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Koncertas. Rugsėjo 19 d. (antradienį) 17.30 val. Sakralinio meno
centre Lietuvos valstybės šimtmečiui
skirtas „Lietuviškų romansų vainikas“. Programą pristatys Virginija
Kochanskytė (aktorė, renginių režisierė), Edita Zizaitė (pianistė, tarptautinių festivalių dalyvė), Giedrė
Zeicaitė (dainininkė, sopranas, tarptautinių konkursų laureatė). Renginys
nemokamas.
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Teatre didikai
kojas laikydavo
sukišę į šiaudus
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Kiaulių maras kenkia ir avims
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajone vilkai jau įvykdė pernykštę avių pjovimo „normą“. Tikėtina, kad plėšrūnų daroma žala ūkininkams tik augs. Mat
afrikinis kiaulių maras baigia išguldyti šernus ir vilkai priversti maitintis „naminiu“ maistu.

Medalis. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė apdovanojo jubiliejines
sukaktis minėjusius arba greitai sukaktuvių sulauksiančius olimpiniam
sąjūdžiui nusipelniusius žmones. Vienas iš LTOK medalių 40 metų sukakties proga įteiktas ir ilgamečiui Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiajam
treneriui, Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro direktoriui Žilvinui Ovsiukui.
Kainos. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017-aisiais,
lyginant su 2016-aisiais, prekių ir
paslaugų kainos Lietuvoje išaugo 2,7
proc. Maisto produktai pabrango 2,2
proc., transportas - 3,8 proc., viešbučiai, kavinės, restoranai - 6,5 proc.,
alkoholis ir tabakas - 8,4 proc.
Šildymas. Po pateikimo Seimas
pritarė laikinai sumažinti PVM tarifą
šildymui. Šio klausimo imtasi trečiadienį Vyriausybei pritarus tam, kad
PVM tarifas šildymui nuo spalio 1 d.
iki metų pabaigos būtų 9 proc., o ne
21 proc., kaip yra nuo šių metų birželio 1 d. Už įstatymo projektą balsavo
94 parlamentarai po 3 balsavo prieš ir
susilaikė. Kad įstatymas galutinai įsigaliotų, už jį Seimas turės balsuoti dar
bent du kartus.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus
dėsto, kad mūsų rajone medžioja mažiausiai dvi vilkų šeimynos. Vilkų populiacija auga, jiems maisto laukinėje gamtoje mažėja, todėl tikėtina, kad ateinančiais metais plėšrūnai dar labiau terorizuos naminius gyvulius.

Seniūnus ragino „įsijungti“
fantaziją

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

3 psl.

asmenukė

Visuomenė

Antradienį Anykščių rajono savivaldybėje vyko tradicinė seniūnų sueiga. Sueigoje kalbėta apie
seniūnijų gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą, aptartos metinės savivaldybės turto inventorizacijos bei viešųjų pirkimų tvarkos, pateikta informacija apie seniūnaičių išlaidų kompensavimo
tvarką, aptarti Obuolinių šventės renginių organizavimo reikalai. Seniūnų sueigoje sulaukta ir svečių iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Anykščių poskyrio.

Gaisras. Antradienį prieš vidurnaktį Kavarsko viensėdyje atvira
liepsna degė gyvenamasis namas.
Gaisro metu sudegė stogas, apdegė ir
aprūko sienos. Įvykis tiriamas.
Pokyčiai. MB „Verslo valdymo
paslaugos“, kuri Vilniuje ir Anykščiuose valdo „Etnobarus“, paskelbė,
kad nuo spalio mėnesio viešojo maitinimo įstaiga Vilniuje vadinsis „City
Chef“. „Etnobaro“ konceptas nepasiteisino“, - socialiniuose tinkluose
skelbia verslininkai.

Savivaldybės vyriausiajai specialistei kultūrai
ir turizmui Audronei Pajarskienei seniūnams
ilgokai teko aiškinti, ką bendro turi konstrukcija ir obelis.

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Anykščių poskyrio vedėjas Pranas Alsys su seniūnais pageidavo daugiau neformalaus bendradarbiavimo.

6 psl.

Analizuodamas
krepšinio
rinktinės pasirodymą Sergejus
Jovaiša pasakė, kad Donatas
Motiejūnas buksavo, tik vienas
rungtynes gerai sužaidė, kai jį
apvogė.
Dabar suprantu, kodėl pasodinus daškinius, agurkinius
ir daktarus mūsų sportas ėmė
nenumaldomai ristis žemyn.
Pasirodo, visuomenėj, kaip ir
gamtoj, nereikalingų dalykų
nebūna.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Vienuolikametis tapo Lietuvos motokroso čempionu
Praėjusį savaitgalį Panevėžyje vykusiame penktajame, paskutiniame, atvirojo Lietuvos motokroso čempionato etape 11-metis
anykštėnas Ugnius Liulys iškovojo 65 kub. cm klasės Lietuvos
čempiono vardą.
Kaip ir visuose etapuose, taip ir
paskutiniame, kovoti dėl čempiono
vardo U. Liuliui teko su Latvijos
atstovais. Sezono metu surinkta
12 taškų persvara prieš artimiausią
konkurentą leido važiuoti be rizikos, saugiu tempu. U. Liulys fina-

liniame etape iškovo antrąją vietą.
2017 metų sezone U. Liulys atstovavo Šiaulių miesto „Achilo“
klubui, kuris komandinėje įskaitoje irgi iškovojo Lietuvos komandos
čempionės titulą.
-ANYKŠTA

Pagrindniai Ugniaus Liulio varžovai buvo jaunieji Latvijos
sportininkai.

Papiliuose prisiminti piliakalniai
Sekmadienį Papilių kaimo koplyčioje vyko tradiciniai Žolynėlės atlaidai. Suvažiavo po visą pasaulį išsibarstę kraštiečiai, giedojo Vilniaus
Šv. Kazimero bažnyčios choras, o tradicinėms suneštinėms vaišėms
susibūrė prie čia pat už upelio stūksančio nedidelio piliakalnio.

Vieni svarbiausių šventės Papiliuose asmenų - papilietis, politikas Jonas Šimėnas ir kan. Saulius Filipavičius. Autoriaus nuotr.
Nuo seno šis kalnas vadinamas
Kaukazu, mat išdalijus kaimo žemes į vienkiemius, jis pateko į

buvusio caro kareivio, karinę prievolę atlikusio Kaukaze, valdą, tad
palengva ir pilies kalnui prilipo

Treneris tiki, kad Anykščiai turės
naują krepšinio žvaigždę
„ANYKŠTA“ TV kalbino Anykščių kūno kultūros ir sporto
centro krepšinio trenerį Ramūną Šližį.
„Vyksta Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Krepšinio mėgėjams
tai tikrai yra didelė šventė. Taip
vienareikšmiškai teigiamai ar neigiamai Lietuvos krepšinio rinktinės žaidimo įvertinti tikrai negalėčiau. Kalbant apie žaidimo lygį, jis
tikrai nebuvo blogas. Turėjome ir
gražių epizodų, ir gerų žaidimo atkarpų, ir galų gale puikių pergalių.
Grupėje iškovota pirma vieta irgi
daug ką pasako. Su blogu žaidimu
jos tikrai neiškovotų. Kalbant apie
galutinį rezultatą, aišku, jis šiek
tiek yra nuviliantis. Tikėjomės ir
visi laukėme geresnio rezultato,
bet ką darysi – atkrintamosios,
vienas blogas rezultatas ir visas
darbas nubraukiamas. Važiuojam
namo“, - apie Lietuvos krepšinio
rinktinės pasirodymą čempionate
kalbėjo R. Šližys.
Krepšinio treneris R. Šližys,
kurį kalbinome ketvirtadienį prieš
pusfinalio rungtynes tarp ispanų ir
slovėnų, prognozavo, kad Europos
vyrų krepšinio čempionato finalinėse rungtynėse susitiks Ispanijos
ir Serbijos krepšinio rinktinės, o
čempionų titulas atiteks ispanams.
O ar realu, kad Anykščiai dar
kada nors turės tokį žymų krepšininką, koks buvo Sergejus Jovaiša?
„Tarp dabartinių žaidėjų, aišku, nematome.Tokie žaidėjai kaip
S.Jovaiša ar Rimas Kurtinaitis, Ša-

Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro krepšinio treneris Ramūnas Šližys šį sezoną į pergales ves Regionų
krepšinio lygoje žaisiančią
Anykščių „KKSC- Elmis“
krepšinio komandą.
rūnas Jasikevičius ar Linas Kleiza
neatsiranda iš mažų miestelių kiekvienais metais. Kažkada, aš labai
tikiuosi, išaugs tokio lygio krepšininkas, koks buvo S.Jovaiša.Tai
gali užtrukti ilgai, o gali ir greitai“,
- sakė R. Šližys.
Krepšinio trenerį R. Šližį kalbino portalo anyksta.lt redaktorius
Robertas Aleksiejūnas.
Visus „ANYKŠTA“ TV interviu galite pasižiūrėti portale www.
anyksta.lt

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt

Raimondas GUOBIS

Kaukazo vardas. Buvusi kadaise
ant jo ir pilaitė - lakios fantazijos
seniai ne taip senai dar galėdavo
parodyti, kurioje vietoje pašlaite
sruvenančioje Viešintos upelėje tebėra perkalų kuolai - likučiai
užtvankos, kuri pakeldavo vandenį, kuris trukdydavo atklydusiems
priešams.
Dar pačius pirmuosius XIX amžiaus metus menanti, egzotiškais
altoriais, baltomis nedažytomis
grindimis švytinti Pelyšių dvaro
koplytėlė, kurioje kunigavęs ir poetas kun. Antanas Strazdas - Strazdelis, prigužėjo pilnutėlė.
Gražiausiomis giesmėmis džiugino pasipuošę stilingomis suknelėmis, tvarkingais kostiumais giedotojai iš Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčios. Į vieno iš choristų,
Jono Šimėno, tėviškę užsuko jau
pagiedoję Šv. Mergelės Marijos
Šilinės atlaidų rytmečio pamaldose Šiluvoje. Papilių atlaiduose
Dievo žodžio skaitinius skaitė ir

Temidės svarstyklės

Smurtas. Rugsėjo 10 dieną gautas moters (g. 1969 m.), gyvenančios
Kavarsko seniūnijos Kabošių kaime,
pareiškimas, kad prieš ją namuose
smurtavo neblaivus (nustatytas 1,96
prom. girtumas) sutuoktinis (g. 1969
m.). Vyras patalpintas į areštinę.
Tą pačią dieną gautas moters (g.
1956 m.), gyvenančios Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime
pareiškimas, kad prieš ją namuose
smurtavo vyras (g. 1957 m.). Vyras
sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Tėvas. Rugsėjo 12 dieną, apie
0.10 val., Anykščių seniūnijos Pagirių kaime įvykus konfliktui, vyras
(neblaivus, 3,01 prom. girtumas,
g. 1988 m.) kumščiu keletą kartų
smogė savo tėvui (neblaivus, 2,82
prom. girtumas, g. 1963 m.) į veidą
ir sužalojo kairį paakį ir kairę ausį.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Vanduo. Rugsėjo 12 dieną moteris (neblaivi, 2, 75 prom. girtumas,
g. 1972 m.) Svėdasų seniūnijos Sausalaukės kaime apipylė vandeniu ir
ranka kartą trenkė savo nepilnametei dukrai (g. 2000 m.). Įtariamoji
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pastūmė. Rugsėjo 12 dieną, apie
8 val., Anykščių seniūnijos Šeimyniškėlių kaime kilusio konflikto
metu, vyras (neblaivus, 2,49 prom.
girtumas, g. 1963 m.) pastūmė blaivią sugyventinę (g. 1952 m.), ji pajuto stiprų fizinį skausmą galvos srityje bei dešinės rankos plaštakoje.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Dantys. Rugsėjo 13 dieną, apie
20.40 val., Troškūnų seniūnijos
Mediniškių kaime kilusio konflikto
metu akivaizdžiai neblaivus vyras
(girtumą tikrintis atsisakė) (g. 1969
m.) įkando broliui (nustatytas 2,61
prom. girtumas, g. 1985 m.) į dešinę
ranką.Vyras sulaikytas. Pradėtas iki-

