusmetis 
– iki tol, kol išniekintas jo kūnas bus 
slapčia palaidotas miškų supamose 
Inkūnų kapinaitėse.

O tą vasarą jis iš atminties citavo 
talentingojo kraštiečio Antano Bara-
nausko poemos „Kelionė Petaburkan“ 
eilutes, parašytas prieš 90 metų. Atkar-
tojo, suteikdamas joms naują prasmę, 
paliudydamas, jog šiame krašte niekas 
nesikeičia: nei pasiryžimas lemtingą 
akimirką, nei širdies tvirtumas.

O kaip šiandien skamba paties 
Lakštučio ištikimybės Tėvynei ir žūt-
būtinio pasiryžimo giesmė?

Ištraukos iš leidinio 

Neįveiksi, sūnau šiaurės,
Mūsų širdys tvirtos!..
(Vysk. A. Baranauskas)
...jau tretįjį kartą nubangavo rugių 

prinokusios varpos, jau tretį kartą jau-
nutė lietuvaitė, grėbliu nešina, liūdna, 
susimąsčiusi ir be dainos, sugrįžo iš 
lankų, kaip laukų sūnus, grėbėjėlės 
brolelis, mylimasis bernužėlis negrįž-
ta pradžiuginti sulinkusios ir suvargu-
sios, kasdieną rožančių bevarstančios 
ir į sodžiaus pamiškę bežiūrinčios 
mamos; negrįžta apglėbti lyg obels 
žiedo pabalusio tėčio; kvepiančiais 
vasaros  šventadienių vakarais ne-
pravirkdo linksmosios armonikos; 
jazminų žiedais apsikaišęs, neatlanko 
berymančios mergelės...

Taip, jau tris kartus nužydėjo aly-
vomis pasidabinęs gegužis, tris  kar-
tus nužaliavo birželis ir jau tretįjį 
kartą į saulę stiepiasi jaunutis atolas, 
kaip šitos žemelės vaikas, vaikas, ku-
ris meilę juodajam arimui, gimtajam 
žodžiui ir lietuviškai širdžiai iškėlė 
virš savo gyvybės ir jam priklausan-
čios jaunystės, raudonojo huno ir po 
jo kojomis vergiškai klūpančio lietu-
viškojo Judo, liko išguitas iš namų ir 

pasmerktas mirčiai...
Badė motinų ir sesių širdis pašėlęs 

huno bedvasiškumas, kruvini dur-
tuvai raižė tėvą, neišduodantį savo 
sūnų, pelenais virto partizano gimto-
sios pirkelės, tačiau jis – tik dar tvir-
čiau suspaudė ginklą...

Brolis registrantas vengė jį susitikti, 
vienturtis, puošnus ūkininkaitis anksti 
ir aklai nuo jo užsidarė duris, kaimo 
šviesuolis su saldžiakalbe žmonele 
duoklę partizanui su vyriausiuoju 
miestelio hunu dažnuose nugėrimuo-
se pravaišino, bet jis – tik karčiai ir su 
širdgėla nusišypsojo.

Kunigas atsisakė už jo žuvusius 
kovos brolius atlaikyti Šv. mišias ir 
egzekvijas ir verkiančiąją sesę su 
obligacijomis parleido namo, dakta-
ras bijojo važiuoti jo sužeisto apžiūrė-
ti ir padėti jam sveikatą atgauti, inte-
ligento sudrebėjo rankos, laikydamos 
partizano laišką, o jis – vis tvirtas ir 
šventas savyje...

Svetimųjų ir savųjų ginkluotos 
gautos šaukė: „Lavonų ir kraujo!“, 
abejingas profesorius nulingavo: 
„Nieko nebus...“, ir mokytojas būsi-
majam cvingo meisteriui-abiturientui 
išleistuvėse dejavo: :Kiek jų tėra... 
Kas iš tos mažos Lietuvėlės!..“, o jis, 
tvirtabūdis pilkasis artojėlis, su ta pa-
čia malda kėlė akis į Aukščiausiąjį:

– Dangau! Pasauli! Žmogau! At-
šaukite, įrodykite Šv. Rašto žodžių 
„kaip Dovydas nugalėjo Galijotą“ 
neteisingumą – tada išrausite iš mūsų 
ir mūsų tautos tikėjimą Lietuvos per-
galė prieš raudonuosius hunus!..

– Hune, ne mes maži, bet tu, kuris 
mažųjų nenugali ir bejėgiai prieš mus 
kovoji!

- - - - - - - - - - - - -
– Lietuviškasis Prometėjau – Par-

tizane! Tavo keliai – karžygių keliai, 
Tavo kova – šventa! Tu kaip mitas 
įaugai mūsų dainose ir legendose, 
Tavo vardą taria visa Lietuva, Tave iš-
vydę krūpčioja priešai, ir Tavo žygių 

iŠ ArTi

Partizanas Jurgis Urbonas-Lakštutis 1947-aisiais, kai mintimis mi-
nėjo Antaną Baranauską... Nežinomo autoriaus nuotrauka iš A. Ba-
ranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų.

Unikalus leidinys – vienintelis 
Anykščiuose išlikęs partizaniš-
ko laikraštėlio egzempliorius.

garsą nugirdęs stebisi pasaulis! 
Tokiais žodžiais yra įvertinta trijų 

metų partizanų kova tauriųjų mūsų 
tautiečių širdyse, tokiais žodžiais 
kreipėsi į mus ... zonoje kovojančių 
mūsų brolių-Sesių kolegija.

- - - - - - - - - - - - -
Ir toliau kovos Lietuvos Partizanas; 

kovos tol, kolei nei vienas svetimtau-
tis nebetryps mūsų krauju aplaisty-
tos žemelės, kolei visi įsisąmonins 
laisvės kainos didybę, kolei nebebus 
šalyje gyvų lavonų, tų minėtųjų, ne-
skaitlingų įvairiuose visuomenės 
sluoksniuose tūnančių mirusių sielų, 
ir suklestės vieningos, žygiuojančios 
ir triumfuojančios lietuvių tautos 
gyvenimas, gyvenimas, pagrįstas 
krikščioniškosios moralės ir Vakarų 
Demokratijų principais, gyvenimas, 
koks šiandien kuriamas partizano šir-
dyje ir poeto posmuose...

„Neįveiksi, sūnau šiaurės...“ – tai 
dalelė dalelės mūsų brolių-Sesių 
nūdienių atodūsių, ryžtų ir nepalau-
žiamos priesaikos Dievui ir mylimai 
šalelei Lietuvai...

- - - - - - - - - - - - -
Partizaniškas a č i ū visiems šio lei-

dinėlio bendradarbiams!
Lakštutis

Filmo idėją režisierius 
nešiojosi 20 metų

Vaidybinis filmas skirtas Lietuvos 
respublikos šimtmečiui paminėti. Fil-
mo režisierius – Raimundas Banionis. 
Trumpai pristatydamas filmo temą, 
K. Puipa sakė: „Pokaris – tai tik fo-
nas, paryškinantis dramatišką istoriją 
apie meilę, išdavystę ir pasiaukojimą. 
Keršyti ar atleisti, kokį kelią pasirinks 
filmo herojai?“.

