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Neblaivus vyras
globos namų
auklėtiniui
sulaužė pirštą

Atsisveikino
su Aldona
Daugilyte

2 psl.
šiupinys
Koncertas. Rugpjūčio 12 d.
(šeštadienį) 18 val. Sakralinio
meno centre teatralizuotas koncertas „Langas į sielą: žvilgsnis
XVI a. muzikoje ir poezijoje“.
Programą pristato tarptautinis senosios muzikos ansamblis „CANTO FIORITO“, meno vadovas
Rodrigo
Calveyra
(išilginės
fleitos, kornetas, Brazilija/Prancūzija). Dalyvauja Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Ariel
Abramovich (renesansinė liutnia,
Argentina/Ispanija), režisierė Karina Novikova. Programoje – Giovanni Pierluigi da Palestrinos, Orlando di Lasso, Juano Vasquezo,
Jacqueso Arcadelto, Philippe’o
Verdelot’o ir kitų renesanso kompozitorių kūriniais bus papasakota nuostabi meilės istorija. Bilieto
kaina – 4 Eur, studentams ir pensininkams – 2 Eur, moksleiviams
– nemokamai.

Jei ne anykštėnas, Lietuva neturėtų
Fotografijos muziejaus
Fotožurnalisto kelią Antanas
Dilys pradėjo laikraštyje „Kolektyvinis darbas“.

3 psl.

5 psl.

Pasikeitė „Nykščių“ savininkai jų įkūrėjai akcijų jau nebeturi
Aršia opozicija rajono valdžiai garsėję „Nykščiai“ galutinai praranda savo „veidą“ ir keičia savininkus. Pajutę, kad tragiškai žuvus šios žiniasklaidos įkūrėjui ir „maitintojui“ politikui Vytautui Galvonui, išgyventi šansų mažai, UAB „Atvirai“ akcininkai Aidas
Gurskus ir Rolandas Aleknavičius savo turėtas bendrovės akcijas nusprendė perleisti UAB „Anšilas“.
Nuo šiol „Nykščius“ valdo Rusijos įmonės „Sodrugestvo Baltija“ atstovas Lietuvoje, didmenine prekyba žemės ūkio produktais
užsiimantis Darius Čypas ir apgyvendinimo bei SPA paslaugų centro Anykščiuose įkūrėjas, Lietuvos liberalų sąjūdžio narys Valdas
Trinkūnas .„Nykščių“ radijo eteryje skamba už mokesčių mokėtojų pinigus nupirktos Anykščių rajono savivaldybės laidos.
Valdžios kritikas pasitraukė
Sutikimas perleisti UAB „Atvirai“
akcijas ir jas įsigyti UAB „Anšilas“
svarstytas šių metų birželio 28 dieną vykusiame Lietuvos radijo ir televizijos komisijos posėdyje. UAB
„Atvirai“ akcininkai, Andrioniškio
bendruomenės centro pirmininkas,
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karys Rolandas
Aleknavičius ir buvęs televizijos operatorius Aidas Gurskus pateikė komisijai prašymą perleisti turėtas akcijas –
R. Aleknavičius 12 akcijų (9,09 proc.
akcijų), o A. Gurskus – 28 akcijas (
21,21 proc. akcijų).

Mišios. Rugpjūčio 13 dieną 15
valandą Janonių koplyčioje (Skiemonių seniūnija) bus aukojamos
šv.Mišios. Bus meldžiama sveikatos ir Dievo palaimos.
Patikrinimas. Liepą Utenos
regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės
kontrolės skyriaus darbuotojai ir
rajonų agentūrų pareigūnai vykdė automobilių išmetamųjų dujų
patikrinimą UAB „Anykščių komunalinis ūkis“. Visų patikrintų
automobilių išmetamųjų dujų teršalai neviršijo ribinių verčių.
Darbas. Artėjant naujiems
mokslo metams, kai kurios mokyklos pritrūko pedagogų. Traupio
pagrindinė mokykla per Lietuvos
darbo biržą skelbia ieškanti chemijos mokytojo. Specialistui per
savaitę siūlomas 6,25 val. darbo
krūvis. Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacijos. Mokytojų trūkumas
– tiksinti bomba visoje šalyje.
Mokykloms ypač sunku rasti tiksliųjų mokslų mokytojų.

3 psl.

Televizijos operatorius Aidas Gurskus ir savanoris Rolandas Aleknavičius iš „Nykščių“ neprasigyveno – nusprendė UAB „Atvirai“ akcijas perleisti kitiems.

Kavarsko seniūnijos gyventojo ūkyje
asmenukė
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt Laisvės
afrikinis kiaulių maras
Antradienį Kavarsko seniūnijos Šovenių kaime užfiksuotas pirmasis šiais metais afrikinio kiaulių
maro (AKM) atvejis gyventojo ūkyje.

Laikraštis. Kitas laikraščio
numeris išeis rugpjūčio 16 dieną,
trečiadienį. Prenumeratorius kviečiame atsiimti laikraštį trečiadienį,
nes antradienį redakcija nedirbs.

Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis informavo, kad afrikinis kiaulių maras buvo nustatytas
jau paskerstoms kiaulėms.

Šiuo metu atostogaujantis Anykščių maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininkas Dainius Žiogelis priverstas sugrįžti prie darbinių rūpesčių.
„Afrikinio kiaulių maro atvejis
paaiškėjo jau paskerdus kiaules ir
tyrimams pridavus skerdienos mėginius“, - apie AKM atvejį Šoveniuose kalbėjo D. Žiogelis.
Šovenių kaimo gyventojai savo
tvarte laikė vos dvi kiaules. AKM
užkratas į ūkinį pastatą grečiausiai
pateko, nes nebuvo dėl tinkamų biosaugos priemonių .Dar kovo mėnesį Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas atkreipė dėmesį, kad AKM vis
daugiau problemų kelia Kavarsko
seniūnijoje. Liepos pabaigoje šioje
seniūnijoje buvo rasta AKM užsikretusio šerno gaišena.
Anykščių rajone per šiuos metus

AKM nustatyta daugaiu kaip 300
šernų.
Savaitgalį Lietuvoje kiaulių
ūkiuose užfiksavus šešis naujus
AKM atvejus prasidėjo diskusija,
kaip sustabdyti šios ligos plitimą.
Stambieji kiaulių augintojai siūlo
smulkiems ūkininkams, kurie savo
tvartuose augina po kelias kiaules,
išmokėti kompensacijas ir priversti
atsisakyti šio verslo. Kitas kelias pamėginti išnaikinti AKM platinančius šernus.
„Teks priversti medžiotojus gerokai mažinti šernų skaičių. To nedarantiems skirti baudas. Iliuzijų
nebėra. AKM apims visos Lietuvos
teritoriją ir vis tiek dauguma šernų
kris“, – teigia žemės ūkio ministras
Bronius Markauskas. Biosaugos
reikalavimai ūkininkams taip pat
bus griežtinami.

akimirka

Su šunim išėjom pasivaikščioti. Sutikau tokį pažįstamą griežtų veido bruožų.
- Be antsnukio, - aiškiai triumfuodamas iškėlė pirštą.
- Na, tau visai tinka. Nuo
žmonos pabėgai? Be reikalo, vis tiek pagaus, - atsakiau.
Numojo ranka ir nieko neatsakė. Sugadinau žmogui trumpą
laisvės akimirką. Sunervinau,
dabar tikrai ką nors apkramtys.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Parlamentinių lėšų pernelyg netaupė
Lietuvos Respublikos Seimas paviešino, kaip pirmąjį šių metų
pusmetį Seimo nariai naudojo parlamentines lėšas. Per mėnesį
šalies išrinktieji kanceliarinėms ir panašioms reikmėms gali išleisti po 812 eurų.
Konservatorius Sergejus Jovaiša
per šešis mėnesius išleido 4639,38
Eur ir sutaupė 233,3 Eur parlamentinių lėšų.
Nuo gegužės 11 dienos Seime
dirbantis Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos atstovas Antanas

Baura kanceliarinėms ir kitoms
reikmėms išleido 974,80 Eur.
Išlaidumu garsėjusi buvusi
anykštėnų atstovė Seime „valstietė“ Greta Kildišienė išleido
639,75 Eur parlamentinių lėšų.
Priminsime, kad kilus skandalui,

G. Kildišienė iš Seimo pasitraukė
sausio 24 dieną.
Visas iki cento parlamentinėms
išlaidoms skirtas lėšas – 4872,60
Eur išleido dešimt Seimo narių.
Tarp jų – su Anykščių krašto laikraščiu „Šilelis“ siejamas „tvarkietis“ Petras Gražulis.
Trys Seimo nariai: socialdemokratas Gediminas Kirkilas, konservatoriai Gabrielius Landsbergis ir
Ingrida Šimonytė - parlamentinių

spektras

lėšų per pirmąjį šių metų pusmetį
nepanaudojo.
Seimo nario išlaidų, susijusių su
parlamentine veikla, kompensaciją
iš valstybės biudžeto numato LR
Konstitucijos 60 straipsnis. Kokios
išlaidos laikomos parlamentinėmis
ir kokią jų sumą leidžiama padengti, diskreciją nustatyti turi pats Seimas.
-ANYKŠTA

Savivaldybė dar kartą paskelbė elektroninės
balsavimo sistemos viešąjį pirkimą
Anykščių rajono savivaldybės administracija antrą kartą paskelbė rajono Tarybos posėdžių salės balsavimo - diskusijų su
įgarsinimo ir vaizdo sistema įrangos viešąjį pirkimą. Pirmą kartą
skelbtas viešasis pirkimas buvo nutrauktas.
Birželio viduryje „Anykšta“
apie posėdžių salės įrangos viešąjį
pirkimą kalbėjosi su savivaldybės
Bendrojo ir ūkio skyriaus laikinuoju vedėju Algirdu Žalkausku.
Tuomet A. Žalkauskas buvo itin
nekalbus ir sakė, kad kol kas dar
vertinama viešojo pirkimo me-

džiaga, todėl daugiau informacijos
pateikti negalėjo. Po kurio laiko
viešasis pirkimas įsigyti elektroninei balsavimo sistemai buvo nutrauktas.
Viešojo pirkimo įrangai pirkti
apraše nurodoma, kad savivaldybės administracija pirks porta-

Neblaivus vyras globos namų
auklėtiniui sulaužė pirštą
Trečiadienį į Aulelių globos namus parėjęs 17-metis auklėtinis
pasiskundė, kad Auleliuose lankantis pas motiną namuose neblaivus motinos sugyventinis prieš jį smurtavo.Vaikinui Anykščių ligoninėje nustatytas rankos piršto lūžis.

Šalia Aulelių vaikų globos namų bent keliose vietose kreida pripaišyta svastikos ženklų, kurie yra draudžiami naudoti nacizmo
simboliai.
Aulelių vaikų globos namų direktorius Vaidas Niaura „Anykštai“ sakė,
kad kontroliuoti visus globos namų
auklėtinius ne visada pavyksta.
„Nuo globos namų iki namų,
kur gyvena nukentėjusio auklėtinio
motina, yra gal apie 50 metrų. Mes
negalime visą laiką sukontroliuoti,
kad jis ten neitų. Vis tiek mama yra
mama, kokia ji ten bebūtų. Tokia kebli situacija“, - sakė V. Niaura.
Pasak V. Niauros, pirmasis įspūdis, kad nukentėjusiojo globos namų
auklėtinio motina – tvarkinga kaimo
moteris.
„Būna, kad ir išgeria. O kaimynai
skundžiasi, nes turbūt tame pačiame
name gyvena“, - kalbėjo V. Niaura.
Ketvirtadienį portale anyksta.lt

pasirodžius pranešimui apie nukentėjusį Aulelių vaikų globos namų
auklėtinį, redakcija sulaukė skaitytojo skambučio. Pranešta, kad ketvirtadienio rytą šalia globos namų
ant asfalto pastebėta kreida pripieštų
svastikos ženklų.
„Visas Aulelių vaikų globos namų
auklėtinių gyvenimas prasideda vakarais, kai sutemsta. Jie ten visur
siaučia, plytas mėto“, - apie tai, kad
globos namų auklėtiniams trūksta
kontrolės, perspėjo skaitytoja.
Aulelių vaikų globos namų direktorius Vaidas Niaura „Anykštai“
sakė jokių svastikos ženklų šalia
globos namų ketvirtadienio rytą nepastebėjęs.
-ANYKŠTA

Temidės svarstyklės

tyrimas.
Smurtas. Skiemonių seniūnijos
Voversių kaime neblaivus (nustatytas 1,95 prom. girtumas) vyras
(g. 1975 m.) išlaužė namų duris
ir kelis kartus kumščiais sudavė
savo motinai (g. 1936 m.) į galvą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis nusikalstamos veikos padarymu vyras sulaikytas ir uždarytas į laikino sulaikymo patalpą.
Vagystė. Trečiadienį Kurklių

Vairuotojas.
Ketvirtadienį, apie 08.17 val., Utenoje,
Hipodromo gatvėje, sustabdytas
automobilis „BMW 525”, kurio
vairuotojas (g. 1994 m.), gyvenantis Skiemonių seniūnijos Gikonių kaime, buvo neblaivus
(nustatytas 1,56 girtumas). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis

tyvius pultus su mikrofonais bei
balsavimo mygtukais, programinę
įrangą balsavimo – diskusinės sistemos valdymui, valdomą vaizdo
kamerą, transliacijų serverį, vaizdo
projektorių ir kitus posėdžių įgarsinimui bei transliacijoms internetu
skirtus įrenginius.
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis
„Anykštai“ yra sakęs, kad tokia
įranga gali kainuoti didžiulius pinigus – apie 100 000 (skaičiuojant

litais). Opozicijai priklausantys socialdemokratai sakė, kad tokią pinigų sumą tikslingiau būtų panaudoti kitoms anykštėnų reikmėms.
Idėja pirkti rajono Tarybos posėdžiams skirtą naują įrangą kilo
tuoj pat po paskutinių savivaldos
rinkimų. Jau pirmuosiuose rajono
Tarybos posėdžiuose pastebėta,
kad suskaičiuoti 25 rajono Tarybos
narių balsus yra sudėtinga.
-ANYKŠTA

„Anykšta“ TV

Į Anykščių gyvenimą
jaunimas įtrauktų daugiau
šiuolaikinių technologijų
„ANYKŠTA“ TV kalbino Anykščių Jono Biliūno
gimnazijos gimnazistą Kasparą Zuloną.
„Šiuo metu pastebiu, kad
jaunimas truputį yra aptingęs.
Jiems svarbiausia – neįpareigojantis pasibuvimas su draugais. Manyčiau, kad dabar
toks laikotarpis – „Facebook“,
telefonas kišenėje. Realiai net
pats neįsivaduoju, kodėl taip
yra“, - tarptautinės jaunimo
dienos išvakarėse kalbėjo K.
Zulonas.
Apie jaunimo savivaldą K.
Zulonas atsiliepė skeptiškai.
„Jų veikla dažniausiai apsiriboja tuo, kad ant popieriaus
parašoma „įvyko“. Net nežinau, ar to moksleiviams vis
dar reikia ir ar tai yra aktualu“, - pastebėjo K. Zulonas.
„ANYKŠTA“ TV pašnekovas prisipažino, kad vietos
jaunimas aktyviai domisi tuo,
kas vyksta rajono gyvenime
ir išsakė savo nuomonę apie
planus statyti medinę pilį ant
Šeimyniškėlių
piliakalnio:
„Mintis tikrai nebloga, bet
visų pirma reikia gerų investicijų, gero planavimo ir tikslų
seniūnijos Kurklių II kaime, Šaltinio g., iš ūkinio pastato buvo
pavogtas benzininis pjūklas „STIHL271“, priklausantis UAB „Uosis ir Kęstas“.
Padaryta 500 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtys. Pirmadienį, apie 7.25
val., savo namų Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime, Pakalnės
gatvėje, palėpėje rastas vyro (g.
1977 m.) kūnas be išorinių smur-

Gimnazistas Kasparas Zulonas atskleidė, kad brandina mintį Anykščiuose
surengti stovyklą, kurios
metu vaikai būtų mokami
programavimo pagrindų.
siekimo. Dabar, kiek skaitau
žiniasklaidoje, yra toks truputį
išsimėtymas į šalis“, - sakė K.
Zulonas.
K. Zuloną kalbino portalo
anyksta.lt redaktorius Robertas
Aleksiejūnas.
Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt,
rubrikoje „ANYKŠTA“ TV“.
to žymių. 9.20 val., savo namuose Anykščiuose, Šaltupio gatvėje,
rastas moters (g. 1948 m.) kūnas
be išorinių smurto žymių. Apie 16
val., namuose Anykščiuose, Medžiotojų gatvėje, rastas moters (g.
1965 m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Antradienį, apie 03.50
val., Skiemonyse, Kalno gatvėje, namuose buvo rastas vyro (g.
1954 m.) kūnas be išorinių smurto
žymių.