meras Kęstutis Tubis, homilijoje apie Dievo Motinos meilę ir
niekuomet neapleidžiančią globą
kalbėjo Surdegio parapijos, kuriai
ir priklauso ši istorinė koplytėlė,
administratorius kan. Saulius Filipavičius. Spalvinga procesija: linguojantis gilaus purpuro spalvos
skėtis - baldakimas, plazdanti trispalvė, mergaičių nešama pagalvėlė, smilkalų kvapas, varpo aidas
ir laukais nubanguojanti giesmė
šventa.
Tradicinėms „pakermošio“ vaišėms, pažymėdami piliakalnių metus, kraštiečiai susirinko Kaukazo
piliakalnio papėdėje. Smagiausia
buvo susitikti, pasikalbėti, pabūti.
Kaip pasakė Papilių „klebonijos
šeimininkė“ Joana Dubrienė, tai
yra pati svarbiausia ir brangiausia
metinė šventė, kurios labiausiai laukia. Ant ištiestų stalų nieko netrūko,
buvo ir naminių, kulinarinio paveldo
vardo vertų skanėstų, ir šiam kraštui
būdingo, vyrų mėgiamo naminio
alaus, pyragų nuostabiausių.
Ir aš ten buvau, valgiau, gėriau, per
barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.
teisminis tyrimas.
Psichologas. Rugsėjo 14 dieną
policijoje gautas moters (g. 1978
m.), gyvenančios Anykščiuose,
Kurklių gatvėje, pareiškimas, kad
apie 20 val. namuose neblaivus sutuoktinis (g. 1979 m.) naudojo psichologinį smurtą žmonos atžvilgiu.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vagystės. Rugsėjo 9 dieną, apie
23 val., „Barono viloje“, kuri yra
įsikūrusi Svėdasų seniūnijos Butėnų kaime, moteris (g. 1993 m.)
pastebėjo, kad išdaužtas kambario
stiklas ir pavogti telefonas „Huawei
i 52“, odinė piniginė su dokumentais, juodos spalvos kuprinė, kelioninis krepšys su drabužiais. Žala
175 eurai. Apie vagystę „Barono
viloje“ pranešė ir vyras (g. 1962
m.), kuris pastebėjo, kad per neužrakintas terasos duris patekta į kambarį ir pavogta kompiuteris „Ipad“,
įkrovėjas, drabužiai, batai, higienos
reikmenys. Žala 1200 eurų.
Traktorius. Rugsėjo 10 dieną
į policiją kreipėsi vyras (g. 1964
m.), gyvenantis Troškūnų seniūnijos Smėlynės kaime ir pranešė, kad
nuo jam priklausančio traktoriaus
“MTZ-82-1”, stovėjusio Surdegyje, buvo pavogtas starteris, hidraulinis siurblys bei 4 LED žibintai.
Padaryta 1070 eurų žala.
Sodyba. Rugsėjo 13 dieną policija gavo vyro (g. 1961 m.), gyvenančio Anykščiuose, Ramybės gatvėje, pareiškimą - jis pranešė, kad
apie 11 val. iš negyvenamos sodybos Anykščių seniūnijos Dūkščio
kaime pavogti namų apyvokos
daiktai. Padaryta 270 eurų žala.
Mirtis. Rugsėjo 11 dieną, apie
11 val., namuose Anykščiuose, K.
Ladygos gatvėje, buvo rastas moters (g. 1930 m.) kūnas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

spektras
Komisija. Ant Gedimino kalno
rastų, manoma, 1863-1864 metų
sukilimo prieš carinę Rusiją vadų
Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko palaikai dar neidentifikuoti, o Vyriausybė jau sprendžia,
kaip įamžinti jų atminimą. Tuo
rūpinsis specialiai sudaryta komisija, kurioje, be Premjero Sauliaus
Skvernelio, bus penki ministrai, dvi
kanclerės ir pora patarėjų. Atsiradus
norui, politikai į pagalbą galės pasitelkti istorikus ir kitų specialybių
profesionalus.
Išpirka. Nusikaltėliai nusitaikė
į Lietuvos jūrų muziejų ir bandė
pasipelnyti reikalaudami pinigų už
tai, kad būtų atnaujinta prieiga prie
muziejaus bilietų sistemos. Tačiau
muziejus išpirkos nemokėjo ir problemą vis tiek įveikė. Lietuvos jūrų
muziejaus interneto sistemos administratorius pastebėjo, kad „nulaužtas“ muziejaus bilietų sistemos serveris - visi jame esantys duomenys
buvo užrakinti, o prie failų paliktas
laiškas, kuriuo reikalauta sumokėti
išpirką, tik tada pažadėta atkurti prieigą prie duomenų. Tą pačią dieną
specialistai ėmėsi darbo ir vakare jau
buvo sutvarkę visus nesklandumus.
Nuoma. Kauno teisėsaugininkai
perspėja, jog apgavikai rado naują būdą, kaip pasinaudoti patikliais
žmonėmis. Kauno apskrityje užregistruota iki dešimties svetimų butų
melagingos nuomos atvejų, klastojant dokumentus. Butai nuomoti,
internete skelbiant netikras nuotraukas ir įvairius netikrus dokumentus.
Visais atvejais už 2 kambarių buto
daugiabutyje mėnesio nuomą prašyta 150 eurų, iškart pervedant pinigus
už du mėnesius į nurodytą LR piliečio sąskaitą užsienyje. Pirmadienį,
rugsėjo 11-ąją, buvo sulaikyti su įtariamieji tokiomis apgaulėmis. Abu
jie - dar neteisti 28-erių kauniečiai.
Vienas jų, pirminiais duomenimis,
geras kompiuterinių programų specialistas, kitas - oficialiai bedarbis.
Suirutė. Šilalės rajone nusižudė
jauna moteris, kai iš jos buvo atimtas
nepakankamai prižiūrimas 7 metų
vaikas. Mama vaiko praradimo neatlaikė. Aktyviai reiškiantis Seimo narei, tuo metu dar valstiečių frakcijai
atstovaujančiai Dovilei Šakalienei
mūsų Parlamentas 2017 metų vasarį
priėmė vadinamąjį vaiko nemušimo
įstatymą. Atėmei iš tėvų vaiką, o kas
toliau? Ar su šeima dirbs psichologai? Ar įvertins savižudybės riziką?
Tokie psichologų etatai nenumatyti.
Be to, tik dešimtyje šalies savivaldybių yra visą parą budinčios vaiko
teisių tarnybos.
Ragina. Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris
Strasbūre paragino Europos Sąjungos (ES) valstybes pasinaudoti „Brexit“ ir ekonominiu pakilimu, siekiant
aktyvesnio dalyvavimo pasaulio
prekyboje, informuoja „Reuters“.
Kreipimesi į ES šalių vyriausybes,
Ž. K. Junkeris pažadėjo užbaigti prekybos derybas su Meksika bei Brazilija, taip pat pasiūlė apriboti Kinijos
galimybę pirkti Europos bendroves
infrastruktūros, aukštųjų technologijų gamybos bei energetikos srityse.
Ž. K. Junkeris sakė anksčiau dažnai
puldavęs į neviltį dėl situacijos Bendrijoje. Tačiau dabar, pasak jo, į ES
grįžta aktyvumas, praėjus dešimčiai
metų po pasaulinės finansinės krizės
ir vėliau kilusios euro zonos krizės.
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vairuotojams?
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Kiaulių maras kenkia ir avims

savaitės citatos
Jūs kažkam priminėt
praeitį...
Pranas ALSYS, Panevėžio
apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos Anykščių poskyrio
vedėjas, kalbėjo seniūnams:
„Jeigu pastebite kažką neįprasto,
nestandartinio, kas, jūsų manymu,
gali būti neregistruota veikla, būtų
malonu, kad paprasčiausiai informuotumėte.”

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Čia apie valdininkų
suvaikėjimą?

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis sako,
kad šiemet šernų sumedžiota beveik tris kartus
mažiau nei ankstesniais metais.

Akvilė DŪDAITĖ, Anykščių
miesto gyventoja:
- Aš manau, kad baudas gali
didinti, man tai neaktualu, nes
stengiuosi nepažeisti Kelių eismo
taisyklių. Dėl nedrausmingų, avarijas darančių vairuotojų visiems
brangsta civilinės atsakomybės
draudimas. O tai jau blogai, nes
daug vairuojančių uždirba mažai.

Albertas NEMICKAS, Anykščių miesto gyventojas:
- Jeigu baudas didina, matyt, reikia. Pėsčiųjų perėjose ne visi vairuotojai praleidžia, o vairuojančių
ir lakstančių „pacanų“ reikia labai
saugotis. Vyresni – drausmingesni.
Beje, du mano draugus vairuotojai
buvo partrenkę pėsčiųjų perėjose.

(Atkelta iš 1 p.)
Kiaulių maras privengia
tik Dainiaus Žiogelio valdų
Kurklių seniūnija - vienintelė Anykščių rajone, kurioje šiais
metais dar nebuvo užfiksuota afrikinio kiaulių maro atvejų. Seniūnijos teritorijoje šiomis dienomis
buvo rastas negyvas šernas, tačiau
po laboratorinių tyrimų paaiškėjo,
jog jis krito ne nuo maro.
Priminsime, jog Kurklių seniūnijoje gyvena ir medžioja
Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis. Pasak jo,
šiais metais Anykščių rajone iš
viso rastos 339 šernų gaišenos.
Visos rastos gaišenos tiriamos 301 šernas buvo kritęs nuo afrikinio kiaulių maro. Nuo afrikinio
kiaulių maro kritę šernai rasti 9 iš
10 Anykščių rajono seniūnijų, iš
viso 149 vietose.
Medžiotojai šiemet nušovė
434 šernus, nustatyta, jog iš sumedžiotų šernų 8 sirgo afrikiniu
kiaulių maru. Pasak D.Žiogelio,
sumedžiotų šernų skaičius, lyginant su ankstesniais metais,
mažesnis beveik tris kartus. „Didžioji dalis šernų sumedžiota
metų pradžioje. Pastaruoju metu
šernus sumedžioja tik Kurklių ir
Skiemonių medžiotojų būrelių
medžiotojai.“ – „Anykštai” sakė
D. Žiogelis.
Afrikinis kiaulių maras šiemet
įsisuko ir į vieną rajono ūkininko
kiaulių tvartą. Maras išguldė Šovenių (Kavarsko sen.) ūkininko
kiaules.

Anykščių savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus specialisto Antano Girskaus duomenimis, šiemet vilkai jau išpjovė daugiau avių nei per
visus praėjusius metus. Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kams kompensuojama iš rajono
biudžeto. Pernai iš anksto numatytų lėšų neužteko, todėl reikėjo
papildomai perskirstyti rajono
biudžetą.
Šiemet kompensacijoms skirta
didesnė suma, ji kol kas dar nėra
visa panaudota. Už vilkų sudraskyta ėriuką ūkininkai gauna apie
40 eurų, už ėriavedę avį - apie
180 eurų.
“Dirba” bent dvi šeimynos
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus
valdybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus
„Anykštai“ sakė, kad afrikinis
kiaulių maras turi didelę įtaką...
avims. Tiesa, netiesiogiai. Pasak
R. Pečkaus, vilkai linkę rinktis
lengviau prieinamą maistą, todėl
ūkininkų avys nebūtų saugios, jei
miškuose ir būtų daugiau šernų.
Tačiau drastiškai sumažėjus šernų skaičiui, vilkai tiesiog privalo
ieškoti alternatyvų. „Vilkų popu-

liacija didėja - maisto reikia daugiau.
Gamtoje jų pagrindinis maistas - šernų ir stirnų jaunikliai.“ - aiškino R.
Pečkus. Medžioklės žinovas kalbėjo,
jog medžiotojai sako, kad sumažėjusi ir stirnų populiacija.
Vilkų medžioklės sezonas prasidės spalio 15-ąją. Ne sezono
metu Anykščių medžiotojams
buvo leista nušauti du vilkus, pavyko sumedžioti tik vieną. Vieno
ar dviejų vilkų sumedžiojimas
yra formalumas, kuris situacijos iš esmės nekeičia. R. Pečkus
sakė manąs, kad Anykščių rajone „dirba“ mažiausiai dvi vilkų
šeimynos, kuriose turėtų būti po
6-7 vilkus. „Neseniai žmonės,
važiuodami Traupio keliu, matė
šešis medžiojančius vilkus”, dėstė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus
valdybos pirmininkas.
Vilkai maitinasi bent kartą per
parą. Tiesa, jie medžioti išsiruošti gali ir rečiau, kokią dieną ar dvi
jie gali maitintis maistu, kuriuo
apsirūpino iš anksto.

Audronė
SAVICKIENĖ,
Anykščių savivaldybės adminsitracijos Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja, apie valdiškų
pastatų nuosavybės teisę:
„Jeigu mes sėdime darželio patalpose, tai reikia imtis iniciatyvos,
inicijuoti pastato paskirties pakeitimą.“
Net Vanka pardavė krosnį
ir pirko „Golfą“...

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie tai, už kokią automobilio kuro rūšį seniūnaičiai
gali tikėtis kompensacijos:
„Kietuoju kuru nieks nevažinėja“
Tsss. Neišduokit gerų vietų
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, apie
šernų populiaciją:
„Pastaruoju metu šernus sumedžioja tik Kurklių ir Skiemonių
medžiotojų būrelių medžiotojai.“
Į miškus reikai siųsti
vegetarus misionierius
Rimantas PEČKUS, medžioklės žinovas, apie vilkų maitinimosi įpročius:
„Gamtoje jų pagrindinis maistas
- šernų ir stirnų jaunikliai.“
Ne. Taisyklės kuriamos
tam, kad jas laužytume

Avių pjovimo sezonas dar
nesibaigė

Romualdas BARANAUSKAS,
Aleksandravėlės
vienkiemio
(Troškūnų sen.) gyventojas:
- Baudos nepadės. Čia mentaliteto klausimas. Turtingų tėvų vaikeliams baudos nebaisios.