Tuo tarpu filmo režisierius R. Bani-

onis apie kuriamą juostą sakė: „Idėją 
ekranizuoti apsakymą „Purpuriniai 
dūmai“ nešiojau savyje apie 20 metų. 
Turėjo ateiti tinkamas laikas. Laikas, 
kuomet bus galima atvirai kalbėti 
apie nevienareikšmius žydų ir lietu-
vių santykius. Laiko, kuomet būsime 
pasiruošę apsakyme žiūrėti į konkre-
čius žmones kaip į mums artimas as-
menybes, o ne kaip į tam tikrų etninių 
grupių atstovus. 

Pagrindinis šios apysakos teiginys 
suponuoja, jog egzistuoja bendraž-

Siauruke – ir karas, ir meilė Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį Anykščių siaurajame geležinkelyje vyko 
vaidybinio kino filmo „Purpurinis rūkas“ filmavimas. Filmavimo 
aikštelėje sutiktas filmo gamybos vadovas Kristijonas Puipa tei-
gė, kad iki šių metų pabaigos turi būti pabaigti filmavimo darbai, 
o žiūrovams jis bus pristatytas kitų metų rudenį. 

du jie pažįstami nuo vaikystės. Nors 
Vladas Jozefui niekada nebuvo malo-
nus ar geraširdis, tačiau kartą Jozefas 
išgelbėja Vlado šunį ir taip užsitar-
nauja Vlado palankumą. Nepaisant 
to, aplink sklando gandai, jog Vlado 
vyrai buvo atsakingi už Jozefo tėvų 
mirtį. Sovietai apgyvendina Jozefą 
name, kur, jų įtarimu, galėjo būti ap-
sistoję partizanai. Namas priklauso 
Vlado mylimajai Janei. Janė Vla-
dą taip pat karštai myli, o su Jozefu 
elgiasi šaltai ir abejingai. Vis dėlto 
palaipsniui Jozefas ima jai puoselėti 
šiltus jausmus... 

Taip trumpai galim pristatyti filmo 
fabulą, nors žiūrovas jame išvys kur 
kas daugiau...

Dėmesys aplinkai, šviesoms, 
garsui...

„Filmas bus spalvotas, tačiau pa-
čios spalvos – išblukusios. Lyg iš 
senų fotografijų. Užuominos į juodai 
baltą vaizdą. Nes pats gyvenimas 
pokaryje paremtas pustoniais, vyrau-
jančia įtampa. Nėra ypatingai stam-
bių planų. Kamera juda lėtai. Labai 
svarbus komponentas – atmosfera. Ji, 
kaip ir pats gyvenimas, tuo metu ma-
žame Lietuvos miestelyje ir aplink jį 
– atmosfera prisodrinta baimės, įtaru-
mo, nepasitikėjimo ir netikėtos mei-
lės. Prigesintos spalvos ir lėtas kame-
ros judesys būtent ir padės sukurti šią 
atmosferą. Daug dėmesio bus skirta 

apšviestoms sritims ir šešėliams, nes 
šviesos spindulys yra ypač svarbus 
vaizdinės išraiškos elementas. Filma-
vimo stilius nebus vien statiškas, bus 
ir judrių veiksminių scenų.

Ypač vertingas yra tarpukario 
miestelis, atkurtas Liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse, Kauno rajone. 
Įvedus nežymias korekcijas, miestelis 
pavirs mūsų filmo Rūkais. Yra net 
grindinio fragmentai su akmenimis. 
Keletas namų atlieka filmo dekoraci-
jų funkciją. Ši vieta sukuria ypatingą 
atmosferą filmo kūrėjams“, – apie 
būsimąjį filmą kalba režisierius R. 
Banionis. 

Filme pagrindinius vaidmenis at-
lieka gerai žinomi lietuvių aktoriai: 
Vidas Petkevičius, Juozas Marcin-
kevičius, Vaidotas Martinaitis, Vai-
nius Sodeika, Paulius Valaškevičius, 
Severinas Norgaila, Goda Petkutė, 
Toma Vaškevičiūtė, Giedrė Mocke-
liūnaitė ir kt. 

mogiškosios vertybės, kurios daro 
mus žmonėmis, ir tik tolerancija ki-
tokiam požiūriui, kitokiam tikėjimui 
ir kitokiam gyvenimo būdui gali iš-
gelbėti pasaulį. Šį klausimą ir spren-
džia pagrindinis herojus. Galutinis jo 
sprendimas vienareikšmis – viskas, 
reikia baigti kerštauti. Tai netikėtas, 
netipinis šio klausimo sprendimas, 
bet giliai humanistinis, labai aktualus 
šiomis dienomis mūsų susipainioju-
siame pasaulyje, kur kai kada sunku 
pasirinkti vertybes ir gyventi jomis 
vadovaujantis“. 

Filme –lemtingi pasirinkimai

Antrojo pasaulinio karo metu 
žydų jaunuolis Jozefas atskiriamas 
nuo šeimos ir nubloškiamas į Rusi-
jos gilumą. Karui artėjant į pabaigą, 
devyniolikmetis Jozefas skuba grįžti 
namo, ten tikėdamasis surasti savo 
tėvus. Gimtajame jo mieste, nors ka-
ras jau senai pasibaigęs, vis dar tvyro 
karinė atmosfera: centrą kontroliuoja 
sovietai, pakraščius ir apylinkes – 
partizanai. 

Jozefas tampa įkaitu dviejų jėgų 
susidūrime: sovietai pareikalauja 
būti jų agentu, o partizanai – dvigubu 
agentu. Norėdamas išgyventi, Jozefas 
turi laviruoti tarp sovietų valdžios ir 
partizanų, žinodamas, kad nei vieni, 
nei kiti juo nepasitiki.

Jozefo santykis su partizanų vadu 
Vladu yra itin komplikuotas. Abu-

Tarp scenų filmavimo aktoriai turėjo ir atokvėpio minučių...

Filmo „Purpurinis rūkas“ 
gamybos vadovas Kristijonas 
Puipa teigė, kad į Anykščius 
aktoriai atvyko vienai dienai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS
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Traukiniuose „tipo“ nerūkoma

Iš Maskvos kupė išvažiavome tri-
se. Ketvirtojo keleivio nebuvo ir tai 
džiugino. Ant staliuko susikrovėme 
konservus, duoną, „bomžpakius”.  
Pasirūpinome maistu beveik ketu-
rioms mūsų laukiančios kelionės iki 
irkutsko paroms.  