Atiduos. Lietuvos apeliacinis teismas antradienį nusprendė Jungtinėms
Valstijos išduoti Evaldą Rimašauską,
kuris kaltinamas per suklastotus elektroninius laiškus iš JAV informacinių
technologijų įmonių „Facebook“ ir
„Google“ apgaule išviliojęs per 100
mln. JAV dolerių. Teismas atmetė
E.Rimašausko skundą. Šio teismo
sprendimas ekstradicijos byloje yra
galutinis ir neskundžiamas.
Viltis. Nors praėjusį savaitgalį
Darbo partija triukšmingai linksminosi vasaros sąskrydyje, priežasčių
džiūgauti partijos nariai turi nedaug.
Vis dėlto viltis jiems likti politikoje
dar gyva. Valdžią praradusi, rinkėjų
nepasitikėjimą užsitraukusi ir viduje
išsidraskiusi partija renka buvusios
didybės šukes. Ir tik buvęs partijos
lyderis Viktoras Uspaskichas kalba
apie galimą visuomeninio judėjimo
kūrimą, partijos gaivinimą ir būsimą
politinę sėkmę.
Piršlybos. Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) dvejojant dėl
savo ateities valdančiojoje koalicijoje, didieji broliai „valstiečiai“ suintensyvino galimų partnerių žvalgytuves.
Optimistinę žinią prieš porą dienų
pranešė Seimo pirmininkas. Jis nuramino, kad į LSDP vietą valdančiųjų
luote pretenduoja į naują frakciją susibūrę „atsakingi Seimo nariai“, tarp
jų esą gali būti ir socialdemokratų.
V. Pranckiečio užuominos paskatino
spėliones, kokia būsimo darinio sudėtis.
Konkurencija. Vidurio ir Rytų
Europoje nuožmi konkurencija dėl
studentų iš kitų šalių. Tačiau konkurencinę kovą dėl gabaus užsienio jaunimo Lietuva dažnai pralaimi, kartais
net neramumų draskomai Ukrainai.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Tarptautinių ryšių ir
studijų centro prodekanas dr. Alvidas
Sarlauskas džiaugiasi Visagino laikraštyje perskaitęs, kad jų universiteto absolventas gydytojas Wassimas
Ajaj nusipelnė savivaldybės apdovanojimo „Už nuopelnus sveikatos
apsaugai“.
Pinigai. Taip ir neįvykęs Karklės
festivalis sukėlė pasipiktinimo audrą
- pažadais apie naują renginį penimi
žmonės reikalavo organizatorių grąžinti pinigus už bilietus. Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba
gavo apie šimtą skundų, tačiau nė
vienam muzikos gerbėjui nepavyko
atgauti savo pinigų. Pernai Karklės
muzikinis festivalis pajūryje turėjo
startuoti rugpjūčio 12-ąją. Tačiau
likus kelioms dienoms iki renginio
pradžios organizatoriai paskelbė apie
sprendimą nukelti jį į kitą vasarą.
Teigta, kad honorarai pagrindinėms
žvaigždėms „Redfoo“, „Naughty
Boy“, „Sigma“, „Beardyman“ sumokėti, tačiau finansinė padėtis - vis tiek
per prasta, kad renginys įvyktų.
Avarija. Šiaurės Kinijoje autobusui įsirėžus į greitkelio tunelio sieną
žuvo mažiausiai 36 žmonės, o dar 13
buvo sužeisti, penktadienį pranešė
valstybinė žiniasklaida. Avarija įvyko
ketvirtadienio vakarą Šaansi provincijoje. Autobusas važiavo iš Čengdu
miesto pietvakarinėje Sičuano provincijoje į centrinį Luojango miestą,
vietos pareigūnus citavo naujienų
agentūra „Xinhua“. Sužeistieji buvo
nuvežti į ligoninę, informavo „Xinhua“.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Ką manote, kai
uždirbantys
daugiau 6000
eurų mokės
mažesnius
mokesčius?
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Pasikeitė „Nykščių“ savininkai jų įkūrėjai akcijų jau nebeturi
Darbuotojų pavardės
slepiamos

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Miglė BALČIŪNAITĖ, studentė:
- Blogai. Tokių yra mažai, o vidurinioji klasė ir uždirbantys mažiausiai bus skriaudžiami toliau.
Manau, kad tokie valdžios ketinimai tik dar labiau skatins emigraciją.

Valdas STANKEVIČIUS, Mačionių kaimo (Skiemonių sen.)
gyventojas:
- Labai blogai. Vėlgi akivaizdu,
kad valdantieji rūpinasi turtingiausiųjų interesais, o kurie vos gali
pragyventi, paliekami likimo valiai. Manau, kad tokie ketinimai
nesiderina su priešrinkiminiais
valstiečių žaliųjų ir socialdemokratų pažadais.

Vytautas
ŠIAUČIŪNAS,
Anykščių miesto gyventojas:
- Nieko gero. Vėl ir vėl skriaudžiami vidutiniokai ir uždirbantys
mažiausiai. O prieš rinkimus dabartiniai valdžios žmonės žadėjo
daug, deja, teko nusivilti. O aš dar
už juos balsavau. Suklydau...

UAB „Atvirai“ vadovauja už šmeižtą teistas žurnalistas Linas
Lalas (pirmas iš dešinės).
(Atkelta iš 1 p.)
Lietuvos radijo ir televizijos komisijai priėmus teigiamą
sprendimą, UAB „Atvirai“ 58
akcijos (64,39 proc. akcijų) priklauso UAB „Anšilas“ ir 47
akcijos (35, 61 proc. akcijų) D.
Čypui.
„Anykštos“ žiniomis, R. Aleknavičius pastaraisiais metais
UAB „Atvirai“ veikloje praktiškai nedalyvavo.
Aktyviausiai reiškėsi profesinę
mokyklą baigęs A. Gurskus, kuris rengė strategijas, kaip sumenkinti rajono valdžios sprendimus
ir į valdžią atvesti naujas politines jėgas. Beje, pats A. Gurskus
viešai išsakyti kritiką rajono
valdžiai vengė ir kaip „Nykščių“ darbuotojas savivaldybės
koridoriuose ėmė sukiotis tik į
rajono valdžią atėjus naujoms
politinėms jėgoms.
Už mokesčių mokėtojų
pinigus – panegirika valdžiai
Kodėl tuomet Anykščių rajoną
valdžiusiems konservatoriams ir
socialdemokratams A. Gurskaus
„diriguojami“ „Nykščiai“ taip
stengėsi į ratus kaišioti pagalius,
galutinai paaiškėjo po 2015 metų
savivaldos rinkimų. Pajutę, kad
politinių jėgų pokyčiai savivaldybėje gali būti naudingi finansiškai, „Nykščiai“ nusitaikė į rajono biudžeto pinigus.
Tai, kas šiandien rašoma portale Nyksciai.lt ir skamba radijo stoties „Nykščiai“ eteryje,
didžiąja dalimi yra kuriama už
mokesčių mokėtojų pinigus. Pasikeitė ir save žiniasklaidos priemone laikančių „Nykščių“ linija
– rajono valdantiesiems nebeliko
jokios kritikos, o pagrindiniais
radijo balsais tapo apie „gerus“
darbus nupirktose laidose pasakojantys rajono vadovai bei specialistai.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
duomenimis,
vien 2015 – 2017 metais savivaldybės informacijos viešinimui
radijo stotyje „Nykščiai“ buvo

skirti 9 180,27 Eur.
Už rajono biudžeto pinigus
net politikuos
Savivaldybės
administracijos
direktorius Audronius Gališanka
„Anykštą“ informavo, kad, siekiant įsigyti viešinimo radijuje
paslaugą, šių metų gegužės mėnesį
buvo apklaustas „vienas Anykščių
rajono naujienas pateikiantis radijas – „Nykščiai“. A. Gališanka
informavo, kad „numatoma įsigyti
30 radijo laidų bei 240 informacinių pranešimų laiko“.
Savivaldybės administracijos
direktorius A. Gališanka nurodė, kad už mokesčių mokėtojų
pinigus sumokėtose „Nykščių“
radijo laidose nebus vengiama ir
politikos temų: „Radijo laidose
numatoma skelbti informaciją
apie žemės ūkio, politikos, ekonomikos, socialinio gyvenimo
įvykius, kultūros ir sporto aktualijas, įvairius renginius bei
šventes rajone.“ Už šią paslaugą
iš rajono biudžeto savivaldybės
administracija įsipareigojo sumokėti 5 910 Eur.
Radijo stoties kryptį
nurodė Valdas Trinkūnas
Nors UAB „Anšilas“(kuri dabar
- didžiosios UAB „Atvirai“ akcijų
paketo dalies valdytoja) direktorė
yra Ieva Trinkūnaitė, 2015 metais,
kuomet „Nykščiai“ ėmė žvalgytis
į Anykščių šilelio pašonėje įsikūrusį SPA, vieno susitikimo metu
savo poziciją, kaip turėtų atrodyti
„Nykščių“ radijas, išsakė verslininkas Valdas Trinkūnas. Tuomet
V. Trinkūnas aiškino, kad „radijas
turi pereiti į kitą lygmenį“, matyt,
duodamas suprasti, kad kritikuoti
į rajoną valdžią atėjusių liberalų
nevalia.
Kodėl apgyvendinimo bei SPA
paslaugas teikianti UAB „Anšilas“
susidomėjo UAB „Atvirai“ žiniasklaidos priemonėmis, išsiaiškinti
nepavyko, nes bendrovės direktorės I. Trinkūnaitės mobiliojo ryšio
telefonas išjungtas.

UAB „Atvirai“ Druskininkuose
priklauso dar viena radijo stotis. Iš
pradžių ji buvo pavadinta „Kurorto
radiju“, bet greitai transformavosi į „Nykščius“. UAB „Atvirai“
žiniasklaidos priemonės dar yra
unikalios ir tuo, kad tai - „redakcija be galvos“. Informacija, kas
yra „Nykščių“ redaktorius, kokie
darbuotojai dirba portale Nyksciai.
lt bei radijo stotyse „Nykščiai“, yra
slepiama.
UAB „Atvirai“ nuo 2015 metų
pavasario vadovauja už šmeižtą teistas anksčiau per televiziją
transliuotos bulvarinės laidos žurnalistas Linas Lalas.
Naujienų portalas Delfi.lt 2010
metais rašė (Dainius SINKEVIČIUS, „Nuteistas bulvarinės laidos
žurnalistas, apšmeižęs prokurorą J.
Laucių”): „teismas konstatavo, kad
televizijos laidos “Uogos. Žinios ir
orai” redaktorius laidos vedėjams
parašė tekstą, kuriame buvo akivaizdžiai su tiesa prasilenkiantys
teiginiai. Teisėjai mano, kad palygindamas J. Lauciaus protą su
šimpanzės bei jį kaltindamas užvaldžius sklypą Klaipėdoje, laidos
redaktorius pažemino prokuroro
garbę. Be to, teigdamas, kad J.
Laucius esą pagrobė sklypą ir yra
susijęs su Rusijos mafija bei KGB,
jį apšmeižė.”
Nepaisė net Visuomenės
informavimo įstatymo
Priminsime, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija pernai
planinio patikrinimo metu nustatė
daugybę pažeidimų UAB „Atvirai“ priklausančiose radijo stotyse. UAB „Atvirai“ už pažeidimus
nutarta skirti įspėjimą, ateityje jų
nepašalinus, Lietuvos radijo ir televizijos komisija gali atimti radijo
stočių transliavimui skirtas licencijas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad
radijo stočių programos neatitiko
išduotoje licencijoje numatytų programos sandaros ir turinio sąlygų,
kaip to reikalauja Visuomenės informavimo įstatymas, reklama nebuvo išskiriama iš kitų programos
dalių, buvo nesilaikoma nustatytų
reikalavimų programoms saugoti.

-ANYKŠTA

savaitės citatos
Kalnų sportas jau tada
populiarus buvo
Rimas JASIŪNAS, verslininkas, apie planą sovietmečiu:
„Planas buvo vienintelis rodiklis. Kitų rodiklių, pavyzdžiui,
kokybinių, niekas nesiekė. Tik
kiekybinių. Planą „nuleisdavo“
partijos komitetas, iš kur jis ištraukdavo, kad būtent tiek reikia
padaryti - nežinau, matyt, dar iš
aukščiau kažkas „nuleisdavo“.
Blogai tada, kai vienoj
nuotraukoj du politikai

Žilvinas Pranas SMALSKAS, Anykščių menininkų
asociacijos pirmininkas, apie
paminklus:
„Anykščiai jau tampa paminklų miestu. Jeigu vienoje nuotraukoje jų matosi bent du, tai
nėra gerai.
Galima „Google“
pasiklausti
Kasparas ZULONAS, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
gimnazistas, apie jaunimą:
„Manyčiau, kad dabar toks laikotarpis – „Facebook“, telefonas
kišenėje. Realiai net pats neįsivaduoju, kodėl taip yra“
Kai pagalvoji, tai ir karvės
vis tiek dvesia
Bronius
MARKAUSKAS,
žemės ūkio ministras, apie tai,
kodėl šernus reikia šaudyti:
„Teks priversti medžiotojus
gerokai mažinti šernų skaičių.
To nedarantiems skirti baudas.
Iliuzijų nebėra. AKM apims visos Lietuvos teritoriją ir vis tiek
dauguma šernų kris“.
Tikisi nuolaidų
Giedrius
ALKAUSKAS,
matematikas, kompozitorius,
mokslų daktaras, apie tai, kas
blogiausiai mokosi jo kurso
apie muziką ir matematiką:
„Spėkite, kas prasčiausiai
mokosi? Nepatikėsit, bet matematikai“.
Ryžių derlius Kavarske
šiemet geras

užjaučia

Mirus Aldonai DAUGILYTEI, nuoširdžiai užjaučiame
gimines ir artimuosius.
TS - LKD Anykščių skyrius

Algirdas
GANSINIAUSKAS, Kavarsko seniūnas, apie
javapjūtę:
„Keli ūkininkai bandė pjauti,
paskendo“.
Užtat kokios perspektyvos
pakilti
Juozas, www.anyksta.lt, komentatorius:
„Skaičiau, mus jau Zimbabvė
aplenkė“.

pro memoria
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Atsisveikino su Aldona Daugilyte (1942 - 2017)
Ketvirtadienį artimieji, draugai, bendražygiai, mokytojai ir
buvę mokiniai amžino atilsio palydėjo penkių kadencijų Anykščių rajono tarybos narę, mokytoją, visuomenininkę Aldoną Daugilytę. Ji po sunkios ligos mirė rugpjūčio 7 dieną. A. Daugilytei
rugpjūčio 1 dieną sukako 75 metų.

Palydėti savo pirmosios mokytojos atėjo daug buvusių mokinių.

kių, Čekomių mokyklų pradinių
klasių mokytoja. Mylėjo savo mokinius, negailėjo jiems savo laisvalaikio, po pamokų leisdavosi į
žygius gamtoje, nes ir pati mėgo
keliauti, su mokinukais švęsdavo
šventes, gamtoje sutikdavo Naujuosius. Tėvai stengdavosi, kad jų
vaikas pakliūtų būtent į mokytojos
A. Daugilytės klasę. Jos buvę auklėtiniai pirmuosius mokslo metus
prisimena su meile ir dėkingumu,
su pirmąja savo mokytoja ryšių
nenutraukė iki jos mirties.
Mokytoja siekė savo profesijos
aukštumų, nuolat tobulinosi įvairiuose kursuose, domėjosi savo
profesijos metodinėmis naujovėmis, 1997–aisiais tapo mokytoja
metodininke. 1991–1993 m. A.
Daugilytė baigė Panevėžio vyskupijos katechetikos centro kursus
ir įgijo tikybos mokytojos kvalifikaciją, mokė vaikus tikybos tiesų.
Dirbo nesirinkdama kur lengviau.
Reikėjo – mokė Katlėrių ir aplinkinių kaimų, Skiemonių ir netgi
Alantos vaikus. Ji sudarė ir išleido ne vieną savo mokinių kūrybos
knygelę. A. Daugilytė 20 metų
išsaugojo tragišką 1991 m. sausį
savo auklėtinių pieštus piešinius

ir 2011 m. išleido jų albumą.
Gyvendama Anykščiuose, niekada neužmiršo savo gimtojo
krašto, pirmosios savo mokyklos
ir darbovietės. Aktyviai reiškėsi
ne tik Anykščių, bet ir Debeikių
bendruomenės veikloje, organizavo kraštiečių šventes, išleido jubiliejinį leidinį „Debeikių bažnyčiai
– 100“.
Mokytoja aktyviai dalyvavo politinėje veikloje - Atgimimo metais
buvo Lietuvos Sąjūdžio Anykščių
rajono tarybos nare, Tarybos pirmininko pavaduotoja. 1991–ųjų
sausį ji buvo tarp Lietuvos parlamento gynėjų. Nuo 1992 m. A.
Daugilytė buvo Lietuvos Sajūdžio
Seimo nare, organizacijos „Tėvynės santara“ Anykščiuose pirmininke, leido ir platino neperiodinį
leidinį „Žiburys“. 1996–2000 metais A. Daugilytė vadovavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos
Anykščių skyriui, partijoms susijungus aktyviai reiškėsi Tėvynės
Sąjungos (Lietuvos konservatoriai)
veikloje. Nuo 1995 metų ji penkias
kadencijas dirbo Anykščių rajono
tarybos nare. A. Daugilytė reiškėsi kaip principinga, savo nuomonę
turinti ir ją pagrįsti bei apginti gebanti politikė.
A. Daugilytė buvo kraujo donorė, aukojusi jo 30 kartų.
A. Daugilytė buvo apdovanota

Baltijos asamblėjos medaliu už
veiklą Baltijos šalių vienybės labui Baltijos kelio 20-mečio proga,
Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus

trečioji pagal pajėgumą Lietuvos
krepšinio lyga, kurioje žaidžia
daugiau nei 30 komandų iš įvairių šalies miestų ir miestelių.
„Turime didelį įdirbį ir dar
didesnį iš Anykščių kilusių jaunų
žmonių norą žaisti už Anykščius
aukštesnėje lygoje, reikia tik
pritarimo ir palaikymo”, - pristatydamas planus rajono vadovams
kalbėjo Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro direktorius Žilvinas
Ovsiukas.
Taip, Anykščių įdirbis krepšinio
pasaulyje tikrai gan didžiulis.
Užtenka vien paminėti anykštėną
Sergejų Jovaišą, dabar pasukusį
į didžiąją politiką. O ir pats RKL
prezidentas yra buvęs Anykščių
rajono meras Darius Gudelis.
Taigi čia jau galima kalbėti ne
tik apie įdirbį, bet ir Anykščių
krepšiniui ypač palankią situciją.
Tikėtina, kad dirbdamas Seime, S.
Jovaiša ras būdų bei priemonių,
kaip „pagelbėti“ vietos krepšiniui, o RKL prezidentas anykštėnas – jau savaime privalumas.
Vienas tik klausimas neramina krepšinio aistruolius – ar
pajėgūs bus jaunieji Anykščių
krepšininkai kovoti RKL lygoje?