Šiemet vilkai jau papjovė 78
Anykščių rajono ūkininkų avis,
2 telyčias ir 2 ožkas. Per 2016uosius vilkai Anykščių rajone
papjovė apie 70 avių. Taigi, pernykštė „norma“ jau įvykdyta, o
ganiavos sezonas dar tęsis apie
du mėnesius.
Pasak Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus specialisto Antano
Girskaus, dabar ūkininkai turėtų
ypač rūpintis avių apsauga - suaugę vilkai į medžioklę vedasi
jauniklius, tad avis vilkai rudenį
pjauna ne tik dėl maisto, bet ir
edukaciniais tikslais.
Vilkų padaryta žala ūkinin-

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių
regioninio parko direktorius, apie
Lajų tako lankymo taisykles:
„Taisyklės yra tam, kad lankytojai galėtų jaustis saugiai patys.”
Apsispręskit: mes - rašytojų
ar skaitytojų kraštas?
Vyta BUDAVIČIENĖ, Anykščių bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus
vedėja, apie skaitytojus:
„Anykštėnams yra keliami dideli reikalavimai, nes, jeigu žmogus
yra kilęs iš Anykščių, tai būtinai jis
turi būti apsiskaitęs.“
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Pasaulio rašytojus ir vertėjus norima
robertas.a@anyksta.lt
apgyvendinti Anykščiuose
Robertas Aleksiejūnas

Anykščiuose planuojama steigti Lietuvos rašytojų ir vertėjų
kūrybos centrą. Tokie siekiai buvo išsakyti kultūros ministrei Lianai Ruokytei – Jonsson, viešėjusiai rajone. „Kultūros ministrei
tą mintį prie Antano Baranausko klėtelės pristatė savivaldybės
vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė.
Ministrė tą mintį labai palaikė, nes pati būdama vertėja puikiai
žino šitą situaciją“, - „Anykštai“ sakė susitikime su ministre dalyvavęs Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas.
2014 metais buvo patvirtinta Nacionalinė literatūros programa, kurioje nustatytos svarbiausios Lietuvos
literatūros plėtros kryptys, veiklos
planai ir uždaviniai artimiausiems
penkeriems metams. Vienas iš šios
programos tikslų - remti literatūros
kūrėjus, sudaryti jiems sąlygas kurti ir tobulėti. Muziejaus direktoriaus
A. Verbicko įsitikinimu, Lietuvos
rašytojų ir vertėjų kūrybos centrui
Anykščiai – ypač tinkama vieta.
„Mūsų muziejus yra pradėjęs su Lietuvos rašytojų sąjunga
bendradarbiavimą. Mūsų lėšomis
Anykščiuose jau gyveno du rašytojai – Gintarė Adomaitytė ir Vladas Braziūnas. Jie čia susipažino
su Anykščiais, kūrė ir tuo pagrindu galbūt išeis leidinys „Parašyta
Anykščiuose“. V. Braziūnas, tą savaitę viešėdamas Anykščiuose, papasakojo apie rašytojų ir vertėjų kūrybos centro sistemą, kaip ji veikia,
suteikė informaciją. Pasikalbėjome
su V. Braziūnu, dar čia vienas kitas
savo nuomones išsakė ir pradėjome
galvoti su Audrone Pajarskiene,
kodėl ne Anykščiai galėtų bandyti save siūlyti valstybei būti tokių
tarptautinių rašytojų ir vertėjų namų
vieta. Kadangi Anykščių literatūrinės tradicijos ir dabartis tam labai
tinkama“, - pasakojo A. Verbickas.

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Yra straipsnių, į kuriuos
reaguoju asmeniškai. Jiems
pasirodžius portale anyksta.
lt vis atsiverčiu pasižiūrėti, ką
žmonės prikomentavo. Ir reikia
man ne liaupsių ir pagyrų – esu
dėkinga savo skaitytojams už
gražius žodžius, už tai, kad
kartais sustabdo gatvėje ir tarsi
nejaukiai jausdamiesi prataria
– „įkrito man į širdį“, tačiau
būna tekstų, pašnekovų, situacijų, kurios man taip „įkrenta į
širdį“...
Nemėgstu grįžti prie senų
tekstų, prie jau pasakotų istorijų, stengiuosi laikytis principo
– „parašei ir paleisk“. Aišku,
ne visada pavyksta. Ir tada
kremtuosi, nežinau, kaip vėl iš
naujo pasakoti jau pasakotą istoriją, į kurią teksto vietą įpinti
naujas detales, o mintis apie
vieną ar kitą straipsnį dažnai

tai remtų valstybė, ji žiūrėtų kaštus.
Rudenį prie to reikalo bus grįžtama
konkrečiau. Jei pavyktų Anykščiams, įsivaizduokite, vienu metu
pas mus gyventų penki, dešimt ar
daugiau rašytojų iš įvairių pasaulio
šalių. Paprastai kūrybinės rezidencijos trunka apie mėnesį“, - pasakojo A. Verbickas.
Apie norą Lietuvoje įkurti tarptautinę rašytojų ir vertėjų rezidenciją prabilta dar prieš šešerius metus.
Tuomet Lietuvos rašytojų sąjunga,
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
ir Tarptautinių kultūros programų
centras pranešė, kad siekia, jog Lietuvoje būtų įkurti tarptautiniai rašytojų ir vertėjų namai.
“Savo kalbą, kultūrą, istoriją
tautos kuria, saugo ir skleidžia pirmiausia žodžiu, literatūra. Tad ra-

šytojų, vertėjų, apskritai literatūros
profesionalų vaidmuo itin svarbus
ir ugdant pačių valstybės piliečių
savimonę ir savivertę, ir formuojant palankų šalies įvaizdį, didinant
tarptautinį jos žinomumą, - Kultūros ministerijai adresuotame laiške
teigė iniciatyvos autoriai. - Rašytojas, gebantis sudominti ne tik savo
krašto, bet ir kitų šalių skaitytojus,
iš esmės yra savo šalies kultūros
ambasadorius”.
Anot laiško autorių, pagrindinis tarptautinių rašytojų ir vertėjų
namų tikslas būtų plėtoti daugiašalius kultūrinius, kūrybinius, pažintinius mainus, siekiant, kad Lietuvos literatūra juose visąlaik veiktų
kaip stipri, nuolatinio dėmesio verta partnerė. Šiam tikslui įgyvendinti
rašytojams ir vertėjams iš Lietuvos
bei įvairių pasaulio šalių sudaromos palankios sąlygos nuo kelių
savaičių iki kelių mėnesių gyventi
ir dirbti tarptautiniuose rašytojų ir
vertėjų namuose, puoselėti ir plėsti
tarptautinę kultūrinę patirtį, tobulinti bendravimo įgūdžius, rengti
savo kūrybos pristatymus svečios
šalies literatūrinėse bendruomenėse, dalytis patirtimi, dalyvauti
įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse,
konferencijose, seminaruose. „Lietuva - viena iš nedaugelio Europos
šalių, kurioje rašytojai ir vertėjai
neturi tinkamų sąlygų visavertiškai
dalyvauti tarptautinėse rašytojų kūrybinių mainų programose vien dėl
to, kad Lietuvoje nėra nuolatinės, į
pasaulinį rezidencijų tinklą įtrauktos vietos - tarptautinių rašytojų ir
vertėjų namų”, - tvirtinama laiške.
Tuo metu Lietuvos rašytojai yra
gana dažni svečiai kaimyninių ir
tolimesnių šalių kūrybos namuose.

nešiojuosi su savimi ir eidama į
tekstui, kuriame pasakojau
parduotuvę, ir plaudama namų
mergaičių gimimo ir gyvenimo
grindis, ir glostydama katiną, o
istoriją, pasipylė komentarai.
kartais net bendraudama su ar„Kam čia tokioms aukoti“,
timaisiais. „Tu vėl kažkur išė„geriau duoti meškerę, o ne
jai...“ – būna išgirstu iš savųjų,
jau sužvejotą žuvį“, „tai yra
geriausiai mane pažįstančių...
probleminės merginos, kurios
Šiandien su savimi nešiojuosi
mokykloje terorizuoja vaikus,
pavasarį pradėtą temą apie
tad ne jų buitimi reikia rūpintis,
dvi našlaites dvynes Kristiną ir
o psichine sveikata...“. Tai tik
Aureliją Budrytes iš Čekonių
keli komentarai, kuriuo tada
kaimo (Anykšskaičiau ir
čių r.) bei jų
...Ar beveik niekam ne- priėmiau labai
globėją sepreikalingas kūdikis, augęs asmeniškai...
tintą dešimtį
Ir skaitydatik visiškai svetimų žmonių
bebaigiantį
ma komentapagalba, galėjo tapti „sal- rus galvojau
Jurgį Čirbinsdainiuku“?..
ką.
ne apie merTiesą
gaites, o apie
sakant, su šia šeima susipatai rašiusius žmones. Man rėkte
žinau kiek anksčiau, kai prieš
norėjosi išrėkti: „Mielieji, neporą metų rengiau tekstą Tėvo
aukokit, užverkit savo pinigines
dienai...
ir tik būkit laimingi“. Laimės
O šį pavasarį viena mergailinkėjau todėl, jog manau, kad
čių krikštamotė Sveta Smertjeva
laimingas žmogus niekada
pakvietė geros valios žmones
neteis, nesityčios, jame nebus
prisidėti prie labdaros akcijos
piktdžiugos.
ir mergaitėms, gyvenusioms
Visada tikėjau bumerango
avarinės būklės name, padoprincipu – tu duosi, tau irgi bus
vanoti šiltus, jaukius, šviesius
duoti, tu pasidalinsi - ir su tavinamus. Nepasakosiu, kaip vyko
mi dalinsis, tu sušildysi - ir pats
labdaros akciją, kiek pinigų
būsi apglėbtas. Tačiau prieš kebuvo suaukota, kokie darbai
lias dienas gerdama jaukioje S.
padaryti – visa tai bus galima
Smertjevos virtuvėje arbatą, išperskaityti rugsėjo pabaigoje
girdau paradoksalią mintį apie
išeisiančiame žurnale „Aukštaitą skraidantį ir neva grįžtantį
tiškas formatas“.
bumerangą. Ji man pasakė:
Noriu kalbėti apie geru„Daiva, o gal būna situacijų,
mą, atjautą ir žmogiškumą...
kai tas bumerangas negrįžta,
Pavasarį portale pasirodžius
kai padarai gerą darbą ir pa-

leidi jį nelaukdamas grąžos..“
Išgirdusi tai, kiek sutrikau –
noriu, kad mano apkabinimas
neliktų nepastebėtas, noriu, kad
ištartas palaikymo žodis man
grįžtų, kai labiausiai jo stokosiu... Tačiau praėjus kelioms
dienoms po pokalbio supratau,
kad gyvenime iš tikrųjų taip
būna – gal tikrai gražių norų
pridėtas bumerangas nuskrenda
ir lieka kaip įrodymas, kaip
garantas, kad pasaulis gražus,
kad jame gyvena žmonės, kurie
nuoširdžiai nori padėti.
Rašydama apie dvynių mergaičių istoriją, galvoju apie
tuos teisuolius, kurie žino, ko
labiau joms reikia – finansinės
ar psichologinės paramos, naujų batų ar šilto glėbio...
Ir kai galiausiai išgirstu „kad, oi, ne saldainiukai
auga“, minčių galvoje prisikaupia galybė ir atrodo, kad
imsiu ir jas vis išrėksiu, tačiau
tik pakeliu akis ir nuoširdžiai
tikiuosi, kad tokie vertintojai ir
teisuoliai bent trumpam apleis
nežinia kokiu būdu „užsitarnautą“ pasaulio teisėjo kėdę.
„Ne saldainiukai, o ir
pedagogai su jomis vargsta“, –
toliau girdžiu kalbant.
Ir nesuprantu vieno, kaip
suaugę dėdės ir tetos šitaip
reiškia savo mintis. Ar beveik
niekam nereikalingas kūdikis, augęs tik visiškai svetimų
žmonių pagalba, galėjo tapti

Rašytojų ir vertėjų kūrybos centrai, kuriuos muziejaus direktorius
A. Verbickas vadina tiesiog namais,
esą Europoje gan įprastas dalykas.
„Yra namai, kuriuos finansuoja
įvairūs fondai. Rašytojai rašo paraiškas ir gauna paramą. Tie namai
gali atrodyti labai baisiai, bet pasakysiu labai paprastą dalyką. Tai nėra
dideli, kokių 12 vietų, namai. Ten
yra gyvenamasis kambarys, greta
sanitarinė dalis, yra bendra patalpa
maistui ruošti, vieta kažkokiam susibūrimui. Tačiau nėra taip, kad rašytojus reikia aprūpinti maistu. Jie
vaikšto į valgyklą arba virtuvėlėje
patys gaminasi. Taip nėra, kad atvažiuoja ir nakvynė jam nekainuoja.
Čia viskas dengiasi iš pačių kūrėjų
stipendijos, kurią gauna per įvairius
projektus. Kiti taip ir keliauja. Vieną mėnesį rašo vienuose namuose,
tada – kituose. Tai yra pasaulyje
remiama iš įvairių fondų veikla“, sakė A. Verbickas.
Muziejaus direktorius A. Verbickas tikino, kad Lietuvos rašytojų ir
vertėjų kūrybos centras nebūtų nauja biudžetinė įstaiga.
„Tai būtų kažkokios institucijos
tam tikras padalinys. Viskas priklausytų nuo dviejų dalykų – į kokį
centro dydį orientuojamasi ir kiek
kaštuotų pirminis investavimas. Jei

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas sakė, kad kol
kas zonduojama, kuri vieta
Anykščiuose būtų tinkamiausia rašytojų ir vertėjų
kūrybos centrui.