Dar namuose atsispaudžiau ke-
lionės grafiką, kuriame nurodyta, 
kiek kurioje stotyje traukinys stovės. 
Traukinio grafikas ypač aktualus 
man, užkietėjusiam rūkaliui. Rusijos 
traukiniuose uždrausta rūkyti. Labai 
griežtai uždrausta... Vagonų sienos 
nukabinėtos užrašais, kad už rūkymą 
traukinyje bauda „iki“ 1 500 rublių 
(per 20 eurų) ir ant traukinio bilieto 
yra įspėjimas, kad traukiniuose ne-
rūkoma. Tačiau europinėje Rusijos 
dalyje bei Vakarų Sibire traukinys 
turėjo stoti (o ir stojo tiksliai taip, 
kaip numatyta pagal grafiką) beveik 
kas valandą, todėl problemos dėl rū-
kymo neįžvelgiau. Tiesa, greit paaiš-
kėjo, kad jei nurodyta, kad traukinys 
stotyje stovės 2 minutes, tai tiek ir 
stovės - trumpieji sustojimai skirti tik 
keleivių išlaipinimui ir įlaipinimui, 
rūkaliai į lauką neišleidžiami. Ilges-
nieji 20-30 minučių sustojimai - tik 
kas keletą valandų, tad rūkaliams jau 
šioks toks diskomfortas. Iki pirmojo 
ilgesniojo sustojimo Jaroslavlyje va-
žiavau nerūkęs, kaip dera tvarkingam 
užsieniečiui. Šiame mieste į mūsų 
kupė įsikraustė jaunas vyrukas, sakęs 
pats dirbantis traukinio mašinistu. Po 
kurio laiko jis pakvietė: „Gal kas eisit 
parūkyti?“. „Na, juk negalima“, - sa-
kau. „Einam, einam...“, - šyptelėjo. 

Tolimųjų reisų traukiniuose kie-
kviename vagone dirba po du paly-
dovus. Mus į traukinį įleido palydovas 
vyrukas, kuris sakė nemėgstantis šito 

Dešimt tūkstančių kilometrų 
su našlelėmis (II dalis)

darbo, bet per vasaros atostogas uni-
versitete nusprendė užsidirbti. Vyrukas 
su keleiviais stengėsi nekomunikuoti, 
o jo porininkė Taniuša bent jau kelio-
nės pradžioje atrodė lyg ir koketuoja. 
Supratau, kad vargu ar graži kokių 
25-erių mergina mus „kabina“, bet 
murkavo ji maloniai... Traukiniui tik 
pajudėjus iš Maskvos, į mūsų kupė Ta-
niuša atsigabeno dėžę visokio šlamšto 
- traškučių, magnetukų, atvirukų... Ge-
rardas magnetuką gal už visą eurą nu-
sipirko, bet iš esmės prekyba Taniušai 
pas mus buvo nevykusi. Šaipėmės iš 
atvirukų, nuo kurių pardavimo Rusijos 
geležinkeliai kažkokį procentą skiria 
labdarai. „Na, nupirkite iš manęs ką 
nors“, - gal po pusvalandžio vagono 
koridoriuje prasilenkiant vėl užmurkė 
Taniuša. 

Į mūsų kupė 
įsikrausčiusio 
mašinisto vardo 
nepaklausėme, o 
kai jis jau buvo 
išlipęs, Gerardas 
nusprendė, kad 
bendrakeleivio 
vardas buvo Igoriokas. Kolega juo-
kėsi, kad gali kirsti lažybų, jog drau-
ge važiavęs rusas ne koks Volodia ar 
Saša, o būtent Igoriokas. Taigi Igo-
riokas, tik pradėjęs kelionę, pats nu-
ėjo susipažinti su Taniuša, nunešė jai 
šokoladą. O po pirmojo mūsų bendro 
parūkymo rusas patarė: „Nusipirk 
ką nors iš Taniušos”. Atseit, tokiu 
būdu duok palydovei kyšį ir galė-
si tambūre rūkyti. Na, kelionė ilga, 
nusprendžiau investuoti bent dešimt 
eurų, nors ir nelabai tikėjau, kad taip, 
kaip rūkalius, nusipirksiu indulgen-
ciją... Bet kai Taniuša vėl užmurkė 
siūlydama prekes, nusipirkau visas 
labdaringas atvirutes ir dar pakabu-
ką raktams. Po šios investicijos, nors 
traukiniu važiavome dar tris paras, 
Taniuša atšalo ir prekių nebesiūlė... 
Tambūre rūkiau retai, nenachališkai, 

bet akivaizdu, kad palydovai tai jau-
tė, bet dėmesio nekreipė. Vėliau, va-
žiuodamas kitais traukiniais, supra-
tau, kad mano investicija buvo net 
neadekvati. Rūkymo „indulgencijai“ 
ir euro užtenka.  

Makarevičius yra nupirktas

Igoriokas į mūsų kupė įsikraustė 
pavakaryje, o naktį vienoje iš nedi-
delių stočių išlipo. Jis buvo pirmasis 
rusas, su kuriuo galėjome padaryti iš-
samų interviu, todėl mikliai jį visi trys 
užpuolėme. 

Vyrukas aiškino, kad Vladimiras 
Putinas yra nepakeičiamas, gal jis 
ir ne pats geriausias prezidentas, bet 
alternatyvų nėra, kiti galimi variantai 
dar blogesni. Igorioko teorija panaši, 
kokias girdėjau ir prieš aštuonerius 
metus Rusijoje: „Putinas nori įvesti 
tvarką, bet šalis didelė, aplink Putiną 
vieni vagys, o kuo giliau į provinciją 
- tuo vagių daugiau.“  Kartu su mu-
mis važiuojantis vyras nesutinka, kad 
Krymas okupuotas - buvo referendu-
mas, Krymo gyventojai patys pasipra-
šė į Rusijos sudėtį. Dėl šio labai jau 
tiesmuko požiūrio Igoriokas nepasi-
rodė esąs labai išmintingas, tačiau jis 
buvo skaitęs Viktoro Suvorovo kny-
gas, sakė pripažįstąs, kad Antrąjį pa-
saulinį karą sukėlė ne vienas Hitleris, 
o abudu su Stalinu. Vyrukas aiškino, 
kad Putino nepalaikančių dainininkų 

Boriso Grebenš-
čikovo ir Juri-
jaus Ševčiuko 
jis nesmerkia, 
tačiau mano, kad 
Andrejus Maka-
revičius yra nu-
pirktas, kad šiam 
dainininkui už 

aršią V. Putino kritiką moka užsienis. 
Jau Igoriokiui išlipus iš traukinio, 

susimąsčiau, kad mūsų klausimuose 
jam buvo galima išgirsti ir auklėja-
mąjį toną, tipo „jūs, rusai, durni”. Tuo 
tarpu bendrakeleivis mūsų nemokė, 
kaip reikia gyventi... Dar išsiaiškino-
me, kad igoriokas, dirbdamas trauki-
nio mašinistu, gauna tūkstančio eurų 
algą. Panašu, kad jis nemelavo, nes 
toliau kelionėje ir kiti šaltiniai patvirti-
no, kad geležinkelininkų algos geros, 
o traukinio mašinistas iš geležinkeli-
ninkų gauna geriausią algą. Žinoma, 
dalis geležinkelių kontoros žmonių 
uždirba ir po daug tūkstančių...

Rusijos geležinkelininkams, jų šei-
mos nariams ir geležinkelininkams 
pensininkams kartą per metus sutei-
kiama teisė nemokamai važiuoti ke-
leiviniu traukiniu kokiu nori maršrutu 
pirmyn ir atgal. Igoriokas sakė, jog ši 
jo kelionė kaip tik ir yra to geležinke-
lininkų bonuso išnaudojimas.