Ankstesnių metų praktika rodo,
kad be vadinamųjų „legionierių“
Anykščių komanda būtų likusi
visiška autsaidere, o į komandą
pakviesti anykštėnai dažniausiai trynė komandos atsarginių
suolelį. Bet Ž. Ovsiukas sako, kad
yra ne tik įdirbis, bet ir didžiulis
vietos jaunimo noras žaisti už
Anykščius. Ar galima Ž. Ovsiuku,
kuris išugdė plaukiką Giedrių
Titenį, netikėti?
„Mes net neabejojame tokios
komandos reikalingumu. Tai ne
tik mūsų krašto garsinimo, bet
ir svarbus prevencinis projektas,
reikalingas čia gyvenančiam ir
studijuoti ar dirbti į kitus miestus
išvykstančiam krašto jaunimui. Džiugu, kad jauni žmonės
pasirengę krepšinio aikštelėje
kautis už savo gimtą miestą, už
Anykščius”, - sakė rajono meras
Kęstutis Tubis. Deja, bet apie
pinigus, kurie reikalingi Anykščių
krepšinio komandos išlaikymui,
santūriai nutylėjo...
Planuojama, kad naujosios
komandos pavadinimas bus
Anykščių KKSC - „Elmis”,
krepšininkus toliau treniruos Ramūnas Šližys. „Elmis“, sakote?

„Google“ sufleruoja, kad tai ežeras kažkur prie Elmininkų. Kad
jau yra mintis garsinti Anykščius,
gal krepšinio komandai reikėtų
kito, labiau Anykščius reprezetuojančio pavadinimo? Pavyzdžiui,
Anykščių KKSC – „Šlavėnai“
arba Anykščių KKSC – „Aknysta“. Žinoma, juokauju....
Ar tikrai Anykščiams reikalinga, kaip galima nuspėti, mokesčių mokėtojams tikrai nemažus
pinigus kainuosianti krepšinio
komanda, deja, visuomenės
niekas neklausė. Pamenate, kaip
prieš savivaldos rinkimus valdantieji pasakojo apie „skaidrumą ir
viešumą“ bei priimamus sprendimus, kurie bus tik pasitarus ir
išdiskutavus su visuomene? Štai
portalo anyksta.lt skaitytojai šaukia, kad Anykščius kur kas geriau
reprezentuotų futbolas. Turime net
du mieste atnaujintus futbolo stadionus! Kalbama, kad nė vienas
jų neatitinka keliamų reikalavimų
aukšto lygio varžyboms, bet treniruotis vietos sočiai. Nes antraip ir
vėl kurmiai stadionus okupuos.
Vis dėlto geriausias sprendimas
būtų, jei Anykščių rajono savivaldybė išliktų inovatyvi, krepšinį

Mokytoja, visuomenininkė, penkių Anykščių rajono tarybos kadencijų narė Aldona Daugilytė mirė sulaukusi 75–erių.
1942 m. Ąžuolynės kaime žemdirbių šeimoje gimusi A. Daugilytė 1945–ųjų lapkričio 1 d. neteko
tėvo, kuris slėpdamasis nuo sovietinės kariuomenės pasitraukė pas
laisvės gynėjus ir žuvo, po mirties
buvo pripažintas kariu savanoriu.
A. Daugilytė augo su mama ir vyresniu broliu.
1961 m. baigusi Debeikių vidurinę mokyklą, joje ir dirbo laborante, pradinių klasių mokytoja.
Neakivaizdžiai baigusi Šiaulių
pedagoginį institutą, apsigyveno Anykščiuose, dirbo Anykščių
Vaišviliškių, Pavirinčių, Levaniš-

Mašinos pajudėjo į senąsias
Anykščių kapines.

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Artėjančio Europos vyrų
krepšinio čempionato nuotaikos
neaplenkė ir Anykščių. „Darbą
su dokumentais“ vasaros metu
pamėgę rajono vadovai taip pat
užsikrėtė antrąja Lietuvos religija
vadinamos sporto šakos virusu.
Liepos pabaigoje savivaldybėje vyko pasitarimas, kuriame
kalbėta apie vietos krepšinio
perspektyvas. Po metų pertraukos
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centras brandina mintį sugrąžinti
Anykščių krepšinio komandą į
Regionų krepšinio lygą. Regionų
krepšinio lyga, arba RKL, yra

Pirmojo laipsnio atminimo ženklu
„Su Sąjūdžiu už Lietuvą“.
Visus šios veiklios ir iniciatyvios moters darbus būtų sunku
išvardinti...
Ketvirtadienio rytą šv. Mišias už
A. Daugilytę Anykščių šv. Mato
bažnyčioje aukojo kunigai Petras
Baniulis ir Mindaugas Šakinis.
Palydėti į amžiną atilsį mokytojos, visuomenininkės susirinko
gausus būrys jos buvusių bendražygių, buvusių mokinių, mokytojų, ją pažinojusių anykštėnų ir
debeikiečių.
Laidotuvėse senosiose Anykščių kapinėse atsisveikinimo žodį
tarė Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį pavaduojantis vicemeras,
bendrapartietis Sigutis Obelevičius, rašytojas Vygandas Račkaitis, kurie pabrėžė, kad šviesus A.
Daugilytės atminimas amžiams
išliks anykštėnų širdyse.
- ANYKŠTA

Amžino atilsio A. Daugilytę lydėjo naujasis Anykščių šv.Mato
bažnyčios kunigas Mindaugas Šakinis.

Palydėti Aldoną Daugilytę į amžinybę susirinko daug anykštėnų,
tarp jų - nuotraukos centre bendrapartiečiai vicemeras Sigutis
Obelevičius ir buvusi Antano Baranausko vidurinės mokyklos,
kurioje A. Daugilytė mokytojavo, direktorė Ona Repečkienė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
paliktų remti verslininkams ir
Anykščių rajone puoselėtų...
motokrosą. Kaip žinia, Mickūnų
motokroso trasa šiuo metu priklauso rajono Tarybos nariui, liberalui Lukui Pakelčiui. Žinoma,
motokroso rėmimui aktyviai, ko
gero, priešintųsi su L. Pakelčiu
konfrontuojantis rajono meras K.
Tubis. Tačiau „K. Tubio ir L. Pakelčio dvikovė“ rajono Taryboje
taip pat jau daugeliui pabodo,
be to, tai negali būti prioritetine
„sporto šaka“, nors jos tiesiogines transliacijas galima stebėti
net internetu.
Bet kuriuo atveju nieko prieš
krepšinį tikrai neturiu ir labai
laukiu Europos vyrų krepšinio čempionato kovų. Mielai
stebėčiau ir Anykščių krepšininkų
kovas, tik abejoju, ar savivaldybės perkama milžiniškus pinigus
kanuosianti balsavimo - diskusijų su įgarsinimo ir vaizdo
funkcijomis sistema suteiks tokią
galimybę. O Anykščiams jau
laikas užsiauginti S. Jovaišos
„pamainą“, nes antraip taip ir
liksime poetų ir rašytojų kraštu su
kažkur šalia Anykščkių telkšančiu
Elmos ežeru...

akiratis
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Jei ne anykštėnas, Lietuva neturėtų
jonas.j@anyksta.lt
Fotografijos muziejaus
Jonas JUNEVIČIUS

Šiaulių senamiesčio centre, Vilniaus gatvėje, klesti iš Anykščių krašto kilusio fotomenininko, kolekcininko, muziejininko, 1960–1962 metais dirbusio „Anykštos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo“
laikraščio fotokorespondentu, Antano Dilio 1973 metais įkurtas modernus Fotografijos muziejus.
Lietuvos fotografai ir muziejininkai mūsų kraštietį laiko vos ne legendine asmenybe.
A. Dilys, sulaukęs garbaus amžiaus, dar dalyvauja muziejaus veikloje, muziejui dovanojo apie 50
000 negatyvų ir toliau dovanas ruošia. Muziejuje tapo tradicija sausio 1–ąją gimusio muziejaus įkūrėjo gimtadienio išvakarėse atidaryti jo fotografijų parodą. Tokia buvo surengta ir jo 85–mečio proga.

Prieškarinė vaistinė Šiauliuose tapo fotografijos muziejumi ir
dar „prisiaugino“ ketvirtąjį aukštą.

Nebūtų žurnalisto Antano Dilio (nuotraukoje – prie Antano Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus prieš daugiau kaip dešimtmetį), ko gero Lietuvoje nebūtų ir Fotografijos
muziejaus.
Originalus, modernus ir
nepakartojamas
1935 m. pastatytame modernistinės architektūros pastate įsikūręs Fotografijos muziejus, galima
sakyti, pačiame brandume – jam
44–eri. Per ką tik pasibaigusią rekonstrukciją muziejui pristatytas
ketvirtas aukštas, dėl funkcinių
poreikių užmūrytos kai kurių langų angos, tačiau pastato architektūriniai sprendimai ir medžiagos
išsaugojo jo prieškarinę išraišką,
jis dera su aplinkiniais pagrindinės
Šiaulių gatvės pastatais. Peržengus
muziejaus slenkstį pasitinka senojo mūro atodangos ir vestibiulyje
atidengtas tarpukario užrašas „APTIEKA“, ženklinantis ankstesniąją
pastato funkciją. Bendrystės su
vaistais tik tiek belikę, o restauruotose muziejaus interjero erdvėse viešpatauja fotografija. Pasak
„Aušros“ muziejaus Fotografijos
skyriaus vedėjos Vilijos Ulinskytės
- Balzienės, formuojant ekspozicijas ir kitas muziejaus erdves siekta
maksimalaus atvirumo – net tarnybinių patalpų, kabinetų durys yra
stiklinės, atviras pats muziejinio

darbo procesas. „Interjere sukurtos
atskiros neformalaus bendravimo
erdvės, susitikimų vietos, pažintinės ir kūrybinės veiklos zonos,
atviros muziejaus lankytojams, kuriose siūloma su fotografija susijęs
prasmingas laisvalaikis: fotografijos leidinių skaitykla, edukacinis
centras „Studija“ su fotolaboratorija, lauko stogo terasa“,- keliais
sakiniais muziejų pristatė jau 17
metų jame dirbanti, o 10 paskutiniųjų metų - jo vedėja V. Ulinskytė
- Balzienė.
Muziejaus bibliotekoje yra daugiau kaip 11 000 specialiųjų fotografijos leidinių, ji atvira visiems,
besidomintiems fotografijos istorija, fotografijos menu ir fototechnika (beje, vokiečių kalba 1890
m išleistą knygą apie fotografiją
muziejininkai pavartyti leidžia tik
su pirštinėmis). Edukacinį centrą
„Studija“ sudaro edukacinių programų patalpa, fotolaboratorija ir
mažoji parodų ir vaizdo peržiūrų
salė, kuri gali būti transformuojama į studiją.
Pristatytame ketvirtajame aukšte
įrengta moderni pagrindinė muziejaus keičiamų fotografijos parodų

Parodų erdvėse netrūksta lankytojų.

salė, vadinama „Galerija“, o iš jos
patenkama į netradicinę erdvę –
atvirą stogo terasą. Ji labai tinkama
originaliems lauko renginiams ar
puodeliui kavos lauko kavinukėje.
Nuo stogo atsiveria nuostabi Šiaulių miesto centro panorama, kurią
galima įamžinti nuotraukoje arba
užeiti į bokštelyje įrengtos „cameros obskuros“ vidų ir pamatyti tos
pačios miesto panoramos vaizdą
ant „camera obskura“ sienos.
Su muziejaus modernumu, išsamiu fotografijos pristatymu ir
parodomis susipažinau lydimas
nuziejininkės, ekspozicijų konsultantės Ievos Stočkutės, kuri pademonstravo su „Studijos“ vaikais
atliekamus eksperimentus, pristatė
šiemet studiją baigusiųjų parodą ir
kitas ekspozicijas.
Gyvenimą pašventė fotografijai
Man, kaip anykštėnui fotografui,
knietėjo kuo daugiau sužinoti apie
muziejaus istoriją ir jo įkūrėją A.
Dilį, kurio pavardė įamžinta muziejaus ekspozicijos pradžioje. Juk
rašyti apie Fotografijos muziejų,
vadinasi, rašyti ir apie jo įkūrėją,

Ant muziejaus stogo galima atsipūsti, nufotografuoti miesto panoramą ir pabūti „cameros obskuros“ viduje.
nes nebūtų jo, kažin ar kas nors
kitas būtų užsikrovęs tokią titanišką naštą, įprasminusią šio iškilaus
žmogaus būtį.
A. Dilys gimė 1932–ųjų sausio
1–ąją Storių kaime. Augo penkių
vaikų šeimoje ir jo gyvenimas nelepino - jis dirbo ir mokėsi. Dirbdamas techniku melioratoriumi, 1957
m. baigė Anykščių darbo jaunimo
vidurinę mokyklą. Padirbėjęs keletą metų Anykščių rajono laikraščio
fotokorespondentu, studijavo Maskvos (Rusija) centriniuose žurnalistikos namuose fotoreportažo
meno specialybę ir 1963 m. buvo
paskirtas ELTA korespondentu
Šiauliuose, kur ir tebegyvena.
Jaunas, energija trykštantis, žinių ir patirties sukaupęs vyras tapo
Lietuvos fotomenininkų sąjungos
nariu ir Šiauliuose įkūrė meninės

fotografijos klubą. Tuomet pačiame pakilime buvo XX a. antroje
pusėje susiformavusi lietuviškoji
fotomeno mokykla, pripažinimo
sulaukusi ne tik buvusioje Tarybų
Sąjungoje, bet ir užsienyje.
Štai tokio fotografijos profesionalų ir mėgėjų kūrybinio entuziazmo ir susitelkimo laikotarpiu kilo
Fotografijos muziejaus idėja, kurią
Šiaulių fotoklube su bendraminčiais subrandinęs ir ėmėsi įgyvendinti jaunas fotožurnalistas, Šiaulių
fotoklubo vadovas, dabar – vienas
tituluočiausių šalies fotografų, fotografijos parodų, konferencijų
organizatorius, garsus filokartistas, daugybę apdovanojimų pelnęs
Lietuvos fotomenininkų sąjungos
garbės narys A. Dilys.
(Nukelta į 11 p.)

Ekspozicijų konsultantė Ieva Stočkutė rodo muziejuje pagamintą pinhole tipo fotoaparatą, kurio pagalba galima sukurti nepakartojamų fotografijų.

iš arti

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Mokslų daktaras slapčia
linas.b@anyksta.lt
lanko paskaitas
Linas BITVINSKAS

Trečiadienį Anykščių rajono Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos salėje anykštėnas matematikas, kompozitorius,
mokslų daktaras Giedrius Alkauskas skaitė neįprastą paskaitą „Muzika ir matematika: kiek tai yra muzikologija, kiek - muzika?“.