šiupinys

Paroda. Iki kito šeštadienio Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
bibliotekoje dar galima aplankyti muziejininko, kraštotyrininko, „Anykštos“ bendradarbio Raimondo Guobio
fotografijų parodą „Pragiedrulių žemės veidai“.
Nelaukė. Lukas ir Kipras Pakelčiai, ketinę Turkijoje stebėti ir Europos krepšinio čempionato finalą,
po Lietuvos rinktinės pralaimėjimo
aštuntfinalyje pasikeitė lėktuvo bilietus ir šios savaitės pradžioje grįžo
į Lietuvą. Pasak L. Pakelčio, broliai
į ketvirtfinalius, pusfinalius ir finalą
bilietų iš anksto nepirko, todėl nereikėjo ieškoti, kam juos parduoti.
Upė. Pasak Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojo Petro Buterlevičiaus, Šventosios upės vandens
lygis šiuo metu yra 90 cm virš vasaros lygio. „Upė buvo nusekusi, tačiau
per dvi paskutines dienas dėl lietaus
pakilo 30 cm, - pastebėjo Petras Buterlevičius. – Upėje vandens temperatūra tesiekia 15 laipsnių“.
Pilis. Šeštadienį Šeimyniškėlių piliakalnio papilio kiemelyje rengiama
šventė „Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta”. Renginį organizuoja vietos
muziejininkai. Šios savaitės rajono
mero Kęstučio Tubio, kuris yra vienas iš medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybų iniciatorius,
ir kitų rajono vadovų darbotvarkėse
apsilankymas šiame renginyje nenumatytas. Beje, renginio pavadinimas
išties iškalbingas. Po nepavykusių
medinės pilies statybų žymių apie
grandiozinius savivaldybės siekius
dar likę nemažai - ant Šeimyniškėlių
piliakalnio galutinai neužžėlusi žolė,
o jo link veda nutiestas žvyro kelias...
Pageidavimai. Seniūnijos savivaldybės administraciją užvertė prašymais įsigyti naują šienavimo techniką. Viešųjų erdvių priežiūrai seniūnai
pageidauja jau nebe žoliapjovių, o
traktorių.
„saldainiuku“? Ir, ačiū Dievui,
kad tokiu netapo, nes šiandieniniame pasaulyje jis ir bus
suvalgytas kaip saldainiukas –
gurkt, ir nebėra.
Laimei, šalia atsirado žmonių, kurie nevyniojo mergaičių
į blizgantį saldainių popieriuką
ir neaugino „šiltnamyje“.
O jau pasakymas, kad „mokytojai su jomis nesusitvarko” man kelia šypsena. Tiek
mokyklose pristeigta visokių
etatų – socialinių pedagogų,
psichologų, pagalbininkų, žmonių, kurie tokias ir panašias
situacijas turėjo spręsti universiteto suole, o ne atsidusti ir
sakyti „šis atvejis beviltiškas“.
Ir mokytojų problema, kad
negeba prieiti prie vaiko – gal
kiek kitokio, gal kiek daugiau
reikalaujančio dėmesio, o gal
paprasčiausiai norinčio būti
apkabintu. Ir galiu daryti tik
vieną išvadą – arba visi tie
psichologai ir kitokie „-ogai“
universitete pasirodydavo tik
sesijų metu, arba mama liepė
stoti į labai nemėgstamą specialybę.
Tad grįždama prie Aurelijos
ir Kristinos noriu pasakyti tik
tiek – pabendraukit su jomis ne
kaip kažin kokį statusą turintys
asmenys, o nuoširdžiai, šiltai ir
gal vaikiškai.
Ir dar – nustokim laukti grįžtančių bumerangų, teskraido jie
savo keliais...

akiratis
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Teatre didikai kojas laikydavo sukišę
į šiaudus

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Ar žinote, jog XVIII amžiaus didikai spektaklius žiūrėdavo sukišę kojas į šieną, nes tik taip pavykdavo išsėdėti ilgus spektaklius,
ar kad režisierius Konstantinas Glinskis Sankt Peterburge buvo
diplomuotas meilužio vaidmens atlikėjas – tokias specifines, negirdėtas detales Vilniuje esantis Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus atskleidžia lankytojams. Iš Anykščių krašto kilusi muziejaus direktorė Regina Lopienė sakė, jog Mažuosiuose Radvilų
rūmuose įkurtas muziejus skirtas sudominti ir praplėsti žmonių
žinias apie menininkus ir jų pasaulį.

net specialiai prisitaikydavo savo
pavardes, pavyzdžiui, yra išlikusios afišos, kur lietuvių aktorė Salomėja Dešnerytė buvo pristatoma
kaip Salomėja Dešner.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus Kaune, prie Vytauto Didžiojo universiteto, atidarytas 1926
metais, kur savo kolekcijas kaupė
Balys Sruoga, Vincas Krėvė. O pokario metais muziejus persikėlė į
sostinę. Pirma prisiglaudė Gedimino prospekte, po to Trakų gatvėje,
o šiame pastate, Radvilų rūmuose,
muziejus atidarytas 1997 metais.
Pradžia buvo nedrąsi, parodos –
nedidelės. Bet dabar eksponatų
skaičius vis didėja. Tiesa, neturime
saugyklų, dėl to nuolatinės muziejaus ekspozicijos jau kurį laiką nekeičiame, pilnos pakampės,
darbuotojų kabinetų prikaišiotos
būsimų eksponatų“, – sakė Regina
Lopienė, muziejuje direktoriaujanti jau penkiolika metų
Teatre – tarsi daržinėje
,,Teatras šiuose rūmuose veikė
nuo 1794 iki 1846 metų. O paskui
persikėlė į Rotušę, kur sukonstruotos didesnės salės, ložės. Bajorai
sėdėdavo teatro salėse dažnai – juk
nebuvo nei televizijos, nei kino – o
jose būdavo šalta, taigi diduomenės žmonės laikydavo kojas sukišę
į šieną, kad ištvertų keturių ar penkių valandų vaidinimus. Spektaklis
prasidėdavo lengvu įžanginiu vaidinimu, kuris mums atrodytų itin
primityvus, tačiau aktualus to meto
žmonėms, (ten svarstytos myli/nemyli tipo problemos), na, o paskui
prasidėdavo tikrasis spektaklis.
Dažniausiai rodyta drama, tačiau
kartais vykdavo ir gastroliuojančių
operos trupių pasirodymai“, - sakė
R. Lopienė

Muziejuje saugomi ne tik ryškių Lietuvos meno pasaulio asmenybių daiktai, bet ir specialiai ekspozicijoms ruošti maketai,
vaizduojantys skirtingų laikotarpių meno evoliuciją.

Rūmų požemiai tapo vaikų
žaidimų erdvėmis

Muziejaus direktorė Regina Lopienė Mažuosiuose Radvilų rūmuose įsikūrusiame muziejuje dirba jau penkiolika metų.
Įsikūrė pirmojo Vilniaus
teatro patalpose
,,Mūsų muziejus yra įsikūręs
Mažuosiuose Radvilų rūmuose. 18
a. viduryje buvo pastatyti rūmai,
kurie tarsi atkartoja Didžiuosius
Radvilų rūmus Biržuose. Biržai –
didingi, o čia, Vilniuje, tarsi mažytė jų kopija. Šių rūmų paskirtis
buvo priimti Radvilų svečius,

gimines, artimuosius – viešbučių
juk nebuvo. Kiek vėliau Vilniaus
miestui prisireikė profesionalaus
teatro, jie bandė įsikurti šalia buvusiuose klerkų rūmuose, o tada,
1794 – 1795 metais Mažuosiuose
rūmuose atidarytas pirmasis profesionalus teatras, kur gastroliuodavo trupės. Tiesa, kaip žinome, tuo
metu bajorai daugiausiai kalbėdavo lenkiškai, todėl lietuvių aktoriai

Senuosiuose Radvilų rūmų požemiuose Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojai
šiuo metų organizuoja edukacinius
užsiėmimus vaikams – lėlių teatro, scenografijos, muzikos, kino
programas. ,,Užsiėmimai vyksta
kelis kartus, vaikai patys rengia
lėles – dalis jų padarytos Dauno
sindromu sergančių vaikų grupės,
kurie anksčiau dalyvaudavo mūsų
programose – taip pat jie gamina
dekoracijas scenai, vaidina pasakas. Vieni vaikai tampa aktoriais,
kiti žiūrovais. Muziejus – ne tik
eksponatai, o ir gyvybė“, - sakė R.
Lopienė
Laikinosios parodos

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugoma daugiau nei
4000 eksponatų.

Šalia nuolatinės ekspozicijos
viena nedidelė salė skirta laikinosioms dailės parodoms – rugsėjo mėnesį čia bus eksponuojami
kauniečio siurrealisto Aurimo Eidukaičio darbai. ,,Parodos mintis
– labai teatrališka. Tie, kurie apsilankys šioje parodoje, kurią bus
galima pamatyti rugsėjo – spalio
mėnesiais, išeis su tikrai ryškiais
įspūdžiais“, – sakė R. Lopienė.
Kita laikinoji paroda – pirmajame muziejaus aukšte. Šiuo metu
ten eksponuojami baltarusių dra-

Pirmasis Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus įkurtas 1926
m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, B. Sruogos ir V. KrėvėsMickevičiaus iniciatyva.
maturgo Jankos Kupalos eksponatai. Dramaturgas Baltarusijoje
išgarsėjo 1912 metais parašęs pjesę ,,Paulinka“. Per kelias sujungtas
patalpas išdėstyti šio menininko
spektakliuose naudoti sceniniai
kostiumai, baltarusių teatro trupės narių nuotraukos. ,,Šiose laikinosiose ekspozicijose rodomos
didesnės eksponatų kolekcijos,

dažnai vykdome muziejinius mainus – štai praėjusiais metais patys
įrengėme savo laikinąją lietuviškų
kino plakatų ekspoziciją Turine,
Italijoje. – pasakojo direktorė, O Jankos Kupalos ekspoziciją iš
gautų eksponatų išdėstėme patys,
derinome tvarką su baltarusių muziejaus darbuotojais.
(Nukelta į 11 p.)
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Seniūnus ragino „įsijungti“ fantaziją
(Atkelta iš 1 p.)
Prašė kovoti su „šešėliu“
„Pats opiausias klausimas mums ir
visiems – tas nelemtas „šešėlis“. Kaip
čia subtiliau pasakyti? Jeigu pastebite
kažką neįprasto, nestandartinio, kas,
jūsų manymu, gali būti neregistruota
veikla, būtu malonu, kad paprasčiausiai informuotumėte. Mes pasižiūrėsime, kad jei ten net deklaruota veikla,
ir viskas ten normaliai. Bet jeigu kyla
abejonių, tai... Mes kiekvienas turime
savo darbo vietoje, kiek tai įmanoma,
informuoti atitinkamas institucijas,
kad paprasčiausiai žmonės užsiregistruotų veiklą, deklaruotų pajamas ir
mokėtų mokesčius“,- seniūnams sakė
Anykščių poskyrio vedėjas Pranas
Alsys.
Palikdamas savivaldybės posėdžių
salę, taip seniūnų klausimų ir nesulaukęs, mokesčių inspekcijos Anykščių
poskyrio vedėjas P. Alsys kvietė kuo
glaudžiau bendradarbiauti.
„Būtų vienas iš pageidavimų, kad
tas bendradarbiavimas nebūtų labai
formalus. Kai neformaliai, tada geriau
reikalai sprendžiasi“, - seniūnams pabrėžė P. Alsys.
Signalas „ne tuo“
užsiimančioms bendruomenėms
Savivaldybės Viešųjų pirkimų ir
turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė kalbėjo apie savivaldybės turto
naudojimą ir pasiuntė netiesioginį
įspėjimą aplaidžiai savo veiklą vykdančioms kaimo bendruomenėms.
„Jeigu išnuomotose patalpose veikla nevykdoma, prašyčiau informuoti
mūsų skyrių. Žmogiškieji ištekliai yra
nedideli, apvažiuoti bent du kartus
per metus tikrai nėra galimybių. Visoms bendruomenėms patalpos yra
suteiktos visuomeninei veiklai. Jeigu
užsiima ne tuo, kuo reikia arba niekas
nevykdo veiklos, nenušienauta aplink,
nevyksta joks judėjimas, labai prašyčiau informuoti“, - seniūnų prašė A.
Savickienė, minėdama, kad tokiais
atvejais būtų ieškoma kitų variantų
patalpų nuomai ar pardavimui.
Seniūnijų turtas - „ne
Savickienės“
Kalbėdama apie savivaldybės turto inventorizaciją, Viešųjų pirkimų ir
turto skyriaus vedėja A. Savickienė
atskleidė įdomių detalių apie šnekas
tarp seniūnų.
„Labai prašyčiau, kad iki inventorizacijos pradžios suderintumėte savo
dabartinius turto sąrašus, prieš inven-

torizaciją pasižiūrėtumėte, kas neaišku, užeitumėte ir šnekėtume, kas iš kur
atsirado, kada ir kaip. Kad per inventorizaciją nebebūtų tokių šnekų, kaip
buvo per praeitą inventorizaciją, kad
„turtas Savickienės, tegu ji ir rūpinasi“. Seniūnijoje už turtą atsakote jūs“,
- seniūnams priminė A.Savickienė.
Prisimindama paskutinę seniūnijų
turto inventorizaciją, A. Savickienė
seniūnus taip pat mokė pastatus vadinti „tikraisiais savo vardais“.
„Apskaitoje visas turtas turi vadintis taip, kaip yra registracijos pažymėjime. Jeigu mes sėdime darželio
patalpose, tai reikia imtis iniciatyvos,
inicijuoti pastato paskirties pakeitimą.
O tai po to neaišku, nei kur tas pastatas, nei kaip jis atsirado“, - apie kai
kurių seniūnų darbo broką pildant dokumentus kalbėjo A. Savickienė.
Automobilių niekam nereikia
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vedėja A. Savickienė taip pat informavo, kad savivaldybės administracijos
naudotų automobilių pardavimo konkursai nesulaukia pirkėjų.
„Skelbėme du konkursus. Pavyko
parduoti tik vieną automobilį. Antrąjį
konkursą mūsų pirkėjai, matyt, ignoravo. Susirinkusi komisija svarstė, kad
gal geriau daugiau konkursų neskelbti
ir automobilius utilizuoti, bet pasirodo, kad turime skelbti dar vieną konkursą“, - pasakojo A. Savickienė.
Pasakojo, kaip žmonės
daro verslą...
Kalbėdamas apie gyvenamosios
vietos deklaravimo aktualijas, Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Bulotas
sakė girdėjęs, kaip iš to žmonės daro
verslą. „Teko girdėti, kad kai kas tokiu
verslu užsiima.Tau reikia pašalpos, tu
turi būti deklaruotas savivaldybėje.
Tai tavo būsto savininkas leidžia: „Deklaruokis pas mane. 50 eurų ir aš tave
uždeklaruoju“, - pasakojo A. Bulotas.
Savivaldybė panoro įsikišti į
privačių asmenų reikalus
Kalboms pakrypus apie gyvenamosios vietos deklaravimą būsto nuomininkams, savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka ir jo
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas A.
Bulotui siūlė parengti būsto nuomos
sutarties pavyzdinį šabloną, kurį esą
seniūnai esant reikalui galėtų pateikti
gyventojams kaip pagalbą. „Padarykit
tokią paprastą, tipinę, kad būtų vietos