Pirmoji našlelė

Igoriokui išsikrausčius visą dieną 
važiavome be kompanijos. Vakarop, 
jau kirtę sąlyginę Europos - Azijos 
sieną - Uralo kalnus, kurių pro trau-
kinio langus beveik nesimatė, palikę 
sukuistą kupė, išlipome Jakerinburge 
parūkyti. Grįžtam, matom prieblan-
doje mūsų kupė žiba kažkieno akys. 
Sveikinamės, kalbinam. Išsiaiškina-
me, kad kartu su mumis važiuos ge-
ležinkelininkė pensininkė ir jai dabar 
labai neramu. Renkame konservus ir 
alų, klojame „lovas“, pasakojame, kad 
mes keliautojai ir atseit inteligentai. 
Kelias valandas taisėme savo įvaiz-
dį, vėliau paaiškėjo, kad be reikalo...  
Įsidrąsinusi močiutė paskui dvi paras 
pliurpė tik trumpam užsičiaupdama, 
o ir traukiniui sustojus stotyse eidavo 
prie mūsų. Pasijautė saugiai, tapome 
tiesiog viena komanda.

Visi žvengėme, kai močiutė papa-
sakojo, kad yra mokslų daktaro našlė 
ir važiuoja lankyti vyro kapo. Tiesa, 
gal septintą kartą paleidus tą patį juo-
kelį, kad Ričardą turbūt reikia palikti 
vieną su mergina, iš jo reakcijos su-
pratau, kad šito „bajerio“ kartojimo 
limitą išnaudojau - neužsičiaupsiu, 
gausiu į akinius.

Našlelė buvo nepatenkinta savo mi-
rusiu vyru. Jis prieš mirtį išreiškė norą 
būti palaidotas tėviškėje, kuri yra dvi 
paros kelio nuo Jakaterinburgo. „Ėjau 
pas popą, klausiau, ar būtinai reikia 
vykdyti mirusiojo valią. Popas patarė 
palaidoti vyrą, kur jis prašė“, - dėstė 
moteris. Vyras mirė prieš metus, da-
bar ji pirmąjį ir, matyt, paskutinį kar-
tą išsiruošė aplankyti vyro kapo. Jei 
našlelei reikėtų mokėti už kelionę, jei 
tai būtų beprotiški pinigai - ji važiavo 
gal porą tūkstančių kilometrų, kelio-
nė pirmyn ir atgal kainuotų ne vieną 
pensiją. Tačiau ir ši mūsų bendrake-
leivė važiavo nemokamai, naudojosi 
buvusiems geležinkelininkams su-
teikta vienos kelionės teise. 

Našlelė dėstė, jog apie politika ne-
šnekės, nes viską, ką ji gali pasakyti 
apie dabartinę Rusijos politiką, sutel-
pa į vieną teiginį „prie Brežnevo buvo 
geriau“. Todėl ji pasakojo, kokias 
daržoves augino jos tėveliai, kokio 
maisto jai tėveliai įdėdavo važiuojant 
mokytis ir kaip gražiai mamytė siuvi-
nėjo... Ir taip dvi paras! 

Tiesa, vienas jos pasakojimas 
buvo geras. Bendrakeleivė vis kalbė-
jo, kad kai dirbo geležinkeliuose, jai 
reikėjo ieškoti pasimetusių vagonų 
(nesiaiškinom, kaip tie vagonai pa-
metami, kad pasakojimas apie juos 
neužsitęstų), todėl ją kolegos vadino 
„Misis Marpl“. Našlelė sakė, kad ir 
išėjusi iš darbo buvo labai pilietiška. 
Štai kartą keleivinis traukinys stotyje 
sustojo taip, kad iš paskutinių vago-
nų keleiviai lipo ne į peroną, o turė-
jo šokti į pievą. Žmonės griuvinėjo, 
kai kurie išsisuko kojas. Mūsų Mi-
sis Marpl dėl šios problemos parašė 
laišką V. Putinui. Nusprendė, kad jei 
laišką išmes Jakaterinburge, tai jis 

nepasieks Prezidento, todėl paprašė 
draugės, važiavusios į Maskvą, laiš-
ką nuvežti ir ten įmesti į pašto dėžu-
tę. „Ir ką jūs manot! Gavau atsakymą 
- Prezidentas pažadėjo išsiaiškinti ir 
problemą išspręsti“, - džiaugėsi ben-
drakeleivė.   

Alus juodame maišelyje

Per pirmąją kelionę po Rusiją trau-
kiniuose buvo ramu - jokio triukšmo, 
besaikio gėrimo ir pan. Liūdna, bet 
ir šį kartą riaušių traukinyje nebuvo. 
Gal trečią kelionės dieną Ričardas pa-
darė išvadą: „Mes geriame saikingai, 
bet rusai dar mažiau.“   

Teoriškai geležinkelio stočių ki-
oskuose alkoholiu neprekiaujama. 
Tačiau jau vienoje iš artimiausių nuo 
Maskvos stočių - Danilovo, kioske, 
kuriame pirkau mineralinį, pardavėja 
paklausė, ar alaus nenoriu... Neno-
rėjau, bet pagalvojau - reikia pirkt, 
nes paskui, žiūrėk, tokia proga ne-
bepasitaikys. Alų kioskininkė sudėjo 
į juodą celofaninį maišelį. Nuo skir-
tingų kioskų į savo kupė visi trys su-
sirinkome nešini juodais maišeliais... 
Kaip netikėta! Iki pat Vladivostoko 
niekur geležinkelio stoties kioskuose 
neprekiaujama alumi, tačiau tik vie-
noje stotyje, kurioje buvo ypač daug 
policijos, paprašyta alaus kioskininkė 
išrėkė: „Pivo - nou!“. Atseit užsie-
nietiškai pašnekėjo... Parduotuvėse 
rusiškas alus kainuoja apie eurą - ki-
oskuose jis nelegaliai parduodamas 
už 1,5 -2 eurus. Visos Rusijos visų 
geležinkelio stočių visuose kioskuo-
se alus parduodamas. Ir kraunamas 
jis išskirtinai į juodus maišus. Gal 
tie juodi maišai reiškia įspėjimą, jog 
mirsi nuo kepenų cirozės? Batoną ir 
mineralinį kioskininkai dėjo į baltą ar 
rožinį maišą, alų - tik į juodą...

Internete rašoma, kad Rusijos ge-
ležinkelio stotyse maisto ir ne maisto 
produktais prekiauja močiutės. Na, 
prekiauja, bet tikėtis, kad važiuoda-
mas kelias paras maitinsies tik jų par-
duodamais pyragėliais su kopūstais 
ir bulvėmis, nederėtų. Visame mūsų 
kelyje nuo Maskvos iki Vladivostoko 
pasitaikė gal tik kokie penki-septyni 
geležinkelio stočių turgūs. Poroje 
vietų siūlė ir rūkytos žuvies, ir įvairių 
dirbinių iš kailių. Pyragėliai su kopūs-
tais ir bulvėmis nėra pats skaniausias 
maistas pasaulyje, tačiau pakankamai 
saugus. Nes kokiame nors Išime ar 
Bujyje, prisiryjęs čeburekų su šunie-
na ar arkliena arba šiaip dvėseliena, 
gali Vladivostoko ir nepasiekti. Ne-
manau, kad visos močiutės aferistės, 
tačiau viena kita tarp jų ir nesąžininga 
gali pasitaikyti. Stotys nesąžiningiems 
prekeiviams - geriausia vieta, suvar-
tojo klientas maistą, sėdo į traukinį 
ir daugiau tu jo niekada nepamatysi, 
net jei po to maisto ir išgyvens. Gal 
dėl galimos rizikos traukinių keleiviai 
mielai iš močiučių perka virtas bulves 
ir raugintus agurkus. O štai į vienkar-
tinius indelius sudėti koldūnai, regis, 
nelabai kam įdomūs.