Mokslų daktaras Giedrius Alkauskas (prie kompiuterio) juokauja, kad pati gražiausia muzika yra tyla.
Autoriaus nuotr.
Paskaitos pradžioje laisvalaikio
rūbais apsirengęs G. Alkauskas nė
kiek nepriminė mokslų daktaro, o ir
pats juokavo, kad Vilniaus universitete slapčiomis kartais nuslenka į
kitas paskaitas, sakykim, filosofijos,
kartu su studentais ir jam puikiai sekasi susilieti su studentų srautu. Jo
Vilniaus universitete skaitomą kursą
apie muziką ir matematiką kasmet
pasirenka apie 140 studentų, reklamos jam nereikia, tačiau nepaisant
to G. Alkauskas kalbėjo, kad stengiasi kasmet jį dar patobulinti. „Kitaip studentai nesirinks“, - aiškino

G.Alkauskas.
Šį anykštėno 4 mėnesius dėstomą
kursą renkasi įvairių specialybių studentai. Jis ypač gyrė medikus, kurie
yra įpratę mokytis, todėl jų rezultatai
visada geriausi. „Spėkite, kas prasčiausiai mokosi? Nepatikėsit, bet
matematikai“, - juokėsi G. Alkauskas.
Į biblioteką susirinkusiems anykštėnams, kurių buvo apie 20, G.
Alkauskas savo dėstomą kursą pabandė sutraukti į valandos laiko paskaitą. Ir iš nerūpestingo jaunuolio
greitai virto mokslų daktaru, kuris

nesustodamas greitakalbe beria skaičius, terminus, operuoja pavardėmis,
laikotarpiais, meno stiliais...
G. Alkauskas palietė tokias temas
kaip konsonansas ir disonansas, muzikinės sąvokos, dermė, garsų kūrimas. Taip pat nemažai dėmesio buvo
skirta ir fizinėms žmogaus klausos
ypatybėms ir net psichoakustikai.
Sakykim, kalbėdamas apie konsonansą ir disonansą G.Alkauskas
demonstravo, kaip tai galima paaiškinti matematiškai. Pasak jo, to siekė mokslininkai Galileo, Mersenne,
Kepler, Euler, d’Alambert, muzikantai Tartini, Rameau, tačiau pirmąjį
teisingą paaiškinimą, paremtą garso
matematika, garso fizika, ausies fiziologija ir kognityviniais nervų sistemos mechanizmais, pateikė XIX
a. vokiečių mokslininkas Hermanas
von Helmholtzas. G.Alkauskas ir
pats nėra tolimas muzikai. G. Alkauskas yra sakęs, kad „iš menų
mane labiausiai veikia muzika, dailė
ir poezija, o mažiausiai - kinas. Tad
ir galima suprasti, kad ne visiems
pavyks paaiškini, kuo profesionalius
matematikus žavi matematika, kur
yra prasmė. Didelis estetinis grožis,
sąryšiai tarp, atrodytų, nesusijusių
objektų, netikėtos tapatybės, harmonija, gebėjimas sugalvoti struktūras
ir metodus, kurios galų gale padeda
išspręsti iki tol neįkandamus uždavinius - štai kas matematikus žavi
matematikoje. Taip pat labai įdomi
ir tamsioji matematikos pusė - pavyzdžiui, Tiuringo sustojimo problema ir Giodelio nepilnumo teorema,
kurios kartu rodo, kad pati savaime
matematika jau yra ribota.“
Pasak G. Alkausko, muziką jis
atrado vėliau negu matematiką, netikėtai susidomėjo muzikos ir matematikos sąsajomis, šiek tiek studijavo Vilniaus konservatorijoje, net
ir pats ėmė kurti muziką. „Menas
yra menas, o mokslas yra mokslas,
jie apeliuoja į kitus dalykus ir, aišku, yra daug daugiau skirtumų nei
panašumų. Ir vis dėlto elektroninės
muzikos amžiuje tuos dalykus galima suartinti. Pavyzdžiui, bet kokią
dinaminę sistemą, bet kokį fraktalą
ar kitą labai turiningą matematinį

objektą galima paversti į muziką, tik
reikia sugalvoti, kaip tuos duomenis paversti į muzikinę informaciją
- aukštį, harmoniją ir kitą vertikalią
struktūrą ar tembrą, taip pat ir trukmę, ritmą - horizontalią struktūrą“,
- apie ryšius kalbėjo mokslų daktaras
Paskaitoje anykštėnams G. Alkauskas demonstravo, kaip žmogų
veikia dermė, koks ryšis su matematika. Sakykim, aiškino, kaip skambėtų muzika, jeigu oktavoje būtų
ne 12, o 15 ar 17 garsų. „O sąsajų
tarp muzikos ir matematikos yra labai daug! Bene svarbiausias matematikos ir muzikos bendras taškas
- tai derinimas ir dermės“, - kalbėjo
G.Alkauskas.
Kad muzikos suvokimas yra gana
subjektyvus, G.Alkauskas demonstravo neįprastais lietuvio ausiai garsais – kaip skamba mongolų muzika
arba Indonezijos gamelanas (mušamasis instrumentas).
O paskaitos pabaigoje buvo bandoma atrasti atsakymą į klausimą, ar
yra muzika, kuri priimtina visiems
žmonėms ir iš viso, kokia yra pati
gražiausia muzika. „Ko gero, bet
kuris muzikantas pasakytų, kad pati
gražiausia muzika yra tyla“, - šypsojosi G.Alkauskas.
Beje, po paskaitos paklaustas, kaip
sekasi kūryboje ir kada planuojamas
naujas jo muzikinio albumo pasirodymas, G. Alkauskas teigė, kad
šiuo metu jo galva pramušta mokslu.
„Iki 2018 metų planuoju užsiimti tik
mokslu, paskui atsiras laiko ir muzikai, taigi naujas albumas pasirodys
tik apie 2020 metus“, - „Anykštai“
sakė G. Alkauskas.
G. Alkauskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos
fakulteto vyresnysis mokslo darbuotojas ir kompozitorius. Kaip
mokslininkas jis yra daugiau nei
20 mokslinių straipsnių autorius
bei yra atradęs naują matematikos
šaką. Kaip kompozitorius, G. Alkauskas jau yra išleidęs du muzikos
albumus.
Beje, jeigu G. Alkauskas rašo klasikinę muziką, tai jo brolis dvynys
fizikas Audrius kuria roko muziką.

Silpstantis regėjimas: kodėl negalima delsti?
Katarakta gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau dažniausiai ši liga
išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms dėl senatvinių akies lęšiuko
pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada reiktų kreiptis į gydytoją, kokie kataraktos gydymo metodai, klausiame A.Klinikos „Akių
chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.

Kas yra katarakta ir kodėl ji išsivysto?
Katarakta – akių liga, pasireiškianti
lęšiuko padrumzlėjimu, kuris būdingas

vyresniojo amžiaus žmonėms. Bėgant
metams lęšiukas pamažu praranda savo
elastingumą, regėjimas silpnėja – vaizdai
susilieja, tampa neryškūs, atrodo, kad

žmogus žiūrėtų pro nešvarų ar aprasojusį stiklą. Akies lęšiukas susidrumsti
gali kiekvienam, tačiau pradinė katarakta
progresuoja ne būtinai visiems. Ligos pasireiškimui daugiausiai įtakos turi amžius,
tačiau ją nulemti gali ir tam tikrų vaistų
vartojimas, akių traumos, uždegimai ir kt.
Pastebėta, jog katarakta yra dažna diabeto komplikacija.
Kokie kataraktos požymiai?
Pirmasis ligos požymis – silpstantis
regėjimas. Sergantieji katarakta dažnai
skundžiasi jautrumu šviesai, išblukusiomis ar išplaukusiomis spalvomis, matymu kaip pro nešvarų stiklą, dvejinimusi.
Žmogus nebeįžiūri artimųjų veidų bruožų,
daiktų kontūrų, iškyla problemos užsiimant įprastine veikla, vairuojant automobilį. Kad ir kokius akinius užsidėtų, matymas nepagerėja. Nors pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti rimtų regėjimo
problemų, tačiau ligai progresuojant silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu. Todėl
pastebėjus pirmuosius ligos požymius
reiktų ilgai nelaukiant pasikonsultuoti su
gydytoju. Per kiek laiko žmogus gali apakti tiksliai pasakyti negalima, kadangi kiekvienam pacientui šis laikotarpis gali būti
skirtingas – vieniems regėjimas išnyksta
staiga, kitiems per kelerius metus.

Kaip šiais laikais gydoma katarakta?
Sergant katarakta padėti gali tik akies
lęšiuko pakeitimo operacija. Vaistų nuo
šios ligos nėra. Dabar taikomos šiuolaikinės technologijos leidžia operaciją
atlikti nedarant didelio pjūvio. Vienas
moderniausių, greičiausių ir saugiausių
kataraktos operacijos metodų yra fakoemulsifikacija. Naudojant fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos
operacija – neskausminga procedūra,
dažniausiai atliekama naudojant vietinę
nejautrą. Operacija trunka apie 30 minu-

šiupinys
Kinas. Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė viešąjį pirkimą Anykščių kultūros centro garso bei vaizdo įrangai įsigyti.
Planuojama pirkti kino salės aparatūrą. Tarp numatytų įsigyti įrenginių
– skaitmeninis kino projektorius,
garso sistemos, 3 D filmams žiūrėti
skirti akiniai ir kita kino demonstravimui reikalinga įranga. Anykščių
kultūros centre bandyta reguliariai
rodyti kino seansus, tačiau didesnio
populiarumo jie nesulaukė. Įdomu,
kad vietos jaunimas ne kartą viešai
yra pasisakęs, kad Anykščiams labai trūksta kino teatro.
Priklydo... Į „Anykštos“ redakciją atėjusi anykštėnė teigė, kad
jai gaila dviejų priklydusių baltų
balandžių, kuriuos galbūt paleido
vestuvininkai ir jie neranda kelio
sugrįžti pas šeimininkus. „Jie vasarą tikrai ištvers, tačiau ateis žiema
ir jie tikriausia neišgyvens, - sakė
moteris, gyvenanti prieš Anykščių
koplyčią, kur tuokiami jaunavedžiai. – Gal atsiras balandininkas,
kuriam priklauso šie balandžiai, ir
juos pasigaus? Man galite paskambinti telefonu (8-692) 86860“.
Pareigos. Savivaldybės Švietimo skyriaus specialistės yra statybinių darbų kuratorės ir pasirašinėja ant statybos darbų aktų. Tai
konstatuota savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kasmetinio
planinio patikrinimo išvadose.
Internetas. Anykščių rajone
pradėtas antrasis valstybės už ES
paramą įgyvendinamas plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros
kaimo vietovėse projekto etapas.
2018 metų rudenį baigus darbus,
gyventojai turės galimybę naudotis
nauja arba geresne interneto tinklo
infrastruktūra.
Eismas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Blazarėnas pastebi, kad
rajono gyventojai dabar labai pageidauja gatvėse greičio mažinimo
kalnelių.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 20 eurų.

čių, regėjimas dažniausiai pagerėja iškart
po operacijos ar praėjus keletui dienų.
Nuo ko priklauso operacijos
sėkmė?
Kataraktos operacijos sėkmei įtakos turi
ne tik kokybiškas lęšiukas, kitos akies ligos,
naudojama įranga bei gydytojo meistriškumas, tačiau ir ligos stadija. Todėl labai
svarbu pernelyg ilgai neatidėlioti operacijos, kadangi kuo labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga.
Subrendusios kataraktos operacija yra techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per
ilgesnį laiką. Be to, kataraktai progresuojant,
gali padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti
glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei
naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas.
Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris atliko šimtus kataraktos operacijų.
„Akių chirurgijos centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine
įranga, kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia
atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį
Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga,
kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt
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sekmadienis
Andrioniškis. 1 d.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 2.
9.25 Džiunglių knyga 2.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Brolių Grimų pasakos.
Broliukas ir sesutė.
11.00 Premjera. Šunų ABC 3.
11.50 Pasaulio dokumentika.
Plėšrūnai (subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumentika.
Neaprėpiama gamta (subtitruota).
13.35 Mis Marpl 2/4 s. Vienu
pirštu. N-7.
15.10 Folčio viešbutis 2. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18.05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00
„Laisvės
kaina.
Savanoriai“. N-7.
22.00 Vedybų ceremonija.
N-7.
23.35 Arnas, riteris tamplierius. N-14.
1.50 Pasaulio dokumentika.
3.30 Mis Marpl 2/4 s. Vienu
pirštu. N-7.
5.05
Mūsų
miesteliai.

TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio šou“.
7.20 „Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.05 KINO PUSRYČIAI
Antroji džiunglių knyga. Mauglis
ir Balu.
11.55 Seni bambekliai. N-7.
14.05 Didvyriai. N-7.
16.45 Robotas ir Frenkas.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Beveik mirtina. N-7.
22.40 Džonas Q. N-7.
0.50 Bukas ir bukesnis 2.
N14.
6.30 Ančiukų istorijos.
7.00 Nenugalimasis žmogus voras. N-7.
7.30 Bailus voveriukas.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kung Fu Panda. N-7.
9.00 Kobra 11. N-7.
10.00 Havajai 5. 0 (5). N-7.
11.00 Šnipų vaikučiai. Laiko
sergėtojas. N-7.
12.45 Prisimink sekmadienį.
N-7.
14.45 Baltoji iltis 2. Mitas apie
baltąjį vilką. N-7.
16.55 Simpsonai. N-7.
17.25 Pakeliui į Balį. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos.
N-7.
21.30 Adrenalinas. N-14.

23.10 Rokis 2. N-7.
1.40 Pagrobimas 3. N-14.
6.30 Baltijos galiūnų čempionato etapas Tauragė (k).
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Baltijos galiūnų čempionato etapas Akmenė. 2017 m.
10.05 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.35 „Gyvybės galia“.
11.50 „Pragaro katytė“.
13.00 „Viena už visus“. N-7.
13.35 Sveikinimai.
15.40 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
16.10
„Kas
žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7.
17.25 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.30 „44-as skyrius“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“.
22.00 Sugėrovai. N14.
23.50 „Akloji zona“. N14.
1.35 Apgaulė. N14.
3.00 Leik Plasidas prieš anakondą. S.
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“.
14.00 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“.
14.55 „Širdele mano“. N-7
16.55 „Akloji“.
17.55 „Būrėja“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras.
N-7
11.50 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 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Svetimšalė 1. N-14.
0.30 Kelias į namus.
1.05 Detektyvas Monkas 2 N-7
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
5.05 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
TV
6.40 “Visatos broliai”.

7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Nuo... Iki....
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 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Operacija „Argo“. N14.
0.35 „Pasiutę šunys“. N14.
1.40 „Judantis objektas“. N-7.
2.15 Itališkas apiplėšimas. N-7.
2.30 Beveik mirtina. N-7.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
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 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 Gelbėtojas.
1.20 Kastlas. N-7.
2.10 Tėvynė. N-14.
3.10 Greislendas. N-14.

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“.
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 „Šuo“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 „Tamsioji banga“. N14.
23.15 „Sugėrovai“. N14.
1.05 „Akloji zona“. N14.
2.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.25 „Gyvybės galia“.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „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
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19.05 KOMEDIJA Varpas suskambėjo. N-7.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS Nebylus liudijimas.
Didesnė meilė. N14.
23.10 Apokalipsės pranašai.
N14.
0.55 „Begėdis“. N14.
1.50 „Nebylus liudijimas“.
N14.
3.40 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“.
4.25 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
7.00 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
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 Baltijos gitarų festivalis
ir konkursas.
12.10 Be pykčio.
13.00 Baleto solistės Nelės
Beredinos jubiliejui.
13.30
Mūsų
miesteliai.
Plateliai.
14.25 Pasaulio lengvosios
atletikos čempionatas. Moterų
20 km ėjimas.
16.15 Šventadienio mintys.
16.45 Bėdų turgus.
17.30 „Dorai gyventi ir dorai
numirti.“
18.20 Krymas. Įvykių kronika
(subtitruota).
19.20 Klauskite daktaro.

20.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
21.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė
transliacija iš Londono.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
1.30 „Dorai gyventi ir dorai
numirti.“
2.20 Mūsų miesteliai. Plateliai.
3.10 Be pykčio.
4.00 Baleto solistės Nelės
Beredinos jubiliejui.
4.30 Atspindžiai.
5.00 Stop juosta. (kart.).
5.30 Panorama.
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.
11.00 Dviračio šou.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.45 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.30 Bus visko (k).
20.15 KK2 (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.25 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.30 Ledo kelias. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
9.00 Tavo augintinis.
10.00 Iš peties. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7.
12.00 Pasaulio įspūdingiausi.
13.00 Jokių kliūčių! N-7.

14.30 Gražiausi žemės kampeliai.
15.00 Ledo kelias. N-7
16.00 Iš peties. N-7
17.00 Havajai 5. N-7.
18.00 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų. N-7.
19.00 Skorpionas. N-7.
20.00 Bibliotekininkai. N-7.
21.00 Planetos talentai. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP. N-14.
23.00 Vikingai. N-14.
0.00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Vaiko nuotrauka“.
N-7.
12.45 „Moterų daktaras“. N-7.
14.50 „Dykumos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su Aušra
Maldeikiene.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“. N-7.
00.15 „Vera. Vaiko nuotrauka“.
N-7.
02.10 „Moterų daktaras“. N-7.
03.40 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“. N-7.
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draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
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 „Ponia Dila“. N-7.
0.55 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Nebylus liudijimas“. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
7.55 Mūsų miesteliai. Plateliai.
8.50 Šokių akademija 2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Krymas. Įvykių kronika
(subtitruota, kart.).
13.00 Viktoras Palėjus ir
Valstybinis Vilniaus kvartetas.
(kart.).
14.15 Projektas Pi. (kart.).
14.40 Padūkėliai marsupilamiai.
15.35 Šokių akademija 2.
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 LRT Kultūros akademija.
21.10 Premjera. Kiotas.
Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis.
22.00 Giminės.