įrašyti duomenims, anketą. Seniūnai
atsispausdins, kai ateis žmonės. Kai
kurie žmonės mažiau internetu naudojasi“, - nurodymą A. Bulotui davė R.
Blazarėnas.
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas A. Bulotas
kalbėjo, kad šiam reikalui visai pakaktų keleto internetinių nuorodų, kurias
seniūnai būsto nuomininkams galėtų
parodyti kaip pavyzdį, tačiau A. Gališanka aiškino, kad seniūnams būsto
nuomos sutarties pavyzdį „geriausia
parengti ir nusiųsti“.
„Jeigu mes sakome, kad štai savivaldybės parengta būsto nuomos
sutartis, iš karto yra problema. Ji niekada netiks visiems. Tam tikros detalės gali būti neaptartos, kai kurios
detales – perteklinės. Sakyti, kad vos
ne savivaldybės aprobuota, nereikia.
Nei savivaldybė, nei seniūnai neturėtų atsakyti už dviejų privačių asmenų
sudarytą sutartį. Po to žmonės sakys,
kodėl man seniūnas davė šitą sutartį,
jeigu čia nėra aptarta, kaip mes atsiskaitome už komunalines paslaugas ar
kitos detalės“, - tai, kad savivaldybės
administracijos vadovų nurodymai
netinkami, išaiškino A. Bulotas.
Kompensavimas kėlė šypsenas
Apie seniūnaičių išlaidų kompensavimo tvarką seniūnams informaciją
pateikė Finansų ir apskaitos skyriaus
specialistė Daiva Kandratavičienė.
Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas siūlė, kad seniūnaičiai iš karto už 100 eurų galėtų
užsipilti kuro. „Algirdai, tokio bako
nėra“, - į tokį pasiūlymą reagavo sueigoje dalyvavęs rajono meras Kęstutis Tubis. Kurklių seniūnijos seniūnui
Algimantui Jurkui nebuvo įdomu, už
kokią kuro rūšį seniūnaičiams priklausys kompensacijos.
„Kietuoju kuru nieks nevažinėja“, sąmojingus juokus toliau laidė meras
K. Tubis.
Šventėje patarė improvizuoti

sultuojamės su architektais, praktikais,
su kūrėjais. Yra įvairiausių galimybių.
Tiesiog nenoriu pasakinėti, ką galima
padaryti. Bet mūsų sumanymas – toks
sodas. Mes suruošim, sudėliosim
konstrukcijas. Bus alėjos, bus išsaugotas mūsų architektūrinis užsodinimas,
apželdinimo planas“, - apie Obuolinių
šventės sumanymus pasakojo A. Pajarskienė.
„Ar obelis, ar kompozicija?“, - ne
visai A. Pajarskienės sumanymus iš
karto perprato seniūnai. „Konstrukcija, kompozicija, bet mes ją vadiname
obelim. Čia yra sąlyginis pavadinimas. Tai – kiekvieno kūrėjo fantazija.
Atsipalaiduokite ir pradėkite kurti“, toliau aiškino A. Pajarskienė.
Kaip turėtų atrodyti savivaldybės
sumanytas Obuolinių sodas, paslaptingai kalbėjo ir meras K. Tubis.
„Jeigu pasakys sąlygas visiems,
fantazijai ribos bus nubrėžtos. Vaizduotė ir polėkis. Ir viskas“, - pastebėjo K. Tubis. „Mes planuojame
kaip pavyzdį. Pakabinti ant šakos
žemyn. Arba mums reikės vietos, kad plačiau apeiti taip ir taip.
Mums reikės to ir to. Čia yra fantazijos reikalas. Mes žinome, kokie
mūsų kūrybingi žmonės. Darželiai
skambina ir sako: „Oi, jau bandom
įsivaizduot“. Tai nėra sudėtingas
uždavinys, ta konstrukcija – ne floristinis kilimas. Mes neapibrėžiame, kad uždrausta viela ar medis,
ar dar kažkas. Nenoriu pasakinėti,
nes labai daug fantazuoti galima“,
- prieš dalyvių registraciją kalbėjo
A. Pajarskienė, prašydama iš anksto pranešti apie kūrėjų „ypatingas
sąlygas“.
Miestiečiai aktyvesni, bet be
kaimo – nė iš vietos
Savivaldybės vyriausioji specialistė
kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė prisiminė anksčiau kilusias kalbas, kad
mieste vykstančiose šventėse didžiausias darbo krūvis įgyvendinant savivaldybės užmanymus tenka kaimo

bendruomenėms, tačiau tai neigė.
„Dabar tie pagrindiniai prašymai
– mūsų miesto žmonių. Vienam pasitarimui buvau parengusi statistinį
santykį įsitraukties į šitas bendras veiklas, tai dvi trečiosios dalyvauja miesto institucijų. Bet būtų labai gražu, jei
žinodami, kad mūsų rajonas yra žemdirbiškas, aktyviai dalyvautų ir kaimų
bendruomenės“, - savo tyrimų įžvalgomis dalijosi A. Pajarskienė.
Baiminasi badaujančiųjų
Planuojama, kad per Obuolines sukurta „konstrukcija“ turėtų stovėti iki
spalio pradžios. A. Pajarskienė ironizavo, kad dviejų savaitgalių jos gali ir
neatlaikyti.
„Kaip pernai - take sudėtą obuolių
pynę išvalgys visi badaujantys. Pernai,
tik nespėjus sukurti tikrai labai gražios
per visą Lietuvą mus išgarsinusios
aukštaitiškos juostos, teko stebėti šeimą, kuri vaikščiojo vaikščiojo, grožėjosi grožėjosi. Vyras paleido žmoną.
Ta trim dideliais žingsniais įžirgliojo
į tos juostos vidurį, pasiėmė obuolį iš
paties vidurio ir sau lėtai paspardydama tuos visus raštus priėjo prie sūnaus
ir jie toliau nuėjo grožėtis“, - matytais
vaizdais dalijosi A. Pajarskienė.
Vienas iš rajono vadovų
galėjo likti Svėdasuose
Sueigos pabaigoje savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Blazarėnas dar apžvelgė
rajono gatvių ženklinimo problemas
ir stebėjosi, kad jos vangiai sprendžiamos Svėdasuose.
„Dešinės rankos taisyklė“, - pernelyg nesukdamas galvos dėl naujų
kelio ženklų statymo, vairuotojams
patarimą davė Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis.
„Parvažiuosite dabar į seniūniją
ir pabandykite išvažiuoti pagal savo
dešinės rankos taisyklę iš skverelio.
Pagal dešinės rankos taisyklę ten ateina gatvė. Ir prieš tą gatvę pastatytas
ženklas „Duokit kelią“, o jūsų dešinės
rankos taisyklė irgi liepia duoti kelią“,
- pyktelėjo R. Blazarėnas, kuriam,
asmeniškai teko susidurti su minėta
situacija.

Savivaldybės vyriausioji specialistė
kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė seniūnams pasakojo apie artėjančią
Obuolinių šventę bei ragino išlaisvinti
savo fantaziją.
„Šiais metais žaliojoje vejoje, Antano Baranausko aikštėje, kur seniau
floristinius kilimus gamindavom
vasarą, kviečiame kurti vertikalios
konstrukcijos ne žemesnę kaip dviejų metrų kompoziciją su obuoliais.
Aš paprasčiausiai nenoriu pasakinėti.
Kasmet galvodami tokias veiklas kon-

Katarakta – liga kelianti pavojų regėjimui
Akies lęšiukas savo funkcijas atlieka gerai tik tada, kai jis yra skaidrus, tačiau
yra tokių akių ligų, kurios trukdo lęšiukui tinkamai funkcionuoti. Viena iš jų – katarakta. Kas tai per liga? Kada reiktų susirūpinti? Kaip gydyti kataraktą?
operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant
Katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai akies viduje esan- dirbtiniu. Naudojant šiuolaikišką mikrochitis lęšiukas drumstėja. Pradinėse stadijose rurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje
katarakta gali nesukelti regėjimo problemų, pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sutačiau su metais drumstys ryškėja, plečiasi, drumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuokas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą. jamas dirbtinis. Kataraktos operacija yra
Sergant katarakta silpnėja matymo ryšku- neskausminga procedūra, dažniausiai atliemas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi kama naudojant vietinę nejautrą. Operacija
žiūrint pro rūką. Drumstėdamas lęšiukas trunka apie 30 minučių, po operacijos neiškraipo spalvas, dingsta kontrastinis maty- reikalingas stacionarus gydymas, pacientai
mas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų gali vykti namo.
Ar delsimas turi įtakos operacijos rematymas nepagerėja. Ligai progresuojant
regėjimas silpnėja, atskiriama tik šviesa nuo zultatams?
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius
tamsos ar visiškai apankama.
rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją.
Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
Pastebėjus palaipsniui silpstantį regėjimą, Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos
lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti pilna- pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių paverčiam gyvenimui, darbinei veiklai – reikėtų kitimų. Subrendusios kataraktos operacija –
techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperanedelsti ir kreiptis į specialistą.
cinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato
Kaip katarakta gydoma?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas – per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai pro-

gresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma
– liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruošiantis kataraktos operacijai ir
kokių rezultatų galima tikėtis?
Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių:
naudojamos mikrochirurginės įrangos, pasirinkto lęšiuko kokybės,
kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra kitų akies,
sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus regėjimo pagerėjimas pastebimas pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių. Svarbu, kad
pacientai laiku atkreiptų dėmesį į pirminius ligos požymius, neleistų
kataraktai progresuoti iki aklumo.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Kataraktą operuoja savo
srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuriam kataraktos operacija – kasdienybė. Akių
chirurgijos centre dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos
operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja.
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
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Mažasis princas
3.
9.25 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Brolių Grimų pasakos.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Sniego paukščiukas. Pasakojimas
apie pingviną (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. Laukiniai arkliai Kanados
Uoliniuose kalnuose (subtitruota).
13.40 Mis Marpl 4/1 s. Rugiai
kišenėje. N-7.
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Pramoginė laida „Editos
šou“.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
22.00 Premjera. Meilė ant šoninės linijos. N-7.
23.35 Mumija. Drakono
Imperatoriaus kapas. N-14.
1.25 Pasaulio dokumentika.

6.00 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 KINO PUSRYČIAI Ilgai ir
laimingai 2. Naujieji Snieguolės
nuotykiai.
11.35 Beverli Hilso nindzė. N-7.
13.25 Gražuolė ir pabaisa.
15.40 „Vaikai šėlsta“.
16.10 „Pričiupom!“.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 PREMJERA Audros sūkuryje. N14.
0.00 Mirties angelas. N14.
1.30 Vampyrai užkniso juodai.
N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 Transformeriai. Maskuotės
meistrai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Grįžimas namo 2.
Pasiklydę San Franciske.
13.15 Išprotėjęs profesorius 2.
Klampų šeimynėlė. N-7.
15.25 Šoklieji bičiuliai. U.
17.00 Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Tiesioginė trans-

liacija.
19.00 TV3 žinios.
20.00 X Faktorius. Kaip gimsta
žvaigždės. N-7.
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 2017.
21.30 Europos vyrų krepšinio
čempionatas. Tiesioginė transliacija.
22.20 Rungtynių pertraukoje Tiesiai iš EuroBasket 2017.
22.35 Europos vyrų krepšinio
čempionatas.
23.25 Tiesiai iš EuroBasket 2017.
23.30 Bukas ir bukesnis 2. N-7.
1.40 Nepaprastos Kalėdos
Niujorke. N-7.

10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Širdele mano“. N-7
17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.10 TV1 KOMEDIJA Žandaras
veda. N-7. 1968 m.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Vienas iš mūsiškių. N14.
23.10 Vyrai, moterys ir vaikai.
N14.
1.25 „Detektyvė Rizoli“. N-7.

išgelbėtųjų.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Klauskite daktaro.
20.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
21.10 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“.
22.10 Gamtininko Ričardo
Kazlausko 90-osioms gimimo
metinėms.
23.00 Klasikinė kontrabanda.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Mūsų miesteliai.
Andrioniškis. 2 d.
0.55 Nes man tai rūpi.
1.40 Mano vardas Karas.

6.30 Lietuvos čempionato etapas
Kretingoje (k). 2017 m.
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Lietuvos čempionato finalas
Panevėžyje. 2017 m.
10.05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10.35 „Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai“.
11.50 „Pragaro katytė“.
13.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
13.35 Sveikinimai.
15.40 Savaitės kriminalai (k). N-7.
16.10 „Kas žudikas?“. N-7.
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.30 „44-as skyrius“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
21.55 Paskutinė naktis. N14.
23.45 „Kortų namelis“. N14.
1.25 Apsupti ir sunaikinti. N14.
2.50 Ryklys robotas. N14.

Kultūros programa
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
7.00 Anapus čia ir dabar.
7.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
8.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.30 Euromaxx.
9.00 Premjera. Skonio pasaka.
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų iš
Japonijos.
9.50 Karinės paslaptys.
10.35 Kristupo vasaros festivalis
2017.
11.45 L. A. Minkus. Baletas „Don
Kichotas“.
14.10 Mūsų miesteliai.
Andrioniškis. 2 d.
15.00 Mažesnieji broliai.
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus.
17.45 Mano vardas Karas.
18.30 Nepaklusęs laiko tėkmei.
Čijunė Sugihara ir šeši tūkstančiai

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 Kalinių žmonos (k). N-7.
13.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k).
19.00 KK2 (k). N-7.
21.00 Ne vienas kelyje (k).
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Farai (k). N-7.
22.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
23.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
0.30 24 valandos (k). N-7.