(Bus daugiau)

Tik retkarčiais bendrakeleivė pasiimdavo knyga, dažniau ji mėgavosi 
bendravimu su užsieniečiais.

Tipiškas Sibiro vaizdas pro traukinio langą.              Autoriaus nuotr.
Rauginti agurkai, pyragėliai su bulvėmis ir kopūstais - populia-
riausi stočių prekeivių keleiviams siūlomi patiekalai.

...Našlelė dėstė, jog  apie 
politika nešnekės, nes vis-
ką, ką ji gali pasakyti apie 
dabartinę Rusijos politiką, 
sutelpa į vieną teiginį „prie 
Brežnevo buvo geriau“...
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(Atkelta iš 5 p.)

Anykščių miesto vietos veiklos grupė kviečia 
teikti projektinius pasiūlymus.

 Anykščių  miesto vietos veiklos grupės (Anykščių miesto VVG) pareng-
tai “Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijai” įgyvendinti 
yra skirtos  Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos, dalį lėšų prie 
projektų įgyvendinimo prisidės pareiškėjai ir partneriai. 

Anykščių miesto VVG tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes 
ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruo-
menių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 
Siekiant įgyvendinti šį tikslą Anykščių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius 
pasiūlymus finansuoti projektus pagal Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos 
veiksmus:
1.2.1. veiksmas. Naujų profesinių įgūdžių įgijimas. 
1.2.2. veiksmas. Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą.
2.1.1. veiksmas. Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius ati-

tinkančių socialinių paslaugų plėtra. 
2.1.2. veiksmas. Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas socialines ir 

kitas paslaugas užtikrinimas. 
2.1.3. veiksmas. Priemonių, skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas. 

Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 205 000 eurai.
Kvietimo pabaiga: 2017 m. rugsėjo  mėn. 30 d. 16.00 val.

Mokymai pareiškėjams bus organizuojami:
2017 m. rugsėjo 14 ir 20 d. 10 val. (Mokymų vieta – Liudiškių g. 18, Anykščiai) 
Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vado-
vė Renata Gudonienė, J. Biliūno g. 53, Anykščiai (105 kab.), tel. (8 614) 47676, el. paštas: verslocen-
tras@res.lt

Daugiau informacijos rasite www.anyksciai.lt ir www.vicanyksciai.lt

Viršininko „baubas“ – rajoną užklupęs 
kiaulių maras

1992 -1997 m. 
Sunkų studentišką gyvenimą 

nuskaidrino vestuvės

Paklaustas, kodėl pasirinko ve-
terinarijos gydytojo specialybę, 
D. Žiogelis sako tai daręs vien 
dėl praktinių sumetimų. „Kadangi 
mokyklą baigiau labai gerai, ga-
lėjau rinktis bet kurią specialybę. 
Daug kas įkalbinėjo stoti į medici-
ną, tačiau aš pats suvokiau, jog tai 
ne mano sritis. Užaugau gražioje 
vietoje – aplink ežerai, miškai, tad 
pradžioj galvojau apie miškininko 
specialybę. Netgi važiuodamas į 
Kauną laikyti stojamųjų egzami-
nų buvau apsisprendęs dėl miški-
ninkystės. Tačiau, matyt, įsijungė 
loginis mąstymas. Į miškininkystę 
buvo įstoję du metais anksčiau 
už mane Kurklių mokyklą baigę 
moksleiviai. Aš pagalvojau, kad 
ką mes veiksim trise po studi-
jų, grįžę į Anykščius, kur rasim 
darbą. Man net minties nebuvo, 
kad pasilikčiau dirbti ir gyventi 
kažkur kitur. Tad šitaip pamąstęs 
įstojau į veterinariją. Šios srities 
studijos tikrai sunkios, daug įsto-
jusiųjų po metų ar dvejų iškrenta. 
Tačiau man ne studijų sunkumai 
įsirėžę į atmintį. 

Pirma – šaltis. Lietuvos veteri-
narijos akademijos ir bendrabu-
čių, kur mes gyvenom, nešildė iki 
pat Naujųjų metų. Gal tik centri-
nius Akademijos rūmus kažkiek 
šildė. Buvo klaiku, o ypač, matyt, 
mums, pirmakursiams, atvyku-
siems iš tėvų namų. Antra – kei-
tėsi pinigai. Studijuoti pradėjau 
„prie“ rublio, pavasarį atsirado 
talonai, o jau po pirmo kurso įve-
dė litus. Tad pirmieji studijų metai 
tikrai buvo kriziniai“, – studento 
gyvenimą prisimena D. Žiogelis. 

Tačiau ne viskas buvo juoda. 
1994 m. grįžęs savaitgaliui pas 
tėvus į kaimą D. Žiogelis kaimo 
šokiuose susipažino su žmona 
Vaida, irgi studente, Ukmergėje 
studijavusia žemės ūkio komer-
ciją. 

„Teko pas būsimą žmoną ir dvi-
račiu važiuoti, o smarkiai užpus-
tytomis žiemomis pas mylimąją 
ir arkliu važiavau. Porą metų pr-
adraugavę 1996 m. susituokėme. 
Vestuvės vyko mano gimtajame 
vienkiemyje, tėvų name ir, saky-
čiau, visai nemažos buvo – daly-
vavo apie 50-60 žmonių“, – prisi-
mena D. Žiogelis. 

1997- 2005 m.
Keitėsi pareigos, gimė vaikai

Gerais pažymiais baigusiam aka-
demiją D. Žiogeliui buvo pasiūlyta 
pasilikti ir dirbti Vilniuje. Tačiau jis 
tos minties iš karto atsisakė, ir kaip 
dabar juokauja, tokio savo sprendi-
mo gailėjosi lygiai 3 mėnesius. 