23.40 Laisvės vėliavnešiai.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Šlovės dienos. N-7.
2.25 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Giminės. (kart.).
4.40 Euromaxx.
5.10 Panorama.
6.00 Autopilotas (k).
6.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
8.30 Bus visko (k).
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. 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 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7

14.00 6 kadrai N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 JJ show. N-14.
23.00 Pjūklas 7. Pabaiga. S.
0.55 Lemtingas posūkis 4.
Kruvinoji pradžia. S.
2.30 Daktaras Hausas. N-14.
07.20 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Grilio skanėstai.
08.40 Patriotai..
9.40 „Neišsižadėk“. N-7
10.45 „Viskas dėl tavęs“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
15.00 „Marionečių šokiai“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 „Marionečių šokiai“. N-7
18.00 Reporteris.
18.30 „Marionečių šokiai“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“.
N-7.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
04.20 „Delta“. N-7.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Folčio viešbutis 2
N-7.
7.50 Grupės „Studija“ 35metis.
9.00 Laumės juosta 2017.
10.30 Auksinė žąsis.
12.00 Žolinės atlaidai
Pivašiūnuose. Tiesioginė
transliacija.
13.50 Rūta žalioji...
14.55 Netikras jaunikis.
N-7.
16.30 Premjera. Seserys.
N-7.
17.30 Žinios.
17.50 Edeno sodas.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Nuodėmės užkalbėjimas. Jurgos Ivanauskaitės
romanų „Ragana ir lietus“,
„Placebas“ bei „Sapnų nublokšti“ motyvais. N-14.
22.45 Auksinis protas.
24.00 Premjera.
Svetimšalė 2. N-14.
1.05 Premjera. Detektyvas
Monkas 3.
2.05 Rūta žalioji...
Dainuoja Veronika
Povilionienė.
3.10 Klauskite daktaro.
3.55 Emigrantai.
Socialinės dokumentikos
laida.
4.45 Grupės „Studija“ 35metis.
6.25 Džesis ir Petas.

8.00 Peliukas Stiuartas
Litlis 2.
9.25 Viena diena Niujorke.
11.10 Haris Poteris ir paslapčių kambarys.
14.20 Klik! Arba gyvenimas pagreitintai. N-7.
16.30 Visados kaip pirmą
kartą. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Paskutinis Oro valdovas. Ango legenda. N-7.
21.35 Itališkas apiplėšimas. N-7.
23.45 Be įsipareigojimų.
N14.
1.45 Operacija „Argo“.
N14.
6.15 Laimingasis ančiukas.
7.00 Mažylio atostogos.
9.00 Pono Poperio pingvinai. N-7.
10.50 Simpsonų filmas.
N-7.
12.25 Aš tikrai myliu
Lietuvą! Vasario 16-oji.
Šventinis koncertas ir viktorina.
14.05 Rio. N-7.
15.55 Ilgai ir laimingai.
Pelenės istorija. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Kontrolinės vyrų
krepšinio rungtynės Kaune.
Lietuva - Prancūzija.
Tiesioginė transliacija.
21.30 Aš - ketvirtas. N-7.
23.45 Beždžionių planetos
sukilimas. N-7.
1.45 Kastlas. N-7.
2.30 Tėvynė. N-14.
3.35 Greislendas. N-14.

6.30 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7.
7.25 Dainuok mano
dainą. Muzikinis šou.
Dalyvauja. Č.Gabalis,
S.Januška, Mia, K.KryskoSkambinė, V.Mauručaitė,
L.Mondeikaitė, A.Pilypaitė,
T.Augulis, A.Vilčinskas,
L.Pačkauskas
17.00 Dainuok mano
dainą.
21.00 „Samdiniai be vėliavos“. N-7.
23.05 Dainuok mano
dainą. Muzikinis šou.
Dalyvauja. Č.Gabalis,
S.Januška, Mia, K.KryskoSkambinė, V.Mauručaitė,
L.Mondeikaitė, A.Pilypaitė,
T.Augulis, A.Vilčinskas,
L.Pačkauskas
6.50 Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „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
draugai“.
16.05 “Skūbis Dū.
Paslapčių biuras”.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras.
N-7
11.50 Emigrantai.
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 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Premjera. Svetimšalė 2.
0.30 Stop juosta.
1.05 Detektyvas Monkas 2 N-7
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Gyvenimas.
TV
6.40 “Visatos broliai”.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Linksmieji detektyvai“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7

11.35 24 valandos. N-7
12.35 Bus visko.
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 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Niko. N14.
0.20 „Pasiutę šunys“. N14.
1.25 „Judantis objektas“. N-7.
2.15 Itališkas apiplėšimas. N-7.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
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 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Geras melas. N-14.
0.45 Kastlas. N-7.
1.35 Naujakuriai. N-7.
2.30 Tėvynė. N-14.
3.25 Greislendas. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „44-as skyrius“
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 „Šuo“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 „Bjauri tiesa“. N14.
22.55 „Samdiniai be vėliavos“.
N-7. 1970 m.
1.00 „Visa menanti“. N-7.
1.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.30 Su cinkeliu. N-7.
4.50 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „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 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
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vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio
žmogžudystės IV. Kas nužudė Robiną?. N-7.
23.10 „Ponia Dila“. N-7.
1.20 „Auklė“.
02.25 „Policija ir Ko“. N-7.
3.15 „Ekspertė Džordan“.
N-7.
4.00 „Velvet„“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
Joninės.
8.20 Žolinė. 2000 m.
8.50 Šokių akademija 2
(kart.).
9.15 Gustavo nuotykiai.
11.00 Žagarės vyšnių
festivalis 2016 „Viskas yra
gerai“.
11.50 Borisas Dauguvietis.
Žaldokynė. 1998 m.
13.45 Muzika aplink pasaulį.
14.45 Turtuolis vargšas.
1983 m.
20.10 „Tai, kas tikra“.
21.45 Žalčio karūna. 1986
m.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE.
Grupė „Sisters On Wire“.
1.30 Borisas Dauguvietis.
Žaldokynė. 1998 m.
3.30 Muzika aplink pasaulį.
4.35 LRT Kultūros akademija.
5.25 Panorama.

6.30 Info diena (k).
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k).
N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.30 24 valandos (k).
N-7.
15.20 KK2. N-7.
17:00 Bus visko (k).
17:55 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).
18:45 Yra, kaip yra (k).
N-7.
19:45 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
20:35 24 valandos (k). N-7.
22:20 KK2 (k). N-7.
00:00 Dabar pasaulyje.
00:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).
01:20 Yra, kaip yra (k).
N-7.
02:20 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
03:05 24 valandos (k). N-7.
04:40 KK2 (k). N-7.
7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos tarnyba. N-7
9.00 Tavo augintinis.
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7

19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Šaulys. N-14.
0.30 Fantastiškas ketvertas. N-7.
2.20 Rizikingiausi policijos
darbo epizodai. N-14.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
07.20 Darbščios rankos,
atviros širdys.
07.50 Auginantiems savo
kraštą.
08.20 Grilio skanėstai.
08.40 Patriotai..
9.40 „Neišsižadėk“. N-7
10.45 „Viskas dėl tavęs“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
15.00 „Lemtingas panašumas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 „Lemtingas panašumas“. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 „Lemtingas panašumas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 „Kapitonas
Gordejevas“. N-7.
00.15 „Merginos iš
Ukrainos“. N-7.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“. N-7.
04.20 „Delta“. N-7.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė
Australija“.
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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
Midsomerio žmogžudystės IV.
Niūrus ruduo.
23.10 „Ponia Dila“. N-7.
1.20 „Auklė“.
02.25 „Policija ir Ko“. N-7.
3.15 „Ekspertė Džordan“. N-7.
04:00 Midsomerio žmogžudystės IV. Kas nužudė Robiną?.
N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Sisters On Wire“.
7.05 Stilius.
7.55 Padūkėliai marsupilamiai
(kart.).
8.45 Stop juosta. (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Bliuzas. Muzikinės kelionės (kart.).
13.45 Be pykčio.
14.40 Padūkėliai marsupilamiai.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai
11.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Projektas Pi.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.15 Durys atsidaro. Viena
istorija.
20.30 Didžioji istorija.
22.00 Elito kinas. Atskalūno
laiškai. N-14.
23.40 Septynios Kauno die-

nos. (kart.).
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Šlovės dienos (kart.).
2.30 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Baltijos gitarų festivalis ir
konkursas.
4.10 Nacionalinis turtas. (kart.).
4.40 Projektas Pi. (kart.).
5.10 Panorama.
06:00 Bus visko (k).
06:55 Yra, kaip yra (k). N-7.
07:55 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
08:45 24 valandos (k). N-7.
10:30 I gyvenk, jei gali.
11:30 24 valandos (k). N-7.
12:35 Pagalbos skambutis. N-7.
13:25 Bus visko (k).
14:15 Yra, kaip yra (k). N-7.
15:20 KK2. 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.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos

tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
21.30 Naša Raša. N-14.
22.00 Kito gyvenime. N-14.
0.30 Fantastiškas ketvertas.
Sidabrinio banglentininko iškilimas. N-7.
2.10 Rizikingiausi policijos
darbo epizodai. N-14.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
07.20 Kitomis akimis.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7
12.35 „Merginos iš Ukrainos“
(. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. 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.
23.15 „Baltoji strėlė“. N-7.
00.15 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
04.20 „Delta“. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras
Štolbergas. N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras. N-7
11.50 Gyvenimas.
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. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Pokalbių laida
„Svarbios detalės“.
22.15 Auksinis protas.
23.30 Premjera. Svetimšalė
2.
0.30 Atspindžiai.
1.05 Detektyvas Monkas 2
N-7
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
3.10 Klauskite daktaro.
4.05 Specialus tyrimas.
5.05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės“.
TV
6.40 “Visatos broliai”.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Linksmieji detektyvai“.
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Bus visko.
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 Visi vyrai - kiaulės...
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Roninas. N-7.
0.40 „Pasiutę šunys“. N14.
1.40 „Judantis objektas“.
N-7.
2.30 Alchemija. VDU karta.
3.00 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis.
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 „Tėvelio dukrytės“.
N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 Mirtinas smūgis.
N-14.

0.20 Kastlas. N-7.
1.20 Naujakuriai. N-7.
2.15 Tėvynė. N-14.
3.20 Greislendas. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „44-as skyrius“
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 „Šuo“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai.
N-7.
21.00 „Androidas“. N14.
22.55 „Bjauri tiesa“. N14.
0.50 „Visa menanti“. N-7.
1.35 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7.
2.20 „Savas žmogus“. N-7.
3.50 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.

penktadienis
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Nuo... Iki....
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 Pakvaišęs tėtis. N14.
23.20 Vilkolakių medžiotoja.
N14.
1.00 Roninas. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas.
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras. N-7
11.50 Pokalbių laida
„Svarbios detalės“.
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. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Bornas. Galutinis tikslas. N-14.
0.30 Lietuva mūsų lūpose.
1.05 Premjera. Detektyvas
Monkas 3. N-7.
2.05 Komisaras Štolbergas.
N-7.
3.05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
4.05 Edeno sodas. (kart.).
5.40 Klausimėlis.lt.

6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis.
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 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras Rygoje. Lietuva
- Rumunija.
21.30 Įniršis. N-14.
0.10 Apiplėšimas Beikerio
gatvėje. N-14.
2.20 Geras melas. N-14.

TV
6.40 “Visatos broliai”.
7.05 „Kaukė“.
7.30 „Linksmieji detektyvai“.

6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“. N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Žiniuonis“.
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 „Amerikietiškos imtynės“. N-7.
21.30 „Neatšaukiamas įsakymas“. N14.
23.20 „Androidas“. N14.
1.10 „Visa menanti“. N-7.
1.55 „Džeikas, Storulis ir
šuo“. N-7.
2.40 „Neatšaukiamas įsakymas“. N14.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“.
8.50 „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 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės

N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir
Kreigas“.
15.35 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
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. PREMJERA
Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Reino sargyba. N-7.
22:55 „Ponia Dila“. N-7.
1.20 „Auklė“.
02.25 „Policija ir Ko“. N-7.
3.00 „Ekspertė Džordan“.
N-7.
03:45 Midsomerio žmogžudystės IV. Niūrus ruduo. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.15 Bėdų turgus.
7.55 Padūkėliai marsupilamiai (kart.).
8.50 Šokių akademija 2
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Didžioji istorija (kart.).
13.30 Baltijos gitarų festivalis ir konkursas.
14.40 Padūkėliai marsupilamiai.
15.35 Šokių akademija 2.
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.
20.20 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.10 Premjera. Kaip išlikti
jaunam.
22.00 Lietuvos patriotai.
23.10 Muzika aplink pasaulį.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE.
Grupė „Z on A“..
1.40 Šlovės dienos (kart.).
2.30 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Lietuvos patriotai.
4.15 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
5.10 Panorama.
06:30 Info diena (k).
10:30 Išgyvenk, jei gali.
11:30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12:35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13:30 24 valandos (k). N-7.
15:20 KK2. 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).
00:00 Dabar pasaulyje.
00:30 Info diena (k).
02:30 Info diena (k).
7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
9.00 Vienam gale kablys..
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7

13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Laiko kilpa. N-14.
0.20 12 galimybių. N-14.
2.25 Rizikingiausi policijos
darbo epizodai. N-14.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7
12.35 „Merginos iš
Ukrainos“ (. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. 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.
23.15 „Baltoji strėlė“. N-7.
00.15 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
04.20 „Delta“. N-7.
05.15 „Chiromantas“.
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vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21:00 “DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Be
kaltės”. N14.
22:55 SNOBO KINAS Tu nesi
tu. N14.
01:00 “Auklė”.
01:50 “Policija ir Ko”. N-7.
02:40 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
03:25 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
04:10 Nusikaltimo vieta Kelnas. Reino sargyba. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Z on A“.
7.05 Tikri vyrai.
7.55 Padūkėliai marsupilamiai (kart.).
8.50 Šokių akademija 2
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Kaip išlikti jaunam
(kart.).
12.50 Lietuvos patriotai.
14.05 Euromaxx.
14.40 Padūkėliai marsupilamiai.
15.35 Šokių akademija 2.
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.
21.05 Viena.

21.25 Pragaras.
21.35 Orkestro sezono pabaigos gala koncertas.
23.30 Projektas Pi. (kart.).
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.30 Šlovės dienos. N-7.
2.15 Atspindžiai.
2.45 Orkestro sezono pabaigos gala koncertas.
4.45 Legendos.
5.30 Panorama.
06:30 Info diena (k).
10:30 Išgyvenk, jei gali.
11:30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12:35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13:30 24 valandos (k). N-7.
15:20 KK2. N-7.
17:00 Info diena.
21:00 Info diena (k).
22:30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23:30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
00:00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
00:30 Info diena (k).
02:30 Info diena (k).
7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos
tarnyba. N-7
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Specialioji jūrų policijos tarnyba. N-7

16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
20.30 Farai. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nepriklausomybės
diena. N-7.
1.25 Fantastiškas ketvertas.
Sidabrinio banglentininko
iškilimas.. N-7.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus..
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7
12.35 „Merginos iš Ukrainos“
(. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“.
N-7.
22.30 Reporteris.
23.00 „Bitininkas “. N-7.
01.10 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
03.10 „Jaunikliai“.
03.40 „Merdoko
paslaptys“.N-7.
04.25 „Delta“. N-7.
05.15 „Chiromantas“. N-7.
06.05 „Jaunikliai“.
Dokumentinis serialas.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2017 m. rugpjūčio 12 d.

šeštadienis
4.25 Džesika Flečer 3. N-7.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 Premjera. Tobotai 2.
7.20 Tatonka ir mažieji
draugai.
7.35 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.50 Džiunglių knyga 2.
8.05 Premjera. Mūsų miesteliai. Andrioniškis.
9.00 Labas rytas, Lietuva
10.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio
gyventojai (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 3.
N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Ir tegul skamba... Koncerte dalyvauja
S. Januška, R. Čivilytė,
R. Ščiogolevaitė, V.
Šiškauskas, Neda, E.
Sašenko, J. Šeduikytė,
„Vilnius Sinfonietta“ ir kt.
Dirigentas V. Lukočius.
22.35 Nevaldomas. N-7.
0.05 Premjera. Naujas puikus pasaulis. N-14.
1.35 Rūta žalioji...
2.35 Pasaulio dokumentika.

6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Linksmieji detektyvai“.
7.20 „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.25 „Tinginių miestelis“.
9.55 KINO PUSRYČIAI
Lego Betmenas ir
Teisingumo lyga.
11.20 Gaisrinės šuo.
13.30 Juodasis gražuolis.
1994 m.
15.15 „Karaliaus Tuto prakeiksmas“. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Katės
ir šunys. N-7.
21.15 Kvailių apsauga. N-7.
23.10 Ji man - ne pora.
N14.
1.15 Pakvaišęs tėtis. N14.
6.30 Ančiukų istorijos.
7.00 Nenugalimasis žmogus
- voras. N-7.
7.30 Bailus voveriukas.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Kobra 11. N-7.
10.00 Vasaros gidas.
10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Čihuahua iš Beverli
Hilso. N-7.
12.50 Mėnulio princesė.
N-7.
14.55 Kazamas. N-7.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
N-7.
18.30 TV3 žinios.