6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Savaitė.
12.45 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Aukštuomenės daktaras
2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gimę tą pačią dieną..
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Nematoma Lietuvos
istorija. N-7.
23.20 Modernus serialas.
Premjera. Jaunasis Popiežius.
N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 4. N-7.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.05 Klauskite daktaro.
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.

9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.55 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Masalas. N14.
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.15 „Judantis objektas“. N-7.
2.05 Audros sūkuryje. N14.
6.25 INOprogresas.
6.55 Didvyrių draugužiai.
7.25 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Legendinės legendos.
N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kobra 11. N-7.
23.35 Gaudynės. N-7.
0.35 Kastlas. N-7.
1.30 Naujokė. N-7.
2.25 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.50 Salemas. N-14.
3.30 Melas ir paslaptys. N-14.
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programa
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
8.30 „Voratinklis“. N-7.
9.30 „Įteisintas faras“.
10.35 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
13.45 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.45 „Voratinklis“. N-7.
15.50 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 „Įteisintas faras“.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Įkalinti laike. N-7.
23.10 Paskutinė naktis. N14.
0.55 „Kortų namelis“. N14.
2.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.15 „Gyvybės galia“.
4.05 „Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai“.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
13.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
14.05 „Auklė“.
14.35 „Marvel animė.
Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.

6.30 Pavojingiausi pasaulio keliai.
N-7.
7.30 Jokių kliūčių! N-7.
8.30 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai. N-7.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.

10.00 Praeities žvalgas. N-7.
10.30 6 kadrai. N-7.
11.00 Išlikimas. N-7.
12.00 Sunkiausios profesijos
pasaulyje. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.
15.00 Pavojingiausi pasaulio
keliai. N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Havajai 5.0. N-7.
18.00 Elementaru. N-7.
19.00 Formulės - 1 pasaulio
čempionato Didžiojo Singapūro
prizo lenktynės.
21.40 TV3 žinios.
22.40 Vikingai. N-14.
23.40 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.
07.25 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 Darbščios rankos, atviros
širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.35 „Ekovizija“.
10.45 „Vera“. N-7.
12.45 „Moterų daktaras“. N-7.
14.55 „Mainai gamtoje“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Lemtingas panašumas“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės“.
N-7.
01.40 „Vera“. N-7.
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15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Velvet“. N-7.
22.30 „Meilės randai“. N-7.
0.35 „Auklė“.
1.00 „Policija ir Ko“. N-7.
1.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.10 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
8.00 Mūsų miesteliai.
Andrioniškis.
8.50 Šokių akademija 3 (kart.).
9.00 Mokslo sriuba.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Rudens šauklių valdose.
Žagarė.
13.10 Laumės juosta 2017.
14.40 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.35 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Speciali laida Lietuvių
konferencijos 100-mečiui.
Vilnius, 1917-2017 metai.
22.00 Giminės.

23.40 ARTi.
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
2.00 Šlovės dienos. N-7. (kart.).
2.45 Kultūrų kryžkelė.
3.15 Giminės. (kart.).
5.00 Panorama.
6.30 Savaitės kriminalai (k).N-7.
7.00 Autopilotas (k).
7.30 Valanda su Rūta (k).
9.00 Žinios.
10.00 @rimvydasvalatka (k).
10.30 KK2 (k). N-7. Infošou.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 24 valandos (k). N-7.
15.30 Valanda su Rūta (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 Detektyvas Bekstriomas.
N-7.
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 „Moderni šeima“. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7

13.30 Univeras. N-7
14.00 6 kadrai.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Detektyvas Bekstriomas.
N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Farai. N-7.
23.00 Namas gatvės gale. S.
0.55 Las Vegasas. N-7.
1.50 Moderni šeima. N-7.
07.20 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
00.50 „Lemtingas pana umas“.
N-7.
01.50 Reporteris.
02.45 „Delta“. N-7.
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7.
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.
5.10 „Delta“. N-7.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
12.45 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Modernus serialas.
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 4. N-7.
1.05 LRT forumas.
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 Nuo... Iki... (k).
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.

15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Čia tai geras!.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
Superbombonešis. Naikinti
viską. N-7.
0.55 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.50 „Judantis objektas“. N-7.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Prieš srovę. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Pavojingasis. N-14.
0.20 Kastlas. N-7.
1.20 Naujokė. N-7.
2.15 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.40 Salemas. N-14.
3.30 Melas ir paslaptys. N-14.
programa
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
8.30 „Voratinklis“. N-7.
9.30 „Įteisintas faras“.

10.35 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
13.45 „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 LKL čempionatas.
Lietkabelis - Juventus. Tiesioginė
transliacija.
21.00 Šokis hip-hopo ritmu 3.
N-7.
23.10 Įkalinti laike. N-7.
1.15 „Mentalistas“. N-7.
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.50 „Pragaro katytė“.
3.35 „Kas žudikas?“. N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Marvel animė.
Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Emigrantai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius.
12.45 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Premjera. Vokietija 1983iaisiais. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 4. N-7.
1.05 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 Nuo... Iki... (k).
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.

15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Pagauk dainą.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Pasekmė. N14.
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.15 „Judantis objektas“. N-7.
2.05 Superbombonešis. Naikinti
viską. N-7.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Gero vakaro šou. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Tai bent mamytė!. N-7.
0.45 Kastlas. N-7.
0.20 Naujokė. N-7.
2.15 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.40 Salemas. N-14.
3.30 Melas ir paslaptys. N-14.
programa
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.

8.30 „Voratinklis“. N-7.
9.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
10.35 „44-as skyrius“. N-7.
11.35 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
13.45 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.45 „Voratinklis“. N-7.
15.50 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 „Įteisintas faras“.
20.30 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Kario kumštis. N14.
22.50 Šokis hip-hopo ritmu 3.
N-7.
0.55 „Mentalistas“. N-7.
1.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.25 „Pragaro katytė“.
3.10 „Kas žudikas?“.
4.05 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Marvel animė.
Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Mirti jaunam. N-7.
22.55 „Meilės randai“. N-7.
1.10 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.30 Laisvės vėliavnešiai.
7.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (kart.).
8.45 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Nepaklusęs laiko tėkmei.
Čijunė Sugihara ir šeši tūkstančiai išgelbėtųjų.
12.40 ARTi.
13.00 Speciali laida Lietuvių
konferencijos 100-mečiui.
Vilnius, 1917-2017 metai. (kart.).
14.40 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.35 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 Skonio pasaka (kart.).
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 Premjera. Kiotas.
Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis.
22.00 Meilė ant šoninės linijos.
N-7.
23.30 Linija, spalva, forma.
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. Grupės

„Garbanotas Bosistas“ koncertas.
1.40 Šlovės dienos. N-7.
2.30 Misija.
2.50 ARTi.
3.05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“.
4.05 Anapus čia ir dabar.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou
8.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 Bus visko (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
8.00 Detektyvas Bekstriomas.
N-7.
8.45 Gyvūnų manija.
9.15 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Moderni šeima“. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7

13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Detektyvas Bekstriomas.
N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Mašina. N-14.
23.45 Naša Raša. N-14.
0.40 Las Vegasas. N-7.
1.30 Moderni šeima. N-7.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Darbščios rankos, atviros
širdys.
07.50 Auginantiems savo
kraštą.
08.20 Patriotai..
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
00.50 „Lemtingas panašumas“.
N-7.
01.55 Reporteris.
02.45 „Delta“. N-7.
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gai“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Atostogų stovykla. N-7.
22.55 „Meilės randai“. N-7.
1.00 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupės
„Garbanotas Bosistas“ koncertas. (kart.).
7.05 Stilius.
7.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (kart.).
8.45 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Amerikos žydai (kart.).
14.00 Šventinė konferencija,
skirta 1917 m. rugsėjo 18-22 d.
Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos 100-mečiui paminėti.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Teatras. Aut. Margarita
Alper.
19.20 Šlovės dienos. N-7.
20.05 Premjera. Laisvės keleiviai.
22.00 Elito kinas. Premjera.
Meilė ir malonė. N-14.
23.55 DW naujienos rusų

kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Šlovės dienos. N-7.
2.30 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Kristupo vasaros festivalis
2017. Koncertas „Future cello“.
4.10 Teatras.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Kalinių žmonos. N-7.
8.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 Kalinių žmonos (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
7.45 Detektyvas Bekstriomas.
N-7.
8.45 Gražiausi žemės kampeliai.
9.15 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Moderni šeima“. N-7
11.30 Kaulai. N-7

12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Detektyvas Bekstriomas.
N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Tavo kompanija. N-14.
0.25 Las Vegasas. N-7.
1.25 Moderni šeima. N-7.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai..
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 „Viskas dėl tavęs“. N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Baltoji strėlė“ (5). N-7.
00.50 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.55 Reporteris.
02.45 „Delta“. N-7.
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7.
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.
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ketvirtadienis 2017 09 21
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius.
12.45 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Premjera. Ramybė mūsų
sapnuose.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 4. N-7.
1.05 Specialus tyrimas.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.

12.40 KK2 (k). N-7.
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
Pasmerktas būrys. N14.
0.25 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.20 „Visa menanti“. N-7.
2.10 Alchemija. VDU karta.
2.40 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Farai. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Naujoji dukra. N-14.
0.45 Kastlas. N-7.
1.35 Naujokė. N-7.
2.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.30 Salemas. N-14.
3.25 Melas ir paslaptys. N-14.
programa
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“. N-7.
8.30 „Voratinklis“. N-7.
9.30 „Įteisintas faras“.
10.35 „44-as skyrius“. N-7.
11.35 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
13.45 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.45 „Voratinklis“. N-7.
15.50 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 „Įteisintas faras“.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Pavojus iš kosmoso.
N14.
22.55 Kario kumštis. N14.
0.45 „Mentalistas“. N-7.
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.15 „Savas žmogus“. N-7.
4.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Marvel animė.
Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Stilius.
12.45 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Skorpionų karalius.
N-7.
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
4.05 Stilius.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 PREMJERA
Sąjungininkai. N14.
23.25 Bėglys. N14.
1.25 Nepageidaujamas kaimynas. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 Pamilti vėl. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Aladinas. N-7.
21.15 Juros periodo parkas.
N-7.
23.55 Baikeriai. N-7.
2.00 Sumokėti vaiduokliui. N-14.
programa
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
8.30 „Voratinklis“. N-7.
9.25 „Žvaigždės kelias.
11.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.

13.45 „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 Jokių stabdžių!. N14.
23.35 Pavojus iš kosmoso. N14.
1.25 „Mentalistas“. N-7.
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.50 Jokių stabdžių!. N14.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Marvel animė. Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Midsomerio žmogžudystės XIX. Paskutinė kliūtis.
N-7.
23.05 SNOBO KINAS Broliai
Blumai. N14.
1.15 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
2.05 „Policija ir Ko“. N-7.

19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Nusikaltimo vieta - Berlynas.
Pražūtingi veiksmai. N-7.
22.55 „Meilės randai“. N-7.
1.20 „Auklė“.
2.10 „Policija ir Ko“. N-7.
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.45 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.25 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Atostogų stovykla. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Bėdų turgus.
7.50 Kristupo vasaros festivalis
2017. Koncertas „Future cello“.
9.00 Durys atsidaro.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Laisvės keleiviai (kart.).
14.10 Naktinis ekspresas.
Leonidas Donskis.
14.40 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.35 Mokslo sriuba.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
16.50 TV dailininko, scenografo
Romualdo Lukšo 90-osioms
gimimo metinėms. Dalia.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21.10 Luji Teru. pasikeitusios
smegenys.
22.10 Didvyriai nemiršta.
23.55 DW naujienos rusų

kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. Grupės
„Freaks On Floor“ koncertas.
1.40 Šlovės dienos. N-7.
2.25 Kultūrų kryžkelė. Menora.
2.40 Muzikos pasaulio žvaigždės.
3.15 Dalia. 1985 m. (kart.).
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 Kalinių žmonos (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
7.45 Detektyvas Bekstriomas.
N-7.
8.45 Gražiausi žemės kampeliai.
8.45 Vienam gale kablys.
9.15 CSI Majamis. N-7.
10.30 „Moderni šeima“. N-7

11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Detektyvas Bekstriomas.
N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Naša Raša. N-14.
22.00 Enderio žaidimas. N-7.
0.25 Naša Raša. N-14.
0.50 Las Vegasas. N-7.
1.40 Nevykėlių dalinys. N-7.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai..
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 „Viskas dėl tavęs“. N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Baltoji strėlė“. N-7.
00.50 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.55 Reporteris.
02.45 „Delta“. N-7.
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7.
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.
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2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.40 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.20 Nusikaltimo vieta Berlynas. Pražūtingi veiksmai.
N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupės
„Freaks On Floor“ koncertas.
(kart.).
7.05 Karinės paslaptys.
7.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
8.45 Mokslo sriuba.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Luji Teru. pasikeitusios
smegenys (kart.).
13.10 Poeto Tomo Venclovos
80-mečiui. Tomas Venclova. taip
artėja žodis.
14.40 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.35 Mokslo sriuba.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
18.00 Pirmasis tarptautinis V.
Noreikos vokalistų konkursas.
Finalas.
20.30 Lietuvos Respublikos
Prezidento Algirdo Brazausko
85-osioms gimimo metinėms.
Lietuvos Respublikos prezidentai.
Algirdas Brazauskas.
21.35 Muzika gyvai. Claros
Schumann salonas.
23.30 Stop juosta. (kart.).
23.55 DW naujienos rusų kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
„Vilnius Jazz 2015“.