Pirmus trejus metus po studijų D. 
Žiogelis dirbo įmonėje UAB „Lie-
tava“, kuri užsiėmė mėsos produk-
tų gamyba. „Gal matydamas mano 
iniciatyvumą, veiklumą Kurklių 
seniūnas pakvietė tapti jo pava-
duotoju. Aišku, dalyvavau konkur-
se, bet jame dalyvavo vienintelis 
kandidatas – aš. Darbo buvo daug, 
į mano pareigas įėjo komunalinio 
ūkio funkcijų priežiūra. Išėjęs iš 
darbo seniūnijoje, užsiėmiau priva-
čia veterinarine praktika ir man net-
gi visai patiko ši veikla, manau, ir 
gydytojas buvau neblogas. O 2005 
m. mane pakvietė dirbti į dabartinę 
įstaigą – į Anykščių rajono valsty-
binę maisto ir veterinarijos tarnybą. 
Pradėjus darbą teko susigrumti su 
įvairiais iššūkiais. O dabar labiau-
siai neramina kiaulių maras. Beje, 
vos prasidėjus šiai ligai, tėvams iš 
karto liepiau išskersti kiaules, ku-
rių auginom tikrai daug. Dabar, kai 
važinėjam po kaimus ir tikrinam, 
ar nėra auginamos kiaulės, žmonės 
dažnai manęs klausia, kodėl pats 
taip anksti sureagavau ir „atsikra-
čiau“ šių gyvulių. Mano manymu, 
pavyzdį rodyti visada reikia pradėti 
nuo savęs“.

„Mūsų aptariamas laikotarpis 
man dar svarbus ir dėl kitos prie-
žasties – šiuo laikotarpiu gimė du 
pirmieji mūsų vaikai. Karolina 
studijuoja veterinariją, gink Dieve, 
tai nebuvo mano įtaką, aš kaip tik 
sakiau, kad tai pakankamai sunki 
profesiją, ir ypač merginai. O sū-
nus Matas – šiemet yra Anykščių 
J. Biliūno gimnazijos abiturientas. 
Mano pėdomis neketina sekti. Do-
mina jį naujausia žemės ūkio tech-
nika, tad galbūt rinksis inžinerinę 
specialybę“, – apie vaikus pasakoja 
D. Žiogelis.

Beje, paklaustas, ar matė savo 
vaikus, ateinančius į šį pasaulį, D. 
Žiogelis sako: „Kai gimė Karolina, 
buvo paskelbtas karantinas, tad net 
ir norėdamas negalėjau dalyvauti 
gimdyme. O kai laukėmės antro-
sios atžalos, buvom tikri, kad gims 
mergaitė, ir kraitelis rožinis buvo 
supirktas, tačiau susilaukėme ne 
mergaitės, o Mato (šypsosi). Per 

patį gimdymą dirbau, o į ligoninę 
nuvažiavau tik vakare. Ilgai taikiau-
si su mintimi, kad turiu sūnų“.

2005 – 2017 m. 
Gyvenimas rado būdą, kaip 

nustebinti net ir sulaukus 40-ies

Politinę karjerą D. Žiogelis pra-
dėjo 2000 m. „Būdamas 25 m. 
įstojau į senąją Socialdemokra-
tų partiją. Po truputį įsitraukiau į 
politinę veiklą rajone. 2011-2015 
m. buvau rajono Tarybos nariu – 
tai buvo pirmoji mano kadencija, 
dabar esu išrinktas ir antrajai ka-
dencijai. Darbas, politinė, visuo-
meninė veikla, o dar šeimos turi-
mas ūkis verčia aukoti atostogas, 
vakarus, savaitgalius. Politikoje 

„Dabar mažiausiai dvidešimt metų 
negaliu pasenti, turiu likti energin-
gas, jaunas, nes reikia gi merginą 
užauginti, o mažoji tai su charakte-
riu. Labai skiriasi vaikų auginimas, 
kai tau per dvidešimt, ir dabar – kai 
jau virš keturiasdešimties“, – kalba 
pašnekovas.

„Žmonės sako, kad gyvenimą 
reikia susitvarkyti iki 40 metų, na, 
namus pasistatėm, medžių yra pa-
sodintų, o va mažoji po 40-mečio 
atkeliavo. Bet dėl to džiugu, dar il-
gai būsim jauni“, – šypsosi D. Žio-
gelis, pernai su žmona atšventęs 20 
metų bendro gyvenimo jubiliejų. O 
ir dovaną jie sau netradicinę pasido-
vanojo – Žiogelių kieme buvo pa-
statyta medinė 3 metrų šv. Agotos 
skulptūra. 

esu pakankamai principingas, jei-
gu man kažkas nepatinka, nebijau 
to pasakyti. Ir dabartiniam merui 
Kęstučiui Tubiui esu išreiškęs savo 
nuomonę apie medinės pilies ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio statybas. 
Mano nuomone, tai daryti rajo-
no biudžeto pinigais yra visiškas 
absurdas. Kurdami projektus, ra-
šydami paraiškas turim galvoti ne 
apie kažkokias utopines idėjas, o 
mąstyti realiai. To dabartinėje ra-
jono politikoje ir trūksta“, – savo 
pažiūras dėsto D. Žiogelis.

Pašnekovas priklauso Vadovų 
klubui, labdaringa veikla užsiiman-
čiam Rotary klubui. 

O 2015 m. V. ir D. Žiogelių šeimą 
trečią kartą aplankė gandrai – į pa-
saulį atkeliavo pagrandukė Paulina. 

Kurklių vidurinę mokyklą Dainius Žiogelis 
baigė sidabro medaliu. Atestatą jam įteikia 
mokyklos direktorius Osvaldas Zaukevičius.
Nuotraukos iš Dainiaus ŽIOGELIO asmeninio 

albumo

Dar net nevaikščiojo, o motociklą vairuoti jau rūpėjo. Su mama 
Bronislava Žiogeliene prie savo gražiausio vienkiemio.

Dainius su tėčiu Henriku Žiogeliu...



SKELBIMAI 2017 m. rugsėjo 9 d.

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali 

 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio 
plakatus. 

įvairūs

parduoda

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Katilinių, dūmtraukių, 
įdėklų montavimas.

Vandentiekio, kanalizacijos 
įrengimas.

Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra” 

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

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Nekilnojamasis turtas

Žemės sklypą Anykščių mieste, 27 
arai (su namo dalimi). A. Vienuolio 
g., kitoje pusėje Anykščių profesinio 
rengimo centro. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-604) 74035.

Sodybą su tvenkiniu Naujonių k., 
vos 3 km nuo Anykščių. Ramus 
gamtos kampelis, 1 ha sklypas ša-
lia miško.

Tel. (8-683) 91121.

Sodybą vaizdingoje vietoje (ne-
brangiai, 1 ha žemės, geras susi-
siekimas).

Tel. (8-677) 99045.

Sodybą Troškūnų sen., Anykščių 
r. Mūrinis namas (remontuotinas), 
73 a sklypas, 13 a tvenkinys, nauja 
pirtis. Galima pirkti išsimokėtinai. 

Tel. (8-683) 91121.

Dviejų kambarių butą J. Biliūno g. 
Pirmas aukštas. Kaina sutartinė.

Tel. (8-693) 41108.

Dviejų kambarių bendrabučio 
tipo butą (bendras plotas 34 kv. m) 
Anykščių mieste Vairuotojų g. 3. 
Kaina 5 000 Eur.

Tel. (8-603) 14020.

Pušyno mikrorajone - nedidelės kva-
dratūros keturių kambarių butą.

Tel. (8-600) 80190.

Jaukų 4 k. butą Anykščiuose, Storių 
g., mūriniame name. Šarvo durys, plas-
tikiniai langai. Nebrangus išlaikymas.

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Malkas: drebulės, baltalksnio, beržo, 
juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis - ne ma-
žiau 20 kub. m. 