19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Tarptautinis vyrų
krepšinio turnyras Rygoje.
Latvija - Lietuva. Tiesioginė
transliacija.
21.30 Kodas. L.O.B.I.A.I.
N-7.
0.05 Sniegynų įkaitai. N-14.
2.15 Įniršis.. N-14.
6.25 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7.
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Brydės. Istorinėpublicistinė laida.
9.30 Apie žūklę. Laida žvejams.
10.05 „Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu“.
10.35 „Gyvybės galia“.
11.50 „Pragaro katytė“.
13.00 „Žiniuonis“. N-7.
15.05 „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
„Maksimali rizika“. N14.
0.05 AŠTRUS KINAS
„Baubas“. N14.
1.50 „Visa menanti“. N-7.
3.20 Muzikinė kaukė (k).
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“.
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12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson receptai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
13:35 “Keisčiausi pasaulio
restoranai”.
14.05 „Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai“.
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. Prekė.. N14.
23:10 “Begėdis”. N14.
00:20 Tu nesi tu (k). N14.
02:15 “Be kaltės”. N14.
03:45 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
04:30 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Kelias. Laida evangelikams.
9.15 Maistas ir aistros.
9.45 Pradėk nuo savęs.
10.15 Pažvelk į profesiją
kitaip.
10.45 Gustavo nuotykiai.
12.30 Ponas Selfridžas 3.
14.00 Saulės ratu.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 Bliuzas. Muzikinės
kelionės.
19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Tikri vyrai.
21.00 Kino žvaigždžių alė-

ja. Premjera. Graikų magnatas. N-14.
22.50 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Elito kinas. Atskalūno
laiškai. N-14.
1.40 Turtuolis vargšas.
1983 m. (kart.).
4.10 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai“.
5.00 ARTS21.
5.30 Panorama.
06:30 Info diena (k).
10:30 Info diena (k).
14:30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
15:30 KK2 (k). N-7.
17:00 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
17:30 Farai (k). N-7.
18:00 Savaitės kriminalai
(k). N-7.
18:30 Išgyvenk, jei gali (k).
21:30 Yra, kaip yra (k). N-7.
23:30 Autopilotas.
00:00 Dabar pasaulyje.
Išvados.
00:30 Yra, kaip yra (k). N-7.
03:30 Bus visko (k).
6.30 Ledo kelias. N-7.
7.30 Jokių kliūčių! N-7.
9.00 Ekstremali žvejyba.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 Iš peties. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.
12.00 Pasaulio įspūdingiausi...
13.00 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Gražiausi žemės
kampeliai.
15.00 Pavojingiausi pasau-

lio 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 Planetos talentai.
N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Slaptasis agentas.
N-7.
0.05 12 galimybių. N-14.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
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 in the Beach“ (1).
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną
rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“. 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 „Bekraštė Kanada“.
03.15 „Vincentas“.
04.25 „Likimo melodija“.
N-7.
05.55 „Bekraštė Kanada“.
06.45 „Laukinė Australija“.
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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
Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.

akiratis
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Jei ne anykštėnas, Lietuva neturėtų
Fotografijos muziejaus

„Camera obskura“ - ant fotografijos muziejau stogo.
(Atkelta iš 5 p.)
Žinia apie Fotografijos muziejaus
kūrimą buvo akcentuota per Šiauliuose 1970 m. sausio 10 d. atidarytą respublikinę fotoklubų meninės
fotografijos parodą. Idėją kaupti
ir išsaugoti Lietuvos fotografijos
paveldą ypač džiaugsmingai sutiko kolegos fotografai, žurnalistai,
kurie ją platino visais įmanomais
būdais. Muziejaus kūrimo užuomazgas palaikė 1969 m. susikūrusi
LTSR fotografijos meno draugija,
kurios vienu iš organizacinio komiteto narių vėlgi buvo ir A. Dilys.
Publikacijos apie būsimo muziejaus kūrimą pasirodė Amerikos lietuvių spaudoje, apie tai rašė pagrindinis SSRS fotografijos žurnalas
„Sovetskoje foto“. Vėlgi, daugelio
straipsnių, propaguojančių muzie-

jaus kūrimą, agituojančių jam dovanoti eksponatus autorius buvo
pats A. Dilys.
Šiaulių Aušros muziejaus archyvai byloja, kad 1973 m. visuomeniniais pagrindais veikusiame
muziejuje, kurio vadovas buvo A.
Dilys, jau buvo sukaupta 4 308
eksponatai. Muziejui daug vertybių
sunešė patys fotografai, kūrinius
besikuriančiam muziejui dovanojo
jau pripažinti fotografijos meistrai
Aleksandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas, Antanas Sutkus,
Liudas Ruikas, rygiečiai Gunaras
Bindė, Egonas Spuris ir daugybė
kitų. Pirmąjį fotoaparatą fotografijos technikos kolekcijai padovanojo šiaulietis fotografas Algirdas
Musneckis, daugiausia dokumentų,
straipsnių, senų fotografijų ir nega-

tyvų perdavė Vilniaus universiteto
dėstytojas, fotografijos istorikas
Virgilijus Juodakis. Į muziejaus iniciatoriaus namus, kur laikinai glaudėsi būsima ekspozicija ir fondai,
eksponatai plaukė paštu iš Lietuvos
ir užsienio.
Buvo likęs vienintelis žingsnis –
muziejui surasti patalpas ir pastovų
finansavimą. Nediduką kambarį
muziejaus reikmėms skyrė Šiaulių namų valdyba Nr. 2, o Šiaulių
„Aušros“ istorijos ir etnografijos
muziejus (dabar - Šiaulių „Aušros“
muziejus) užleido dvi sales Aušros
alėjoje. Būtent jose 1973 m. gegužės 25 d. ir buvo atidaryta pirmoji
visuomeninio Fotografijos meno
draugijos Fotografijos muziejaus
ekspozicija. Ši diena tapo Fotografijos muziejaus gimtadieniu.
Muziejaus ekspozicija buvo parengta skubant, vos per 10 dienų. Ją
rengė pats A. Dilys, kuriam talkino
dailininkė ir 3 – 4 fotografai iš Fotografijos meno draugijos. Pirmoje
ekspozicijoje eksponuota apie 400
eksponatų Lietuvos fotografijos istorijos tema. Dalis eksponatų labai
vertingi ir pristatomi vėlesnėse muziejaus ekspozicijose. Tai prieškario fotografų Juozo Daubaro iš Vabalininko, biržiečio Petro Ločerio
darbai, Kauno studijinės fotografijos meistro Karlo Baulo paviljoninės kameros, prieškario Lietuvos
fotografijos meistrų Aleksandro Jurašaičio, Jono Bulhako, Balio Buračo, Juozo Daubaro fotografijos bei
pirmieji lietuviški fotografijos leidiniai, fotomėgėjų parodų katalogai, vertingi fotografijos reikmenys
ir kt. Ekspoziciją per pirmuosius
metus aplankė apie 10 000 žmonių
iš Lietuvos ir užsienio.
Muziejus ne tik teikė metodi-

nę pagalbą fotografijos klubams,
būreliams, studentams, sukaupta
medžiaga naudojosi mokslininkai,
žurnalistai, fotomenininkai, bet ir
tęsė prie muziejaus veikiančio pirmojo Lietuvoje Liaudies universiteto Foto, meno ir istorijos fakulteto
veiklą. Paskaitas skaitė garsūs fotografai, fotografijos kritikai ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš Rygos, Maskvos,
Leningrado (dabar - Sankt Peterburgas). Muziejus palaikė ryšius
su keliais šimtais mokslo įstaigų,
redakcijų, fotoklubų, keitėsi informacija ir leidiniais su Stokholmo,
Helsinkio, Drezdeno, Prahos, Paryžiaus, Turino, Tokijo ir kitais fotografijos muziejais, mokėsi iš jų.
Šiaulių miesto vadovai 1975 m.
gegužės mėnesį muziejui suteikė
patalpas, trečią aukštą, dabartinėje Fotografijos muziejaus vietoje
„Aušros“ muziejuje, dar po metų
pridėjo antrąjį aukštą (iš viso beveik
600 kv. m) ir šias patalpas perdavė
valstybiniam Šiaulių „Aušros“ muziejui. Fotografijos muziejus tapo
šio muziejaus fotografijos skyriumi, o jo vadovu paskirtas A. Dilys.
Dar po ketverių metų gruodžio
mėnesį buvo galutinai baigti muziejaus patalpų remonto darbai ir
atšvęstos įkurtuvės, atidaryta nauja fotografijos istorijos ekspozicija
(Autoriai - tuometinis Fotografijos
skyriaus vedėjas Vaidotas Kisielis,
muziejininkė Irena Ročytė, architektas Fridrikas Samukas), o naujojoje muziejaus parodų salėje atidaryta garsioji Romualdo Rakausko
paroda „Žydėjimas“. Ekspozicijoje
buvo rodoma 700 iš muziejaus fonduose registruotų 2000 eksponatų.
1977–aisiais muziejus kartu su
LTSR fotografijos meno draugija,
Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Vilniaus universiteto žurnalistikos katedra surengė dviejų dienų neregėto
mąsto sąjunginį fotografijos meno
festivalį. Fotografijos šventėje vy-

kusi konferencija „Fotografija ir
dabartis“ tapo tradicine, į jas aptarti
fotografijos meno aktualijų rinkosi
mokslininkai, fotografijos meistrai
ir kritikai. Antrasis toks festivalis
įvyko 1986 metais.
Padovanojo 50 000 negatyvų
Festivaliai, jaunimo mokymas,
užsienio ir Lietuvos autorių fotografijos parodos, muziejaus eksponatų kaupimas visą laiką siejosi su
A. Dilio ir jo bendražygių organizacine ir kūrybine veikla.
Sulaukęs garbaus amžiaus, jis
nenutraukė ryšių su muziejumi,
atrinko ir jam dovanojo 50 000 negatyvų. Beje, praeito amžiaus pabaigoje išpopuliarėjus dviračiams,
A. Dilys fiksavo šį procesą ir jo
iniciatyva buvo surengta respublikinė fotografijų paroda „Dvitratis
- sportas, sveikata, transportas“.
Per daugelį metų sukaupęs 2 800
negatyvų rinkinį dviračių tema, jį
padovanojo „Aušros“ muziejui. A.
Dilys su sūnumi Raimondu yra filokartininkai, renka atvirukų kolekcijas. Vėlgi 2000–aisiais jie muziejui
padovanojo 60 000 atvirukų kolekciją, tačiau didžiąją meile anykštėnui išliko fotografija, kuriuos lobius
jis kaupė visą gyvenimą, turėdamas
vienintelį tikslą parodyti juos visiems.
Tokį pat tikslą turi ir jo prieš 44
metus įkurtas muziejus, kuriame
dirba 10 savo darbą išmanančių ir
jam atsidavusių žmonių. „Fotografijos muziejus turi sukaupęs 150
000 vertybių, iš kurių 50 000 sudaro jo įkūrėjo dovanoti negatyvai,
- minėjo V. Ulinskytė - Balzienė. –
Siekiame įgyvendinti atviro, gyvo
nuolat atsinaujinančio dinamiško
ir aktualaus muziejaus viziją, muziejaus į kurį norėtųsi sugrįžti vėl
ir vėl“, - sakė atsisveikindama vedėja.

Fotografijos muziejus
Vilnias g. 140, LT 76296, Šiauliai.
Tel:. (8-41) 524396. foto@ausros muziejus.lt. www.fotomuziejus.lt
Muziejus dirba antradienį, ketvirtaduienį ir penktadienį nuo 10 iki
18val., trečiadienį nuo 10 iki 19 val. ir šeštadienį
bei sekmadienį nuo 11 iki 17 val.

Fotografijos muziejaus vestibiulyje užrašas, kuris rodo čia buvus vaistinę.

Fotografijos muziejaus parodų erdvėse – senoji fotografija ir šiemet „Studiją“ baigusių fotografų darbai..

Autoriaus nuotr.
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„Anykštos“ redakcija perėjo į Šiaurės Europą
Žiemą buvo paskelbta, kad Lietuva priskirta Šiaurės Europos
šalims, tad juokaudami sakome, kad šią vasarą iš tradiciškai gelsvos spalvos, kuria sovietmečiu buvo dažniausiai dažomi namai
Lietuvoje, nes kitokių spalvų vargiai galėjai gauti, redakcijos fasadas perėjo į šiaurietišką atspalvį.

Kaip keitėsi UAB „Anykštos redakcija“ fasadas.

UAB „Jurijus“ ir Ko savininkas Jurijus Trofimovas namus
dažo su beore amerikietiška įranga.
Dažė amerikietiška įranga
„Anykštos“ fasadas jau ne kartą buvo dažytas aliejiniais dažais,
tad baiminomės, kaip pavyks jį atnaujinti. Laimei, šiuolaikinės medžiagos leido išspręsti problemas.
„Anykštos” redakcija buvo dažyta „Alpina Wood Facade“ dažais,
kurie yra ilgaamžiai, atsparūs drė-

gmei, neblunka nuo saulės spindulių ir pan. O „Anykštos“ redakcijos
pastatą dažė statybininkų brigada
iš Molėtų, kuriai vadovauja Jurijus Trofimovas. J. Trofimovo UAB
„Jurijus“ ir Ko, bedažydami redakcijos pastatą Anykščiuose sulaukė
ir papildomų užsakymų gretimose
gatvėse. Praėjus geram mėnesiui
po fasado atnaujinimo UAB „Juri-

jus“ ir Ko tebedirba Anykščiuose,
o J.Trofimovas užsuko į „Anykštos“ redakciją pažiūrėti, kaip atrodo dažai.
„Galite parašyti, kad Jurijus
mėgsta Anykščius, man šis kraštas
„limpa“, - juokėsi J. Trofimovas.
Jis jau apie 10 metų vadovauja
UAB „Jurijus“ ir Ko, dirba įvairiose Lietuvos vietose, bet didžiąją
dalį – buvusios Utenos apskrities
teritorijoje, tad puikiai pažįsta regionus. „Galiu pasakyti, kad atskiriu žmones, kuris iš kokio rajono.
Anykštėnai, manyčiau, geresni.
Kai dirbi, visada pasiūlys kavos,
ko nors užkasti, visokių gaivų padarys, o užbaigus darbą neretas
pasiūlo ir „nuobaigų“,- negailėjo
anykštėnams gerų žodžių J. Trofimovas.
Paklaustas, ar pagrindinis jo
įmonės darbas yra dažymas, sakė,
kad bendrovė atlieka įvairius statybos darbus, tačiau didžiausią dalį
sudaro būtent dažymas. „Dažome

beore amerikietiška profesionalia
įranga. Toks dažymo būdas pasižymi tuo, kad proceso metu nepatenka į dažus oro, labai tolygiai
padengiamas paviršius. Be to, tai
žymiai ekonomiškesnis būdas dažyti, negu tepti teptuku arba įprastu purškimo aparatu. Dažant naudojame skirtingų dydžių galvutes,
todėl net epoksido derva galėtume
nupurkšti pastatą. Įranga tokia
gera, kad man net kyla mintis pačiam persidažyti savo automobilį“,
- juokėsi J. Trofimovas.
Geltonų namų kraštas
Paklaustas, kokių spalvų dažniausiai pageidauja atnaujinamų
namų savininkai, J. Trofimovas
sakė, kad mados šiek tiek keičiasi.
„Jokiam kitam rajone nerasi tiek
daug geltonų namų kaip Anykščių rajone. Net nežinau, nuo ko tai
priklausė. Bet dabar jau ateina kita
karta, kuri buvo užsieniuose, matė

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
pasaulio, todėl jie nebijo rinktis
kitokių spalvų. Dažniausiai žmonės renkasi skandinaviškas spalvas
– įvairių atspalvių rudas, pilkas.
Kartais pageidauja ir rožinių spalvų namų, bet rečiau“, - pasakojo
J.Trofimovas.
Jis kalbėjo, kad net ir mėlyna
spalva, kuri anksčiau buvo savotiškas tabu, nes asocijuodavosi su
Rusija, irgi jau skinasi kelią.
UAB „Jurijus“ ir Ko dirba molėtiškiai, pasak J. Trofimovo, per
bendrovės egzistavimo laiką joje
plušėjo pakankamai daug žmonių.
Vieni iš jų paskui pradėjo savo statybų verslą, kiti emigravo. „Deja,
negalime pasiūlyti darbininkams
tokio atlygio, kokį jie gauna užsienyje“, - apgailestavo J. Trofimovas.
Pasak J. Trofimovo, darbas dažant namus nėra lengvas, nes pirmiausia reikia paruošti fasadą dažymui.
(Nukelta į 13 p.)

Mobilusis laiškininkas atvyksta
Jau rugpjūčio 16 dieną Anykščių rajone darbą pradeda vadinamieji mobilieji laiškininkai. Nuo šiol kaimiškųjų vietovių
gyventojai galės patys pasirinkti patogiausią būdą, kaip ir kur
pasinaudoti pašto paslaugomis. Ar jau žinote, kaip į namus išsikviesti laiškininką?