1.30 Lietuvos Respublikos
Prezidento Algirdo Brazausko
85-osioms gimimo metinėms.
2.30 Atspindžiai.
3.00 Pirmasis tarptautinis V.
Noreikos vokalistų konkursas.
Finalas.
5.00 Lietuvos Respublikos
Prezidento Algirdo Brazausko
85-osioms gimimo metinėms.
5.30 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7. Infošou.
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Kobra 11”. N-7.
7.45 Detektyvas Bekstriomas.
N-7.
9.00 Praeities žvalgas. N-7.
9.30 CSI Majamis. N-7.
10.30 Nevykėlių dalinys. N-7.
11.30 Kaulai. N-14.
12.30 Havajai 5. 0. N-7.

13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Detektyvas Bekstriomas.
N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Krepšinio rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Torūnės „Polski
Cukier“. Tiesioginė transliacija.
23.00 Dantės viršukalnė. N-7.
1.05 Enderio žaidimas. N-7.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Vantos lapas.
07.50 „Partizanų keliais“.
08.20 Patriotai..
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 „Viskas dėl tavęs“. N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“. N-7.
01.05 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
02.55 „Moterų daktaras“. N-7.
04.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.
05.10 „Delta“. N-7.
06.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
06.45 „Jaunikliai“.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Premjera. Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2.
7.20 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 1.
7.30 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.45 Premjera. Džeronimas
3.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Premjera. Angela
Merkel. Neįtikėtina karjera.
13.45 Premjera. Agata
Kristi. Mįslingos žmogžudystės. N-7.
15.15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.00 Premjera. 40-ies ir
vis dar skaistus. N-14.
0.55 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
1.20 Angela Merkel.
Neįtikėtina karjera (kart.).
2.50 Klausimėlis.lt.
3.05 Teisė žinoti.
3.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
4.00 Karinės paslaptys.
4.45 Auksinis protas.
6.00 „Kaukė“.

6.55 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Tomas ir Džeris.
Paklydėlis slibinukas.
11.05 PREMJERA
Keistuolis.
12.55 „Pričiupom!“.
13.25 Ostinlendas. N-7.
15.25 Sugrįžimas į Žydrąją
pakrantę. N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS.
PREMJERA Mamos eina į
trasą. N-7.
21.25 PREMJERA
Nebrendylos 2. N14.
23.30 Ultravioletas. N14.
1.10 Sąjungininkai. N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 Transformeriai.
Maskuotės meistrai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija - dirbame sau.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Netikusios šukuosenos diena. N-7.
12.55 Inspektorius
Gadžetas.U.
14.25 Šoklusis bičiulis.
Sugrįžimas.
16.10 Ekstrasensų mūšis.

N-7.
18.00 INOprogresas.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Naktis muziejuje.
Kapo paslaptis. N-7.
21.25 Marsietis. N-14.
0.20 Stokeriai. N-14.
2.20 Fredas. N-7.
programa
6.30 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7.
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu“.
10.35 „Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.
11.40 „Pragaro katytė“.
12.40 „Žvaigždės kelias.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“. N-7.
14.40 „Kas žudikas?“. N-7.
15.50 Blogiausias Lietuvos
vairuotojas. N-7.
17.00 LKL čempionatas.
Juventus - Lietuvos rytas.
Tiesioginė transliacija.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 MANO HEROJUS
Šešios kulkos. N14.
0.15 AŠTRUS KINAS Akies
krašteliu. N14.
2.05 „Mentalistas“. N-7.
3.25 Muzikinė kaukė (k).
6.50 „Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
7.50 Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
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 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.05 „Širdele mano“. N-7
17.00 „Akloji“.
18.10 „Būrėja“.
18.45 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“.
21.00 „DETEKTYVO
VAKARAS Nusikaltimas“.
N14.
23.15 „Detektyvė Rizoli“.
N-7.
0.10 Broliai Blumai. N14.
2.10 Midsomerio žmogžudystės XIX. Paskutinė kliūtis
(k). N-7.
3.45 „Pasisvėrę ir laimingi“.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Kelias.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.05 Berniukų ir jaunuolių
chorui „Ąžuoliukas“ - 55.
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos
mokyklai - 35.
12.30 Ponas Selfridžas 4.
14.00 Meilės dainos.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 Holodomoras.
Genocido technologijos. 1 d.
18.45 Premjera. Amerikos
žydai.
20.35 Nes man tai rūpi.

21.25 Kino žvaigždžių alėja. Dingęs.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Elito kinas. Meilė ir
malonė. N-14.
2.00 Teatras.
2.50 Anapus čia ir dabar.
3.40 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
4.30 Stambiu planu.
5.00 ARTS21.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Savaitės kriminalai
(k). N-7.
15.00 Labas vakaras,
Lietuva (k).
16.00 KK2 (k). N-7.
Infošou.
18.00 Farai (k). N-7.
18.30 Pagalbos skambutis.
N-7.
19.30 @rimvydasvalatka
(k).
20.00 Kalinių žmonos (k).
N-7.
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
4.10 Tauro ragas (k). N-7.
4.35 Apie žūklę (k).
5.05 Autopilotas.
5.30 Ne vienas kelyje (k).
6.30 Pavojingiausi pasaulio
keliai. N-7.
7.30 Jokių kliūčių! N-7.
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 Statybų gidas.
9.30 6 kadrai.
10.00 Iš peties. N-7.
11.00 Išlikimas. N-7.
12.00 Sunkiausios profesi-

jos pasaulyje. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Gražiausi žemės
kampeliai.
15.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Havajai 5.0. N-7.
18.00 Elementaru. N-7.
19.00 Skorpionas. N-7.
20.00 Bibliotekininkai. N-7.
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Katastrofiškai nesėkmingas filmas. N-7.
0.15 Dantės viršukalnė.
N-7.
07.35 „Esu balbieriškietis ir
tuo didžiuojuosi!“.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 „Likimo melodija“.
N-7.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 MMA “King of the
Cage 001”. JAV - Lietuva (2).
Kovų narvuose turnyras.
16.00 Žinios.
16.20 „Partizanų keliais“.
16.50 „Lemtingas panašumas“. N-7.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Inspektorius Luisas.
Žaizdos“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys.
N-7.
02.25 „Likimo melodija“.
N-7.
03.55 „Vincentas“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

tel. (8-650) 16057.

akiratis
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Teatre didikai kojas laikydavo
sukišę į šiaudus

Atrodo, kad kiekvieno muziejaus ekspozicijai būtinas visada ten esantis žiūrovas – manekenas.

(Atkelta iš 5 p.)
Ją rugsėjo mėnesio pabaigoje
keis kita, Šokio teatro jubiliejinė
paroda, kur lankytojai galės išvysti daug įvairių šokio rūbų, sužinoti
apie šokio istoriją“, - pasakojo R.
Lopienė.
Salė Hamletui

Už laikinosios ekspozicijos salės,
yra dar kelios modernios muziejaus
patalpos – Hamleto salė, kur tamsioje, juodais baldais apstatytoje
patalpoje rodomi Hamleto spektakliai, pastatyti Eimunto Nekrošiaus
ir Oskaro Koršunovo. Ant sienos
sukabintos lietuvių aktorių, kurie
kada nors yra atlikę Hamleto vaidmenį, nuotraukos. ,,Čia vyksta dar
viena mūsų edukacinė programa –
mokiniai skaito ,,Hamleto“ scenarijų, pasiskirsto vaidmenis, vaidina
ištraukas. – pasakojo direktorė.
- Nagrinėjame Viljamo Šekspyro
kūrybą taip, kad ji būtų suprantama
visiems, mūsų muziejaus kuratoriai
prisitaiko prie vaikų žinių bagažo,
medžiagą stengiasi išdėstyti kuo
įdomiau.“
Vaizduos kiekvieno
amžiaus teatrą
Kelios kitos salės skirtos įamžinti

teatro raidą – salė, kur bus vaizduojami XIX a. teatro fragmentai, dar
ruošiama – čia muziejininkai planuoja padaryti suflerio budelę, pristatyti būdingas tam metui scenos
dekoracija. O barokinio teatro ekspozicija jau paruošta – salėje stovi
didžiulis medinis scenos maketas.
,,Šis maketas buvo ruoštas Valdovų
Rūmams, tačiau jo direktorius maketo atsisakė, o keturi entuziastai
(architektas ir trys istorikai), gaminę šį maketą, jį pasiūlė mums“,
– apie medinį, turbūt kelių kvadratinių metrų dydžio scenos modelį,
kurį galima sukinėti, svirtelėmis
keisti scenos dekoracijas, mediniais
prietaisais leisti garsus, pasakojo
muziejininkė. Kitoje salėje eksponuojami barokinės scenos fragmentai – išsukamos jūros dekoracijos,
aparatai, kuriais sukuriami lietaus,
pučiančių vėjų garsai.
Nuolatinė ekspozicija
,,Nuolatinė ekspozicija prasideda
nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianino, Valstybės Teatro,
buvusio Kaune, fojė baldų, sukurtų
1926 metais. Tiesa, baldus kartais
net skolindavome – kai Katedroje dirbo monsinjoras Kazimieras
Vasiliauskas, baldų iš teatro fojė
skolindavome jam, jog būtų pato-

gu priimti svečius. Taip pat saugome ir kelias senovinių instrumentų
kopijas, kurios padarytos praktiškai
tobulai. Vieną kartą baroko ansamblis paprašė pasiskolinti viena styginį instrumentą. Na, juo ansamblis
pagrojo, tačiau vėliau, matyt, neatsargiai pasidėję ant instrumento
atsisėdo. Kelias dešimtis tūkstančių
dolerių kainavęs instrumentas sulūžo. Daugiau niekada neskoliname
jokių eksponatų. Eksponatas nėra
pritaikytas naudojimui. Kai kuriais
sudėtinga ir groti – tam reikia žinių,
užteks vieno pamesto varžtelio, kad
instrumento nebepavyktų sutvarkyti“, – praradimais dalinosi direktorė.
Menas liudija istorinius
įvykius
Antrajame rūmų aukšte esanti
nuolatinė Lietuvos muzikos, teatro
ir kino muziejaus ekspozicija suskirstyta į keturias dalis – teatro,
muzikos, dailės ir kino. ,,Ekspoziciją stengėmės daryti kuo įdomesnę
– pavyzdžiui, vienoje salėje kabo
afiša, kurioje iškirptos kai kurių
aktorių pavardės – po Pirmojo pasaulinio karo dalis aktorių bėgo iš
šalies, o laiko perdaryti spektaklių
afišas nebuvo, taigi tie, kurie dingo
iš teatro, buvo tiesiog iškirpti“,sakė direktorė.
Muziejus dar laukia permainų

Vaikams muziejuje vedamos edukacinės lėlių teatro, scenografijos pamokėlės.

,,Teatrą Vilniuje pirmiausiai
bandė įkurti Juozas Vaičkus, po to
– Konstantinas Glinskis, bet prasidėjus lenkų ir lietuvių nesutarimams dėl Vilniaus, teatras perkeltas
į Kauną. Juozas Vaičkus ten pastatė
pirmąjį Valstybės teatro spektaklį –
bet kaip vadovas ilgai neišsilaikė.
Teatre, vis keičiantis režisieriams,
geriausiai įsitvirtino Borisas Dauguvietis. Muziejuje eksponuojamas
jo auskaras, portfelis, laikrodis.
Stengiamės ryškias teatro, muzikos
ir kino asmenybes atskleisti per jų
daiktus. Tiesa, dabar naujų daiktų į
ekspoziciją nededame – laukiame,
kol kraustysimės. O tada, išskirsčius viską po saugyklas, surūšiavus,
planuojame muziejų modernizuoti.
Dabar čia – vos keli naujoviški dalykai, tokie kaip interaktyvus stendas vaikams su klausimynais apie
muziejų ir vaizdo įrašų skyrius, kur
per didelį televizorių galima pasi-

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje taip pat vyksta ir kultūriniai renginiai, koncertai.
žiūrėti pirmąjį garsinį lėlių filmą
,,Storulio sapnas“ (1938) ir vokišką
dokumentinį filmą ,,Senasis Vilnius“ (1936)“, – pasakojo iš Anykščių kilusi Lietuvos muzikos, teatro
ir kino muziejaus direktorė.
Režisierius – diplomuotas
viliotojas
,,Muziejus ypatingas išskirtiniais
eksponatais – štai Konstantinui
Glinskiui skirtame kambaryje kabo
ir labai įdomus, rusų kalba parašytas diplomas. Menininkas mokėsi
Sankt Peterburge, nebuvo kilmingas, tad už galimybę mokytis turėjo
būti dėkingas grafienei. Pasimokęs
Rusijoje, K. Glinskis gavo pažymą,
diplomą su tekstu, jog baigė meno
mokyklą ir buvo itin gabus visose
studijuotose srityse, bet ypač – meilužių. Po mokslų, grįžęs į Kauną, K.
Glinskis imasi darbų, o čia įsimyli
kolegos Boriso Dauguviečio seserį
Ksenią Dauguvietytę, nors buvo vedęs Gruzijos kunigaikštytę. Režisierius nebuvo donžuanas – jis greičiau
laikytas paslaptingu, jo juodos akys
žavėjo aplinkinius. Daugiausiai K.
Glinskis Valstybės teatre statė pjeses, sutelktas į veiksmą, režisūrą.
Tiesa, menininkas dar būdamas jaunas, susirgo tiesiosios žarnos vėžiu ir
1938 metais mirė“, – apie aktoriaus,
režisieriaus ir pedagogo K. Glinskio
ekspoziciją pasakojo R. Lopienė.
Rankinukas primadonai
padėjo užmaskuoti rankas
,,Dramos aktorės Onos Rimai-

tės ekspozicijoje galima pamatyti
jos suknelę ir daug rankinukų. Ši
moteris turėjo ne tik talentą, bet ir
trumpas rankas. Kad ir kokį vaidmenį atliktų, O. Rimaitė visada
pasikabindavo rankinuką, kad jos
rankos vizualiai žiūrovui atrodytų
ilgesnės. Kai aktorė mirė, du kolegos stovėdami garbės sargyboje
juokavo, ar primadona atsikels ir
spirs jiems, ar ne. Sakoma, kad
O. Rimaitė pasižymėjo aikštingu,
drąsiu charakteriu – vaidino vien
lyderes, užsispyrusias moteris,
taip pat mėgo turėti didelį gerbėjų
ratą“, – pasakojimais apie tuometinių Lietuvos teatro žvaigždžių
charakterius dalinosi muziejininkė.
Vinilinės plokštelės –
išdidinti DVD diskai?
Be asmeninių žymių teatro, kino
ir muzikos žmonių daiktų muziejuje saugomi ir vertingi instrumentai
– XVII amžiaus portatyviniai vargonėliai iš vienos Varėnos bažnyčios, taip pat polifonai, simfonionai, muzikos aparatai – gramofonai,
patefonai.
Sukaupta gausi fonoteka (plokštelių, kompaktinių diskų ir kitų
garso įrašų). ,,Dar prieš keletą metų
vesdami ekskursijas dažnai išgirsdavome mažesniųjų nuostabą – kokie dideli tada buvo DVD kompaktai. Tik dabar jaunimas pradeda vėl
susipažinti su vinilinėmis plokštelėmis. Muziejuje yra išlikę 1907 metais įrašytos lietuviškos plokštelės“,
– juokėsi R. Lopienė.