Tel. (8-612)-59532.

Nebrangiai - beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. 
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Priima užsakymus medžio pjuvenų 
briketams. Pristato į namus.

Tel. (8-612) 93386.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į na-
mus.

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

Gyvuliai

Vokiečių juodgalves ėriavedes avis 
veislei ir ėrieną (4,50 Eur/kg).

Tel. (8-611) 52683.

Karvę.
Tel. (8-616) 10316.

Karves.
Tel. (8-629) 06749.

Kita

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių dai-
gus.

Tel. (8-687) 45219.

Kviečius.
Tel. (8-686) 17201.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas, lietuviški, rusiški). 
Rudeninės nuolaidos! 

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

Statybinę medieną - gegnes ir brū-
sus. Rusišką sėjamąją (350 Eur).

Tel. (8-678) 31295.

Savaeiges žoliapjoves, traktoriu-
kus. 

Tel.: (8-608) 79459, (8-675) 64083.

Vištaitės Vištos! Rugsėjo 14 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis, 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis, bal-
tomis, pilkomis, juodomis, lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis. 
Bus gaidžių bei spec. lesalai. Kaina nuo 3,50 Eur. 
Tel. (8-616) 50414.

Levaniškiai 6.50, Traupis 6.55, Repšėnai 7.05, 
Pienionys 7.10, Janušava 7.15, Kavarskas 7.20, 
Ažuožeriai 7.35, N. Elmininkai 7.50, Elmininkai 7.55, 
Anykščiai 8.05 (prie seno ūk. turgaus Nofos pard.), 
Piktagalys 8.20, Andrioniškis 8.30, Padvarninkai 
8.35, Didžiuliškiai 8.40, Latavėnai 8.45, Troškūnai 
8.50 (turgelis), Vašokėnai 9.00, Surdegis 9.10, 
Papiliai 9.20, Viešintos 9.35, Svėdasai 15.10 (prie 
turgelio), Varkujai 15.45, Aknystos 15.50, Debeikiai 
15.55, Bebearzdžiai 16.00, Rubikiai 16.05, 
Gečionys 16.15, Mačionys 16.20, Burbiškis 16.30, 
Katlėriai 16.40, Pašiliai 16.45, Skiemonys 16.55, 
Kurkliai 17.10, Staškūniškis 17.20.

Vladislovo Tamošiūno 
paukščių ūkis 

IšPARdUodA didelio dėslumo 
vakcinuotas 5 mėn. vištaites
ir kalakutus iki 5 kg paaugintus 

savame ūkyje. 
Išpardavimo priežastis: nenuimtus 

pasėlius laukuose merkia lietus.
Užsakymus atvešime iki rajonų 

centrų. 
Tel.: (8-687) 78274, 

(8-622) 32588.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos, 
Katlėrių ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200. 

Išnuomoja gyvenamąjį namą su bui-
tine technika ir baldais Burbiškio k.

Tel. (8-676) 69399.

Išnuomoja komercines patal-
pas: 1700 kv. m mieste ir 144 kv. 
m miesto centre. Galima nuomo-
tis dalimis.

Tel. (8-686) 49380.

Rado

Automobilio raktų ryšulį.
Tel. (8-381) 5-13-33.

dovanoja

4 mėnesių mielus, gerai augin-
tus ir prižiūrėtus kačiukus. Yra 
pasirinkimas.

Tel. Anykščiuose 
(8-686) 04353.

Mėšlą. Išsivežti patiems iš tvar-
to.

Tel. (8-381) 7-90-29.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldy-
tuvus, skalbimo mašinas ir kitą 
buitinę techniką. Vyksta į iškvieti-
mus, suteikia garantiją. Pildo ma-
šinų kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, 
(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pyklas, valymo įrenginius. Mini 
ekskavatoriumi kasa vandens 
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas 
vandentiekiui, jungia hidroforus. 
Parduoda rentinius, atveža.

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

Nebrangiai atlieka visus geode-
zinius matavimus. 

Tel. (8-646) 59392.

Meistras klijuoja plyteles, glais-
to - dažo, montuoja gipso kartono 
plokštes, parketlentes, laminatą 
ir kt.

Tel. (8-688) 02158.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, namų dažymas, 
skardinimo darbai ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Skardinė stogo danga tiesiai iš 
gamintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos, alucinko skardos. Gamina 
lankstinius.  Parduoda gamintojo 
kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964, 
(8-687) 97797.

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.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauna medieną Jums patogioje 
vietoje. Gali išpjauti rąstus iki 7 m 
ilgio, 62 cm skersmens. Pjovimo 
našumas per dieną iki 12 kub. m.

Tel. (8-621) 68059.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-656) 77315.

Kaminų įdėklai. Pristatomieji 
(dvisieniai) kaminai. Suteikia ga-
rantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

Tel.: (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kergia ožkas.
Tel. 7-72-37.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

INFoRMACIJA  apie Anykščių  raj.  sav.  Kurklių  žvyro  telkinio 
naujų  plotų  naudojimo  atrankos  išvadą  dėl  poveikio  aplinkai 
vertinimo:

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Kurklių kar-
jeras“, Kurklių kaimas, LT–29234 Kurklių sen., Anykščių r., kon-
taktinis asmuo: Dainius Daškevičius, tel. +370 381 49419, el. p. 
info@karjeras.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Anykščių r. sav. 
Kurklių žvyro telkinio naujų plotų naudojimas. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Anykščių raj. sav., Kurklių 
sen., Šilinės k.

4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: pla-
nuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra nepriva-
lomas (2017–09–01, Nr. (28.5)–A4–9021).

5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ga-
lima: UAB „Kurklių karjeras“, Kurklių kaimas, LT–29234 Kurklių 
sen., Anykščių raj., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos pa-
skelbimo.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti 
Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311 
Vilnius, tel. 8 706 62 008, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų 
nuo šios informacijos paskelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos doku-
mentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai 
vertinimo departamento Utenos skyriuje, adresu: Metalo g. 11, 
LT-28217 Utena, tel. 8 389 68 784, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.
gamta.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 
239 kab., Vilnius, mob. tel. +370 686 42531, tel. (8 5) 2735810 
per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Nuotekų  valymo  įren-
ginių  montavimas,  nen-
drių,  ajerų  ežeruose  ir 
tvenkiniuose  pjovimas, 
amfibija. 
Tel. (8-642) 90829.

Sulčių spaudimas į plasti-
kines pakuotes su kraneliu. 
GeRIAUSIA KAINA RAJoNe. 

Siūlome plačiausią pakuočių ir 
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių k., sename 

vaismedžių sandėlyje. 
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.
SUPeRKAMe NeRŪšINIUS 

oBUoLIUS. 
Pasiimame patys. 

Tel. (8-676)17378 arba 
(8-675)86867.

Skubėjo vasaros ir žiemos,
Prabėgo laikas neramus,
Šįkart rugsėjis suskaičiavo
Septyniasdešimt penkerius metus.
Nenusimink, kad laikas skrenda, 
Tarytum paukščiai į šiltus kraštus, 
Jums jubiliejų gražų dovanoja, 
O metai verčia vis naujus lapus. 