Laiškininkai, kaip įprastai, kasdien į namus atvyks atnešti laiškus
ir siuntas, laikraščius, pensijas ar
socialines išmokas, tačiau bus aprūpinti moderniomis darbo priemonėmis, kurios kasdienes pašto
paslaugas leis suteikti greičiau ir
patogiau. Visos pašto paslaugos
galės būti suteikiamos namuose,
nekeliant iš jų kojos. Didžiausia
naujovė – atsirasianti galimybė
išsikviesti laiškininką į namus,
kad šis suteiktų pageidaujamų
pašto paslaugų.
Kaip bus teikiamos pašto paslaugas?
Darbą pradėsiantys mobilieji laiškininkai žmonėms suteiks
galimybę patiems pasirinkti patogiausią ir priimtiniausią būdą
pasinaudoti reikiamomis pašto
paslaugomis.
Nuo šiol į Jūsų namų duris
laiškininkas pasibels ne tik tomis
dienomis, kai jo krepšyje gulės
prenumeruotas laikraštis, adresuotas laiškas ir turima išmokėti
socialinė išmoka, bet ir tada, kai
prireikus išsiųsti ar atsiimti pašto
siuntą gaus Jūsų specialų iškvietimą telefonu. Norėdami išsiųsti
laišką arba siuntą, t. y. pasinaudoti pašto paslaugomis, mobilųjį
laiškininką į namus išsikviesti galėsite paskambinę bendruoju Lietuvos pašto informacijos numeriu
8 700 55 400 arba parašę laišką
elektroniniu paštu info@post.lt.
Taip pat laiškininkas galės būti

iškviečiamas ir pristatyti siuntą
pakartotinai. Pavyzdžiui, jeigu
pristatant registruotąjį laišką ar
siuntinį Jūsų nebuvo namuose,
laiškininkas paliks informacinį
lapelį apie nepristatytą siuntą.
O Jums jį radus ir paskambinus
minėtuoju telefonu, laiškininkas
į namus atvyks ir antrąsyk. Kulniuoti į paštą atsiimti sunkesnio
siuntinio irgi nebereiks, jį į namus
pristatys mobilusis laiškininkas.
Naujais darbuotais pasipildžiusi
Skambučių centro komanda, kuri
priims Jūsų skambučius, jau laukia pirmųjų užsakymų. Priminsime, kad paskambinus tel. 8 700
55 400 reikia spausti „1“ – „Paslaugos privatiems klientams“, o
tada – „2“ – „Mobilusis laiškininkas“. Operatorius užregistruos iškvietimą. Laiškininko atvykimas į
namus nieko nekainuos.
Žmonės įprato, kad į namus
atvykus laiškininkui galima susimokėti mokesčius ar įsigyti
prekių. Aptarnaujant ar teikiant
pašto paslaugas namuose, išmokant socialines išmokas, kaip ir
dabar žmonėms toliau bus galima
pasinaudoti šiomis Lietuvos pašto
teikiamomis paslaugomis.
Taip pat pašto bei finansinės
paslaugos ir toliau bus teikiamos
stacionariai – paslaugų teikimo
vietose. Tai bus dažniausiai prie
seniūnijos pastato, kur numatytu
laiku antradieniais – šeštadieniais
Jūsų lauks laiškininkas.

Informaciją apie laiškininko
pastovėjimo vietą ir teikiamas
paslaugas rasite ant pašto dėžutės,
seniūnijoje iškabintuose plakatuose, internete - www.lietuvospaštas.lt arba paskambinę 8 700
55 400.
Laiškininkas, atsižvelgus į kiekvieno gyventojo poreikius, bus
pasiekiamas trimis skirtingais
būdais: įprastai, kaip ir dabar, pristatant į namus spaudą, laiškus ar
socialines išmokas, taip pat laiškininko paslaugų teikimo vietoje
bei telefonu išsikvietus laiškininką į namus, norint išsiųsti arba
atsiimti siuntą.
Kaimo žmonėms – naujos galimybės
Išsikviesti mobiliuosius laiškininkus Anykščių rajone į namus
galės buvusių Debeikių, Kurklių,
Viešintų, Andrioniškio, Traupio,
Skiemonių, Surdegio ir Leliūnų paštų aptarnauti gyventojai.
Anykščių, Kavarsko, Svėdasų ir
Troškūnų paštai gyventojus aptarnaus įprastai.
Dėl diegiamų naujovių žmonėms įprastos kasdienės paslaugos galės būti suteiktos kur
kas patogiau, kokybiškiau ir
tapti prieinamesnės nei iki šiol.
Netrukus atokiau gyvenantys,
vyresnio amžiaus ar judėjimo
negalią turintys žmonės turės
vienodas ir visiems prieinamas
galimybes pasinaudoti pašto
paslaugomis.
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„Anykštos“ redakcija perėjo į Šiaurės Europą
(Atkelta iš 12 p.)
Dėl to, kad anksčiau namai
buvo dažyti aliejiniais dažais,
kartais tenka pašalinti mechaninėmis priemonėmis nemažus
senų dažų plotus. „Dažome fasadus vandeniniais dažais, kurie
nereaguoja su senais paviršiais.
Stengiamės nedažyti namų aliejiniais dažais, nebent žmogus
būna jų jau nusipirkęs“, - aiškino J. Trofimovas. Kaip pastebi
J.Trofimovas, tačiau tai ne visada
gelbsti ir garantuoti, kad niekada nieko neatsitiks, dengiant ant
senų dažų, jis nesiima.
„Žmogus turi pasirinkimą –
jis tiesiog gali perkalti namą
naujomis lentutėmis, - sakė
J.Trofimovas, nes, jo nuomone,
kartais pašalinti visų senų dažų
neįmanoma, o ir kainuoja tai labai brangiai.
Medis reikalauja priežiūros
Medis – viena iš sveikiausių
statybinių medžiagų, tiesa, reikalaujanti ir nemažai priežiūros, nes
tai organinė, natūrali medžiaga.

mitų kerai

Atmosferos veiksniai, drėgmė,
temperatūros svyravimai, dubmbliagrybiai daro neigiamą poveikį medienai ir gali pridaryti daug
žalos. Todėl medienai reikalinga
nuolatinė apsauga, individualiai
priderinta prie aplinkos sąlygų.
Užtikrinus gerą, nuolatinę priežiūrą medinės konstrukcijos ilgai liks funkcionalios ir džiugins
namo savininką natūraliu grožiu.
Kaip sako „Caparol“ technologas Marius Kiudulas, medienai
skirtos apdailos ir priežiūros
priemonės būna skirtos pastovių,
santykinai pastovių ir nepastovių
matmenų konstrukciniams elementams. Mediena yra „gyva“
medžiaga, jos matmenys gali kisti priklausomai nuo drėgmės ir kt.
Fasadai priskiriami nepastoviems
matmenims, todėl jiems yra pritaikytos specialios apdailos ir
priežiūros priemonės.
Namų savininkai turi tris
pasirinkimus
M. Kindulo teigimu, medinių
pastatų fasadai gali būti apsau-

gomi nuo nepalankių aplinkos
veiksnių: drėgmės, vėjo, lietaus,
sniego, utravioletinių spindulių
- trimis skirtingais būdais, kurie
leidžia medžiui „kvėpuoti“.
Pirmiausia tai - medienos dažai. M. Kindulo teigimu, dažai
užtikrina ilgiausiai trunkančią
apsaugą. Jei gerai paruoštas pagrindas, fasadu rūpintis nebereikia 10 metų. Be to, dažus galima
tonuoti įvairiausiomis spalvomis
– žalia, oranžine, violetine, pilka
ir t.t. Po dešimtmečio namą galima perdažyti, dažai gerai dengia,
todėl ankstesnė spalva tiesiog
uždažoma. Jeigu medinį statinį
veikia didelė biologinė tarša,
taip pat verta rinktis dažus, nes
juose paprastai būna priedų prieš
dumbliagrybių veisimąsi.. Jeigu
mediena pažeista, atitinkamai ją
apdorojus specialiais remontiniais glaistais (atkuriamosiomis
masėmis), nugruntavus ir uždažius dažais, gaunamas puikus
rezultatas.
Antrasis variantas, pasak M.
Kindulo, yra naudoti medienos
dažyves. Jos yra skaidrios, to-

dėl, skirtingai nei dengiant dažais, neuždengiama medienos
faktūra.
Spalviškai galima rinktis iš
daugelio medienos atspalvių
nuo šviesių pušies iki tamsios
juodmedžio spalvos (populiariausios – ąžuolo, riešutmedžio,
palisandro, taip pat galima rinktis ir baltą spalvą, kuri išlaiko
tekstūrą).
Dažyvėmis padengto medinio
fasado priežiūros periodas – apie
5 metus. Perdažant vėl dažyve,
būtinai reikia pasidaryti realų
bandinį, nes dažyvė neuždažo.
Jei mediena buvo padengta tamsia dažyve, pvz. palisandro spalvos, norint gauti šviesų atspalvį
neužteks tiesiog perdažyti namą
šviesia dažyve (būtinas papildomas apdorojimas, skutimas,
gruntavimas ir kt.)
Ir trečiasis pasirinkimas namo
savininkui, M.Kindulo teigimu,
gali būti medienos aliejus – puiki
priemonė natūraliam medienos
vaizdui išlaikyti. Aliejus įsigeria
į medieną ir taip ją apsaugo. Kitaip nei dažai ar dažyvės, aliejus

Statybos ir kokybė penkmečių planai vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Verslininkas Rimas Jasiūnas 1985-1990 metais buvo Anykščių tarpkolūkinės statybos organizacijos bei rajono statybos organizacijos RSO vyriausiasis inžinierius. Tarybiniais metais tai buvo ypač aukštos
pareigos, į jas R. Jasiūnas paskirtas sulaukęs vos 26-erių.
„Turbūt buvau jauniausias Lietuvoje nomenklatūrininkas. Kodėl
mane paskyrė? Na, partija viską matė geriausiai”, - ironizavo R. Jasiūnas. Jis prisiminė, kad paskyrimo dieną buvo išbartas Anykščių rajono
Komunistų partijos antrojo sekretoriaus. „Partijos bilietą išsitraukiau
iš galinės kelnių kišenės. „Tu ką, bilietą subinėje laikai“, - rusiškai šaukė
sekretorius Grabusovas”, - atsiminimais dalinosi verslininkas.
Gyvenimo etapą, kai jis dirbo tarybinių įmonių vyriausiuoju inžinieriumi, R.Jasiūnas sako laikąs labai nykiu ir beprasmišku. Tačiau
verslininkas planinėje ekonomikoje rado ir privalumų. Gal tiksliau ne
privalumų, o naudos - tais laikais jis išsiugdė bruožą planuotis kiekvieną savo dieną bei užmezgė daug ryšių, kontaktų, naudingų pažinčių,
kurios padėjo 1990-aisiais išėjus į verslą.

Verslininkas Rimas Jasiūnas gerokai paragavo planinės ekonomikos.
Planas buvo viskas
„Planas buvo vienintelis rodiklis.
Kitų rodiklių, pavyzdžiui, kokybinių,
niekas nesiekė. Tik kiekybinių. Planą
„nuleisdavo“ partijos komitetas, iš
kur jis ištraukdavo, kad būtent tiek
reikia padaryti - nežinau, matyt, dar
iš aukščiau kažkas „nuleisdavo“. Planuojama buvo pinigine išraiška - tiek
ir tiek reikia įsisavinti pinigų. Tada
pagal sąmatines vertes „sukišdavo“ į

objektus. Kuo daugiau padarysi, tuo
geriau. Aišku, dėl to kentėdavo kokybė. Pelnas, kaip rodiklis, išvis neegzistavo, jis buvo niekam neįdomus.
Plano kraudavo tiek, kad praktiškai nė
viena įmonė negalėdavo „patraukti“,
o jei tu nevykdai plano, vadinasi, esi
nevykęs vadovas ir tave reikia keisti.
Na, vienus metus gali neįvykdyti plano, bet jau po antrųjų metų, jei plano
nevykdai, keičia. Ieško, kas įvykdys.
Kiek aš kankindavausi aiškindamas,

kad planai nerealūs - niekas manęs
neklausė. Jaunas, žalias, nieko nesupranti ir čia ne tavo reikalas - turi
vykdyti tai, ką mes nuleidžiam. Pirmu smuiku grodavo partijos pirmasis
sekretorius”, - koks buvo tarybinis
planavimas, pasakojo R. Jasiūnas.
Dėl plano reikėjo derėtis
R. Jasiūnas sakė, kad vyriausiuoju
inžinieriumi tapo, nes partijai reikėjo
pakeisti plano nevykdžiusį inžinierių. „Keičiau patyrusį, gabų žmogų,
bet jis neįtiko partijai, nes nevykdė
planų. Anykščiai buvo vienas iš atsilikusių statybų sferoje rajonų. Nesisekė su vadais ir planų suformavimu. Visa sėkmė priklausė nuo planų.
Jeigu teisingai suformuoji planą, tada
jį ir įvykdai. Jeigu pagal tavo apimtis, pagal tai, kiek tu gali pakelti...
Jei neteisingai, tu pasmerktas žlugti.
Nesvarbus absoliutus skaičius, svarbus planas. Kai planą įvykdai, gauni
premiją. Tiesa, planas buvo ne inžinieriaus, o įmonės pirmininko reikalas... Jis turėdavo derėtis dėl to plano.
Svarbiausia, kiek įmanoma mažiau
prisiimti. Kuo daugiau prisiimi, tuo
sunkiau įvykdyti. Tada tu pasmerktas,
tada į kitus metus keliasi ta uodega ir
vieną kartą vis tiek reikės žlugti. Ir jei
tave tik pakeitė, tik paskyrė - geriau
tais pirmaisiais metais ir sužlugdyti
planą. Kai mes atėjome nauji į įmonę,
siūliau, kad žlugdom, nevykdom plano ir pasiruošiam gerą įdirbį kitiems
metams. Padirbi ir nerodai, ką padarei. Pasidarai kažkiek į priekį ir kitus
metus pradedi turėdamas rezervą.
Bet pirmininkas taip daryti nesutiko
ir mes kiekvienais metais kankindavomės. Ką bestatėme, visur buvo
problemos ir problemos”, - sakė R.
Jasiūnas.
Už dieną „chaltūros“ mėnesio alga
Jis dėstė, kad „tarpkolūkinėje“
dirbo apie 400 žmonių, kurie statė

kolūkių kiaulides, karvides, kultūros namus, vaikų darželius. Į darbą
žmonės buvo vežiojami iš Anykščių,
dažniausiai sunkvežimiai su „būdomis“, nes autobusų įmonė nedaug
turėjo.
„Kokybės nebuvo ir medžiagų
nebuvo. Praktiškai medžiagos smėlis, žvyras, cementas ir vanduo.
Dviejų spalvų - balti ir mėlyni - dažai. Glazūruotų plytelių praktiškai
nebuvo. Statybininkai uždirbdavo
iki 200 rublių. Kai paspausdavai, ko
nedirbi, sakydavo: „Man reikia pailsėti prieš savaitgalį, nes per dieną
„chaltūros“ uždirbu tiek, kiek darbe
per mėnesį”. Mano pareigos buvo
tarp kūjo ir priekalo, laviravimas
tarp statybininkų ir valdžios”, - kalbėjo verslininkas.
Privalomas girdymas
R. Jasiūnas pasakojo, kad dažniausiai objektai būdavo pirmiau
„priduodami“, o tik paskui baigiami
apdailos darbai. Kartais tie darbai
ir apskritai būdavo „numuilinami“.
Statybų kokybė priklausė ne tik nuo
statybinės organizacijos, bet ir nuo
užsakovų - kolūkių pirmininkų.
Jei užsakovas nėra labai reiklus,
būdavo, kad taip ir likdavo nepabaigtų darbų. Jeigu reiklesnis, kažkaip
susitari. „Ateities“ kolūkio pirmininkas Balaišis buvo labai reiklus, su juo
buvo sunku dirbti. Nepasirašinėdavo
aktų, lakstydavom paskui jį. „Lenino keliu“ kolūkio vadovas Slavenskas buvo geras pirmininkas. Gudrus
buvo, bet suprasdavo, kad ir mums
sunku”, - prisiminė R. Jasiūnas.
Paprastai objektai būdavo priduodami tada, kai reikia, baigtos
statybos ar nebaigtos. Atvažiavusią
komisiją tekdavo gerai pagirdyti
alkoholiu. Girdymas, pasak R. Jasiūno, buvęs privalomas. Kitaip būti
negalėjo, kitaip statybininkai būtų
nesuprasti. „Jei negirdai, į tave žiūri
kaip į nevisavertį, kaip į nenormalų.
Galvoja „na, kaip čia dabar taip”.