Bronislavą VALeČKIeNĘ 75-ojo gimtadienio 
proga sveikina 

vaikai ir anūkai
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Dėkojame visiems, užjautusiems ir padėjusiems  laido-
jant mamą Eleną VANAGIENĘ.

Ypatingai dėkojame kaimynams iš Naujųjų Elmininkų 
Gojaus gatvės, bendruomenės nariams, Marijos Legiono 
narėms, Patricijų klubo narėms, Gyvojo Rožinio draugijai, 
asmeniškai Aušrai Bakšienei, Vytai Jablonskaitei, Aneliutei 
Bartusevičienei ir Vandutei Čepukienei.

Sūnūs su šeimomis

Už išgelbėtą gyvybę ir labai profesionaliai suteiktą medicini-
nę pagalbą nuoširdžiai dėkoju Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninės Reanimacijos skyriaus gydytojams ir slaugytojoms, 
budėjusiems ligoninėje rugpjūčio 10-11 dienomis. Ačiū en-
doskopiją atlikusioms medikėms, ligoninės direktorei. Taip 
pat dėkoju viešbučio „SPA Vilnius Anykščiai“ darbuotojams, 
administratorėms ir apsaugos darbuotojui, kurie visokeriopai 
padėjo man ir mano vaikams. Ačiū Jums visiems, mielieji. 
Būkite laimingi, sveikata turtingi, atlikdami savo taurų darbą.

Pagarbiai, 
Estera CikaNiENė, Zarasai

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VeRšeLIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PeRKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “dIeVo KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PeRKAMe 
ĮVAIRŲ MIšKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVeS, 
BULIUS IR TeLyČIAS 

„KReKeNAVoS 
AGRoFIRMoS“ 

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

Vyto Sabo įmonė PeRKA
veršelius, 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PeRKA
VeRšeLIUS 
Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Šiaudus. Galime 
pirkti iš pradalgių 

ar presuotus.
8 687 76191

SUPeRKAMe 
oBUoLIUS 

(galime paimti iš namų).
Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Lašų  ŽŪB  perka  pre-
suotus  šiaudus (30 Eur/
t+PVM), rugius (I – 125 
Eur/t; II – 120 Eur/t), kvietru-
gius (125 Eur/t), žirnius. 

Tel. (8-611) 44130.

Perka kviečius, rugius,
grikius, kvietrugius.

Tel. (8-683) 85009.

siūlo darbą
Pagalbiniam darbininkui ūkyje.
Tel. (8-613) 70103.

Burbiškio agroserviso koopera-
tyvui reikalingas mechanizatorius.

Tel. (8-682) 97420.

Ukmergėje esanti UAB “Systemair” 
ieško motyvuotų darbuotojų, norinčių 
išmokti montuoti ventiliacijos ir šaldy-
mo įrenginius gamykloje Ukmergėje. 
Įmonė suteiks darbo vietas bei kon-
kurencingą atlyginimą, organizuos 
transportą darbuotojams.

 CV siųsti el. paštu 
kristina.zvikaite@systemair.lt
 

Reikalingi e 
kategorijos 
vairuotojai. 

Tel.: (8-686) 23411,
(8-698) 46745.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039. 

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Apmoka notaro išlaidas. 

Tel.: (8-620) 66662, (8-654) 86640.

Brangiai - miškus su žeme ir išsikir-
tmui, visoje Lietuvoje.

Tel. (8-650) 16017.

Nebrandų mišką (jaunuolynas) nuo 
5 ha.

Tel. (8-681) 85676.

Skubiai - sodybą, namą, pasta-
tą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. 
Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Skubiai - 2-3 kambarių butą ar 
namo dalį Anykščiuose. Siūlyti ir ne-
suremontuotą. 

Tel. (8-607) 49133.

Automobiliai

Įmonė - automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, atsiskaito iš karto, 
sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Skubiai - automobilius.
Tel. (8-625) 46651.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.

Kita

Bites, staliaus varstotą.
Tel. (8-618) 12453.

Obuolius, surinktus į maišus. 
Pasiima savo transportu. Prireikus 
gali išskinti.

Tel. (8-625) 48128.
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anekdotas
Vyras prie parduotuvės staugia 

ant direktoriaus:
– Jūs apgavikai!! Melagiai!
Tas nesupratęs:
– Dėl dievo meilės, paaiškinkit, 

kas atsitiko.
Vyras:
– Nusipirkau skalbimo miltelių, 

o ant pakuotės parašyta „100 gramų 
nemokamai“. Grįžtu namo, atplėšiu 
pakelį... o ten tik MILTELIAI!!!

***

Durnynas, du durniai sugalvojo 
pabėgti iš durnyno, vienas sako 
kitam: 

- Bėgsim vakare, tik nueik ap-
žiūrėti, ar yra tvora, jei didelė, tai 
prasikasime, o jei maža - tai per-
lipsim.

 Nueina pažiūrėti, po kiek laiko 
grįžta draugas ,ir sako:

- Neapsimoka bėgti
Kitas klausia:
- Kodėl?
- Tvoros nėra - atsako kitas

oras

12

20

mėnulis
rugsėjo 9-11 d. pilnatis.

Dionyzas, Konstancija, Mi-
kalojus, Salvijus, Tautgirdas, 
Girmintė, Kostė.

Serapina, Sergijus, Argintas, 
Ramutė, Sonata.

šiandien

rugsėjo 10 d.

rugsėjo 11 d.

Hiacintas, Jacintas, Augan-
tas, Gytautė, Helga, Jackus, 
Gytė.

vardadieniai

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Paštų skyriuose ir per platintoją 
(su pristatymu į pašto dėžutę):

12 mėn.
EUR

„Anykšta” 56,10 (71,40) 66 (84)
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 51,00 60,00
„Anykšta” šeštadieniais 38,25 45,00

Atsiimant „Žiburio”, „Pušyno”, Jurzdiko 
ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai)
„Anykšta” 42,50 50,00
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 38,25 45,00
„Anykšta” šeštadieniais 34,00 40,00

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

elektroninės „Anykštos” kaina (PdF formatu) 12 mėn.
EUR

51,00 60,00

Prenumerata priimama: 
„Anykštos“ redakcijoje  

(Vilniaus g. 29).
Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.

www.anyksta.lt 

Pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose.   

 Platintojas
Raimondas Savickas 

(8-682) 39810.

A K C I J A ! ! !
metinei 

prenumeratai.
Nuo rugsėjo 4 iki 24 dienos

 Prenumeruokite

   

1 5 %  p i g i a u !

Amiliutė giria mūsų krepšinio 
rinktinę

Mes prie radijų prilipę,,
Prie ekranų prispausti
Labai sergam už rinktinę
Jei pralaimi ji – pikti.

Nors rinktinė pasikeitus,
Labai trūksta kai kurių,
Bet smagu matyt tuos veidus
Ir jau numerius skiriu.

Mes parodėme italams,
Ukrainai, kaip laimėt.  
Tik gruzinai, kad juos galas,
Sugebėjo nugalėt. 

Mūsų vyrams – po medalį
Ir po titulą garbės,
Kad taip garsina jie šalį,
Net jei nieko nelaimės.