nesudaro plėvelės. Pagrindinis
medienos aliejaus privalumas –
jis tinka ir horizontaliems paviršiams – aliejumi galima dengti
terasų grindis ir kitus horizontalius paviršius. Priežiūros periodas trunka irgi apie 5 metus.
Prieš dengiant aliejumi, medienos nereikia gruntuoti.
Siekiant optimalaus, ilgaamžio
rezultato langus, duris, staktas,
turėklus reiktų dengti specialiais
jiems skirtais dažais.
Vokietijoje
gaminami „Alpina“ medienos priežiūros produktai idealiai tinka ir Lietuvoje
esantiems mediniams namams.
Mūsų klimatas yra pakankamai
atšiaurus mediniams statiniams,
kadangi juos veikia dideli temperatūrų pokyčiai – vasarą mediniai fasadai labai įkaista, žiemą
– juos veikia dideli šalčiai, visus
metus – drėgmė. Todėl Alpių
klimatui sukurti medžio aliejai,
dažyvės ir dažai itin gerai tinka
ir mūsų Lietuvos klimatui.
-ANYKŠTA
Kieno sąskaita vaišės? Gudresnė
buhalterė mokėdavo „apsukt“ tuos
pinigus. Bet būdavai ir pats vaišėmis suinteresuotas. Na, ir nebrangu
tai buvo. Valgis? Kolūkio paprašydavai. Kiaulaitę kokią paskersdavo.
Žmonės vieni kitiems padėdavo,
žmonės buvo geri”, - kaip buvo organizuojami objektų pridavimai, aiškino verslininkas.
Kraneliai vyno vamzdynuose
Per Tarybų Sąjungos blaivinimo
laikotarpį R. Jasiūno vadovaujami
statybininkai „Anykščių vyne“ montavo šveicarišką koncentruotų sulčių
gamybos liniją. Anykščiuose dirbo ir
trys šveicarai.
KGB ataskaitose rašoma, kad „organai“ ta proga pririnko naujų agentų ir „patikimų asmenų“, kurie turėjo
stebėti, ar tik kas iš anykštėnų neturi
ryšių su kapitalistais. R. Jasiūnas
juokėsi, kad jis buvęs ypač įtartinas,
nes šiek tiek moka prancūzų kalbą ir
kartais su šveicarais persimesdavo
žodžiu kitu. Kiekvieną savaitę vykę
pasitarimai, kuriuose dalyvaudavo
rajono partijos pirmasis sekretorius,
jam buvo raportuojama, kaip vykdomas planas, buvę labai svarbu nepasišiukšlinti prieš užsieniečius.
Į šveicarų atsivežtus įrankius
anykštėnai žiūrėjo kaip į stebuklą. R.
Jasiūnas atsiminė net šveicarų darbines pirštines. “Mūsų darbininkai
neturėjo normalių pirštuotų pirštinių.
Visi dirbdavo, net apdailą darydavo
dėvėdami kumštinėmis pirštinėmis.
O šveicarai, žiūrim, tokiom gražiom
pirštuotom pirštinytėm, su jomis,
atrodo, gali į miestą eiti. Tokios su
amortizatoriais, paminkštinimais,
kad rankų nesusižeistų”, - juokėsi R.
Jasiūnas.
Nesvarbu, kad „Anykščių vyne“
dirbančius statybininkus stebėjo
partija ir KGB, jie nuolat buvo girti.
„Atvažiuoji - visi girti. Ką bedarysi
- niekaip negali susitvarkyti. Suvirintojai visokių kranelių prisidirbo.
Buvo vyno komunikacijos, vamzdeliai iškloti - surado jie, kur eina
tie vamzdynai, prisigręžiojo skylių,
prisisuko kraneliukų. Taip, atrodo, saugau, o žiūrėk, nueina atseit
į tualetą ir grįžta apspangęs”, - tarybinio darbo specifika dalinosi R.
Jasiūnas.
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Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos
4 mėn.
EUR
Paštų skyriuose:

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

„Anykšta“

24.00

11.60

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

20.00

2 numeriai

„Anykšta“ šeštadieniais

16.00

EUR
„Aukštaitiškas formatas“
4

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“,
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29,
Anykščiai)
„Anykšta“

20.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

16.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

įvairūs

Brangiai išsinuomotų arba pirktų
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos, Katlėrių ir Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, valymo įrenginius. Mini ekskavatoriumi kasa vandens šulinius
iki 7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hidroforus. Parduoda
rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Atlieka įvairius remonto, statybos, namų apdailos bei kitus darbus.
Tel. (8-684) 29023.
Dengia stogus ir juos renovuoja.
Neria medinius karkasus, montuoja gipso - kartono plokštes. Stogo
danga gamintojo kainomis.
Tel. (8-679) 57533.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.
Išorės ir vidaus apdaila, trinkelių
klojimas, santechnikos ir elektros
instaliaciniai darbai. Dirba ir savaitgaliais.
Tel. (8-602) 77022.
Greitai ir kokybiškai kloja trinkeles. Ilgametė patirtis.
Tel. (8-683) 20932.
Priima užsakymus medžio pjuvenų briketams. Pristato į namus.
Tel. (8-612) 93386.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamosios sistemos.
Tel.(8-616) 36372.

Prenumeruokite
„Anykštos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 29),
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
Raimondas Savickas (8-682) 39810

Vandens gręžiniai, geoterminis šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus.
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt, Linas (8-616)
08020, Rolandas (8-686) 83265.
Šlifuoja seną, naują parketą,
senas dažytas grindis.
Kloja parketą, parketlentes. Tel.
(8-699) 94662.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Spaudžia sultis. Anykščiai, Vilniaus
g. 57.
Tel. (8-381) 51746, (8-648) 25306.
UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Remonto, apdailos darbai.
Tel. (8-614) 60197.
Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.
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.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

siūlo darbą

Reikalingi pjūklininkai ir pagalbiniai darbininkai. Darbas Anykščių
miškų urėdijos miškuose. Kreiptis
tel. (8-656) 66773, (8-611) 55157.
“Agrokoncerno” grupės įmonėms
reikalingas statybos darbų vadovas.
Tel. (8-682) 97120.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairuotojų kursus.
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Tvarkinga moteris (be žalingų įpročių) ieško darbo prižiūrėti moterį.
Tel. (8-610) 95989.

Stogų dengimas, namų dažymas, skardinimo darbai.
Tel. (8-85) 68182.

UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš
spalvotos, alucinko skardos.
Gamina lankstinius. Parduoda
gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.

Taip pat organizuojame papildomus kursus (prasižengusiems vairuotojams). Dėl A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo
kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g.
29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156.

Dengia, remontuoja stogus, stato priestatus, mobilias terasas ir t.t.
Skradinimo darbai. Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-605) 70639.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Iš nuotraukos UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai),
darome portretus laidotuvėms (iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais kaina – 15 eurų.

Reikalingi E kategorijos
vairuotojai.
Tel: (8-686) 23411,
(8-698) 46745.

UAB ,,Anykščių baldai” ieško
pardavimų vadybininko/-ės, stalių,
vairuotojų. Žmonėms, turintiems
neįgalumą - pirmenybė.
CV siųsti el. paštu: baldaianyksciu@gmail.com
Skambinti tel. (8-620) 47228.
UAB “TERMOTAUPA”
reikalingi gatvių statybos ir
remonto
- darbų vykdytojas,
- meistras,
- brigadininkas,
- darbininkai.
Tel. (8-687) 30318.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti
mA3 ir A4 dydžio
plakatus.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai miškus su žeme ir išsikirtmui, visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Brangiai - įvairų mišką arba miška išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Kita
Elnio, briedžio ragus, monetas,
senovinius daiktus, gintarą, gintaro karolius.\
Tel. (8-623) 95335.
Grūdus. Atsiskaito
Išsiveža.
Tel. (8-680) 85 841.

iš

karto.

Šiaudus. Galime
pirkti iš pradalgių
ar presuotus.
8 687 76191

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
Brangiai – įvairius
miškus su žeme.

Tel. (8-687) 89328 arba
el. adresu miskaszeme@gmail.com.

Sudarome išankstines
kviečių, rugių supirkimo
sutartis
Avansas iki 50 %
Tel. (8–655) 18554,
(8–683) 85009

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

Gali būti daužti, nevažiuojantys.

MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Tel.: (8-647) 87959.

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

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

Vyto Sabo įmonė perka
veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios
būklės.
Tel. (8-682) 18972.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

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

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai ir skubiai - automobilius,
mikroautobusus,
motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

buliukus

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Dviejų
kambarių
butą
Basanavičiaus g. (Pušyno mikrorajone). 1-as aukštas, balkonas,
šiek tiek sutvarkytas, paliekami
beveik visi baldai. Kaina 21 000.
Tel. (8-678) 08740.
1 k. butas J.Biliūno g., Anykščių
miesto centre. Plotas 26 kv.m.
Name - rūsys, kurio plotas 5,40
kv.m, erdvus kiemas.
Kaina 11 200 Eur (430 Eur už
kv.m.)
Tel. (8-674) 50451.
Nedidelis 2 k. butas 2-ame aukšte, renovuotame name V. Kudirkos
g. Kaina 16 000 Eur.
Tel. (8-677) 44387.
Žemės sklypą Anykščių mieste, 27 arai (su namo dalimi).
A. Venuolio g., kitoje pusėje Anykščių profesinio rengimo centro. Kaina sutartinė.
Tel. (8-604) 74035.
Pusę gyvenamo namo su ūkiniais pastatais, 3 a žemės. Kaina
2 000 Eur. Anykščiai, Gegužės g.
19.
Tel. (8-625) 70664.
Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Kuras
Prasidėjo lietuviškų kuro durpių
gamybos ir prekybos sezonas.
Priimami užsakymai.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Nebrangiai - beržines, juodalksnio malkas kaladėmis,skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas. Turi alksnio, beržo, klevo, drebulės. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Kita
D.Lingienės ūkyje Anykščių r. įvairių veislių braškių daigus.
Tel. (8-687) 45219.
Betoninius šulinio žiedus, tvoras.
Taip pat kasa ir stato.
Tel. (8-657) 82622.
Žieminius miežius.
Tel. (8-601) 90669.

Vištos vištaitės Rugpjūčio 13 d. (sekmadienį) prekiausime ,,Kaišiadorių” paukštyno
vakcinuotomis, 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis (kaina - nuo
3,50). Turėsime gaidžiukų. Spec. lesalai.
Prekiausime kiaušiniais. Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7.00, Kavarskas 7.10, Janušava
7.15, Dabužiai 7.25, Kuniškiai 7.35,
Troškūnai 7.55, Raguvėlė 8.15, Svėdasai
15.10, Čekonys 15.30, Debeikiai 15.40,
Rubikiai 15.50, Burbiškis 16.00, Anykščiai
16.15 (ūk. turgus), Kurkliai 16.35,
Staškūniškis 16.45.
Vištaitės vištos Rugpjūčio 17 d. (ketvirtadienį) prekiausime
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis, 3-4-5-6-8mėn.
rudomis, raibomis, baltomis, juodomis, lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis.
Bu gaidžių bei spec. lesalai. Kaina - nuo 3,50. Tel. (8-616)
50414.
Levaniškiai 6.50, Traupis 6.55, Repšėnai 7.05, Pienionys
7.10, Janušava 7.15, Kavarskas 7.20, Ąžuožeriai 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.
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Konkursas „Aš fotografuoju vasarą“ tęsiasi
Konkursui keliolika autorių atsiuntė daugiau kaip 60 nuotraukų
Šį kartą spausdiname Vytauto Janulio konkursui atsiųstas nuotraukas.

Vasaros ryto kava. Pas mus atvažiuoja svečių - senobinių draugų. Pirtį iškūrenu, jei panori. Ateina kaimynė kavos išgerti, pasikalbėti - džiaugsmais ir rūpesčiais pasidalinti.

Vytautas JANULIS. Iš serijos “Mano Žmona”. Vasariška vanta papėrė gerai.
Vasara – pats gražiausias, šviesiausias, spalvingiausias metų laikas. Žydinčios gėlės, nokstantis
derlius ir laimikiais džiuginantys
miškai ir ežerai – visa tai, be abejo-

vardadieniai

šiandien

Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara, Radė.
rugpjūčio 13 d.
Kasijonas, Poncijonas, Naglis,
Gilvilė, Ipolitas, Diana.
rugpjūčio 14 d.
Euzebijus, Maksimilijonas,
Grintautas, Guostė.
rugpjūčio 15 d.
Visvilas, Vydenė, Napoleonas,
Sigita, Napalys, Rugilė.

mėnulis
rugpjūčio 12-14 d. pilnatis.
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nės, Jūs fotografuojate. Kas profesionaliais, kas mėgėjiškais, o kas ir
mobiliaisiais telefonais užfiksuojate nuostabiausias akimirkas, vertas, kad jas pamatytų kuo daugiau

žmonių. Tad kviečiame dalyvauti
konkurse „Aš fotografuoju vasarą“ ir nuotraukomis pasidalinti su
„Anykštos“ interneto portalo bei
laikraščio“Anykšta“ skaitytojais.

Būtų smagu, jeigu Jūsų nuotraukas
lydėtų tekstai apie vasariškus nuotykius, didžiausias pagautas žuvis,
surastus grybus ar neįprastų formų
ir dydžio užaugintas
daržoves bei vaisius...
Konkursui nuotraukas siųskite
į „Anykštos“ redakciją, adresu:
Fotokonkursui „Aš fotografuoju
vasarą“, Vilniaus g. 29, Anykščiai
arba jonas.j@anyksta.lt iki rugsėjo

20 dienos.
Įdomiausias nuotraukas spausdinsime laikraščio puslapiuose,
o trijų geriausių nuotraukų autorius apdovanosime trijų mėnesių
„Anykštos“ laikraščio prenumerata. Dar du dalyvius paskatinsime
eklektronine „Anykštos“ prenumerata.
-ANYKŠTA

Tikrosios rudens gėrybės – pas „Telia“
Kad ir koks būtų Jūsų ruduo, „Telia“ pasirūpins visa mokslui,
pramogoms ir darbams reikalinga įranga: „iPhone“ telefonams,
kompiuteriams ir „Samsung“ planšetėms su patraukliais „Telia“
mokėjimo planais dabar siūlomos neeilinės nuolaidos, jos žmonėms leis sutaupyti šimtus eurų.
Ruduo ateina su skirtingas poreikiais ir norais: vieniems – išaugta mokyklinė uniforma, kitiems
– gausaus sodo derliaus rūpesčiai,
tretiems darganos – geriausias laikas žvejybai. Tačiau visi sutinka
– rudenį dažnai pradedami nauji
gyvenimo etapai, o jiems reikia ir
naujos kokybės. Ne tik perkeltine,
bet ir tiesiogine prasme – didesnės
raiškos telefono ekrane, spartesnio
interneto, galingesnio kompiuterio
ar naujos planšetės.
„Ruduo yra vienas geriausių laikų
metuose atsinaujinti įrangą, todėl iš
anksto paruošėme žmonėms ypač
patrauklius pasiūlymus su neeilinėmis nuolaidomis „iPhone“ telefonams, kompiuteriams ar „Samsung“
planšetėms. Pasirinkę sparčiausio
4G mobiliojo ryšio ar šviesolaidinio
interneto paslaugų planą, jie galės
sutaupyti šimtus eurų“, – sako „Telia“ privačių klientų vadovas Norbertas Žioba.
„iPhone“ – iki 40 proc. pigiau
Obuoliai pigiausi rudenį, tai galio-

ja ir „Apple“ įrenginiams iš „Telia“.
Daug naršantys internete žmonės
24 mėnesiams pasirinkę planą „Premium neribotai“ už žinovų vertinamą „iPhone SE 32 GB“ su pradine
53 eurų įmoka per mėnesį mokės
vos 10 eurų. Flagmano su obuolio
ženklu – „iPhone 7 Plus 128GB“
– norintys jį galės turėti už 30 eurų
per mėnesį. Tie, kas pirmenybę teikia „Android“ operacinę sistemą
naudojantiems išmaniesiems telefonams, turi dar didesnį pasirinkimą –
„Xiaomi“, „Huawei“ ar „Samsung“
modelių kainos, pasirinkus ne mažesnį nei 10,90 eurų per mėnesį mokėjimo planą 24 mėnesiams, siekia
vos nuo 8 eurų per mėnesį.
Minus 300 eurų – kompiuteriui
Geriausias derinys ne tik pamokoms ruošti, bet ir pramogoms –
kokybiškas kompiuteris su sparčiu
internetu, o naujiems ir terminuotų
interneto paslaugų įsipareigojimų
neturintiems vartotojams „Telia“
turi iš kojų verčiantį pasiūlymą.
Užsisakę šviesolaidinio interneto

paslaugų planą „Premium šviesolaidinis“ arba „Namai 3 šviesolaidinis“, jie turės galimybę su 300 eurų
nuolaida įsigyti vieną iš nešiojamųjų kompiuterių: „ASUS E502NA“
(kaina be sutarties – 454 eurai),
„Lenovo Ideapad 520“ (be sutarties
– 862 eurai) arba „Apple MacBook
Air“ (be sutarties – 998 eurai). Neblogai, tiesa?
„Samsung“ planšetės – iki 100
eurų pigiau
Jei rudenį lapus labiau patinka
vartyti ir skaityti, o ne grėbti, tai
gali reikšti, jog atėjo pats geriausias

metas įsigyti planšetę. Šis ruduo tam
puikiai tinka, nes užsisakę „Telia“
„CONNECT 200“ mobiliųjų duomenų planą su 24 mėnesių sutartimi, už „Samsung Galaxy Tab S3“
už įrenginį mokant dalimis 36 mėnesius, neribodami savęs internete
planšetės lapus ir langus vartys už
18 eurų per mėnesį.
Tai – tik dalis „Telia“ pasiūlymų
Jūsų rudeniui. Labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą visada
galime pateikti artimiausiame „Telia“ salone, paskambinus „Telia“
klientams nemokamu telefonu 1817
arba interneto svetainėje telia.lt.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė apmąsto savo
gyvenimą

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Norai tirpsta kaip vaškas, o ir metai ne tie,
Bet tikiu kažkur dega mano laimės žvaigždė.
Ir išėjus į naktį vis paklausiu dangaus,
Ar tiek daug pažadėjęs jis manęs neapgaus.

Man prie šono lazdelė, o ranka - prie širdies
Vieną kartą išvysiu kaip jinai užtekės.
Ją turiu pamatyti kol dar aš ne dugne
Laiko pirštai dantyti jau apglamžė mane.

Apie žvaigždę galvojau,
Greitai augo vaikai
Švietė laimė po kojom,
Kol ieškojau aukštai.

Bet jau nieko nekeisiu
Tebelaukiu nakties,
Kai į lauką išeisiu
O žvaigždė patekės.