Muziejaus lankymo valandos ir bilietų kainos
Vilniuje, Vilniaus gatvėje 41, įsikūrusį Lietuvos teatro, muzikos
ir kino muziejų galima aplankyti nuo 11 iki 18 valandos antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, nuo 11 iki 19 valandos
- trečiadieniais ir nuo 11 iki 16 valandos - šeštadieniais. Bilietai
suaugusiesiems kainuoja 2 eurus, o moksleiviams, studentams ir
senjorams – 1,40 eurų. Taip pat galima užsisakyti ir ekskursiją lietuvių ar užsienio kalbomis.
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iš arti

Vasara baigėsi – konkursas tęsiasi...
Astronominė vasara dar nesibaigė, juolab kad ir šalnų dar nebuvo, tad dar vaiskiai žaliuoja medžiai, žydi rudeninės gėlės, o
sodininkai ir daržininkai renka šių metų derlių. Tad tikėdamiesi nuotraukose užfiksuotų prabėgusios vasaros vaizdų, jūsų užaugintų daržovių ir vaisių neįprastų formų ar dydžio, konkursą
pratęsiame iki spalio 1 dienos.

Rodos, dar tik vakar skaičiavome pražydusius žiedus... Su jauduliu stebėjome, kol pieva paskęs jų
horizonte.
Tik vakar ryto rūko laukėme
nebyliai, kuris vis slėpdavosi tarsi
išsigandęs mūsų žvilgsnių paslap-

tingų.
Tik vakar - tvirtai apglėbę pievos žolę - rasos lašeliai bandė nepaleisti niekad jų.
Bandžiau ir aš Tave surakinti ir
laikyt tvirtai…
Tačiau pabėgai Tu negailestingai,

neatsigręžusi net žvilgtelti atgal.
Suviliojus savo grožiu ir atgimstančia širdim Tu nuskridai, kaip bitė
nuo krentančių gėlių žiedų…
VASARA, sugrįžk nors mintimis
į rudenėjančias naktis…
Aušrinė RAŽANSKAITĖ

Vlado BANIO nuotr.
Kaip gerai, kad ruduo dar vasarą myli.
Vytauto JANULIO nuotr.

Ramunės BAREIKAITĖS nuotr.
Konkursui nuotraukas siųskite
į „Anykštos“ redakciją, adresu:
Fotokonkursui „Aš fotografuoju
vasarą“, Vilniaus g. 29, Anykščiai,
arba jonas.j@anyksta.lt.
Įdomiausias nuotraukas spausdinsime laikraščio puslapiuose,

o trijų geriausių nuotraukų autorius apdovanosime trijų mėnesių
„Anykštos“ laikraščio prenumerata. Dar du dalyvius paskatinsime
elektronine „Anykštos“ prenumerata.
- ANYKŠTA

Dalės BRAŽIONYTĖS nuotr.

Renaldos KELPŠIENĖS nuotr.

Geras kinas sugrįžta į Anykščius su „Telia“
Kada paskutinį kartą matėte filmą, kuris prajuokino, sujaudino iki ašarų, kuriuo mintyse gyvenote kelias dienas, apie jį pasakojote draugams, giminėms ir kaimynams? Gero kino yra ir
jis atkeliauja į Anykščius. „Kino karavanas“ kartu su išmaniuoju
partneriu „Telia“ rugsėjo 21 d. į miestą atveža nemokamus „Kino
pavasario“ filmus, o išmanioji „Telia“ televizija kokybišką kiną
namuose rodo ištisus metus.
Rugsėjo 21 d. Anykščių kultūros centre vyks du nemokami
„Kino karavano“ filmų seansai:
13 val. – „Moliūgėlio gyvenimas“, 19 val. – „Tarnaitė“.
Praėjo laikai, kada televizijos
tinklelis diktavo ir dienos rutiną –
užbaigti dienos darbų jau nebereikia iki vakaro žinių ar Lietuvos
krepšinio rinktinės rungtynių
pradžios. Apie 200 tūkstančių
šeimų visoje Lietuvoje su išmaniąja „Telia“ televizija televizorių žiūri kitaip: mėgstamas laidas,
filmus, žinias ar koncertus jie gali

įsirašyti, atsisukti nuo pradžių ar
prasukti matytas vietas jiems patogiu metu.
Vis dėlto ne visi žino, kad išmaniosios televizijos videonuomoje galima rasti filmus, kuriais
dar visai neseniai mėgavosi tik
didžiųjų kino salių žiūrovai.
„Kinas gimė ir tebegyvuoja didžiuosiuose ekranuose, tačiau filmų festivaliai trunka neilgai, o kokybiški ir legaliai prieinami filmai
reikalingi visą laiką. Todėl su išmaniąja „Telia“ televizija kviečiame rengti kino seansus namuose.

Pasikvieskite prie televizoriaus
kaimynus, draugus, gimines ir už
vieno kino bilieto kainą visi kartu žiūrėkite ką tik kino teatruose
rodytus naujausius Holivudo arba
išskirtinius Europos kino festivalių filmus“, – sako Norbertas
Žioba, „Telia“ privačių klientų
vadovas.
Gero kino mėgėjai išmaniosios
„Telia“ televizijos videonuomoje ras visko – nuo animacijos ar
dokumentikos iki nišinių kino
autorių darbų. Tikriesiems kino
gurmanams, kurie pavasarį nespėjo apsilankyti didžiausiame
Lietuvos kino festivalyje „Kino
pavasaris“, patiks ir išskirtinai
„Telia“ išmaniosios televizijos
videonuomoje pristatomi žiūroviškiausi šio festivalio filmai.
Be to, užsisakę „Kino klubo“
paslaugą, už mėnesio mokestį
galės žiūrėti filmus bei serialus iš

rinktinio, nuolat atnaujinamo sąrašo, kuriame – daugiau nei 200
pavadinimų.
Kartu su „Kino karavano“ seansais į Anykščius atkeliauja ir
puiki galimybė 30 dienų nemo-

kamai savo namuose išbandyti
išmaniąją „Telia“ televiziją. Ją
užsisakyti galite užsukę į artimiausią „Telia“ saloną, internetu
svetainėje telia.lt arba paskambinę telefonu 1817.

KELIONĖS
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Dešimt tūkstančių kilometrų
su našlelėmis (III dalis)

Prabanga vagone - restorane.
(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“
Nr.70)
Gyvenome restorane
Šnekioji bendrakeleivė našlelė mus
skatino kuo ilgiau sėdėti traukinio
vagone - restorane. Buvome skaitę,
kad traukinių vagonuose beprotiškai
brangu ir žiauriai neskanu. Na, nepigu restorane - sriuba 4 eurai, alus - 2,
kepsniai - nuo 7-8 eurų. Bet maistas skanus. Nors gal greičiau reikėtų sakyti - normalus maistas. Manau, kad
tiek traukinių, tiek kitų žemės maitinimo įstaigų maistas priklauso nuo
konkrečių virėjų. Tad vienas vagonas
- restoranas gali maitinti padoriai, o
kitas neįtikėtinai šlykščiai.
Į restoraną mus pasikvietė pati
jo barmenė. Našlelė tupėjo viename apatinių gultų, tai mes kortomis
susirangėme žaisti į antrąjį aukštą.
Dvigubai didesniu nei Kardašian
užpakaliu gamtos apdovanota barmenė sunkiai pūškavo po traukinį su
vežimėliu, kuriame buvo švieži pyragėliai su kopūstais ir dešrelėmis ir,
pamačiusi mus, kabančius antrajame
aukšte, pasikvietė pas save.
Vagonas - restoranas dažniausiai
buvo apytuštis. O rusus jame apskritai mačiau tik vieną kartą. Du
tipiški praporščikai gėrė degtinę,
trankė kumščiais stalą. Rėkė kažką
panašaus į „tokią šalį sugriovė!“.
Dažniausiai restorane sėdėjo tik keli
amerikiečiai ir mes. Kartais dar prisijungdavo suomės, vokiečiai. Keli
skirtingo amžiaus amerikiečiai sugebėdavo užimti visus restorane esančius stalus, bet mums atėjus vieną
stalą atlaisvindavo.
Barmenė, ji gal ir virėja, restorane
dirbo, o jame nuolat trynėsi ir vis-

kuo buvo nepatenkinta uniformuota
dama. Kartą alaus paprašyta barmenė nurodė jo pasiimti iš šaldytuvo
patiems. Senyvai ir storai moteriškei
vaikščioti po linguojantį traukinio
restoraną pakankamai sunku. Kitą
kartą jau be jos patarimo patys alaus
iš šaldytuvo pasiėmėme. Kilo skandalas. Pikta ponia labai rėkė ant barmenės. Supratome, jog ji turbūt restorano direktorė... Nuėjau prie baro
susimokėti. Barmenė sako: „Jūs po
tris bokalus išgėrėte!“ „Ne. – sakau,
- Po du“. „Po - tris!“, - tikina. „Miela ponia, 12 su 14 bokalų supainioti
galima, bet 2 su 3 - niekaip! Tačiau,
jeigu jūs manote, kad esate teisi, sumokėsime už tris”, - ginčijausi, bet
aiškiai pasakiau, kad mums konflikto
nereikia. Barmenė nuėjo prie staliuko pas bendrakeleivius atlikti kryžminės apklausos. Grįžusi prie baro
atsiduso, kad ją toji rėksnė (direktorė) supainiojo.
Vieną vakarą du angliškai tarpusavyje kalbantys vyrai į restoraną atėjo
iki jo uždarymo likus gal pusvalandžiui. Direktorė liepė jiems nešdintis.
Na, rėkte išrėkė, kad tuoj restorane
neliktų jų nė kvapo. Vyrai nesikėlė.
Direktorė rėkė vis garsiau, mojavo
rankomis, regėjos, kad vieną iš svečių tuoj pasmaugs ar bent apdraskys.
Galų gale vyrai išėjo... „Ta jūsų mergina turbūt pervargo?“, - išeidamas
iš restorano paklausiau barmenės. Ji
ramiai dėstė, kad iš dviejų restorano
svečių vienas buvo amerikietis, kitas
- rusas. „Tas rusas moka angliškai,
lenda prie amerikiečių, juos kalbina
ir vedasi į restoraną. Užkniso jis mus
negyvai“, - paaiškino barmenė. Lyg ir
turėtų džiaugtis, kad klientus į restoraną veda, bet, pasirodo, kad niekšas
įkyri.

Traukiniui judant bėga laiko
juostos. Tačiau norint išvengti painiavos, traukinio judėjimo grafikas
nurodomas Maskvos laiku, Maskvos
laiką rodo ir geležinkelio stočių laikrodžiai. Ant traukinių bilietų taip
pat rašomas Maskvos laikas, tiesa,
bilietuose nurodomas ir vietinis traukinio išvykimo laikas. O štai traukinio restoranas dirba pagal vietinį
laiką. Laimei, traukinys juda lėčiau
nei lėktuvas, nes važiuojant į Rytus,
keičiantis laiko juostoms, jis taip niekada ir neatsidarytų...
Švara, kondicionavimas ir kitos smulkmenos priklauso nuo traukinio lygio
ir vagono klasės, bet yra vienas šventas
dalykas - karštas vanduo. Nė vieno iš
traukinių, kuriais važiavome, vagonų
termosuose niekada nebuvo pasibaigęs
karštas vanduo. Ir visuomet jis buvo
karštas, tokio karštumo, kad plikoma
kava laiminga skleidė savo aromatą.
Niekada nekalbinkite vaikų!
Našlelė išlipo jau netoli Irkutsko.
Iš karto vietoje jos gavome bendrakeleivį kiną. Jis paaiškino, kad dirba
Rusijos lentpjūvėje. Tačiau tam vyrui
rusų kalbą suprasti buvo labai sunku,
todėl jis stengėsi išvengti kontakto, o
mes jo ir nekankinome.
Rusai traukiniais keliauja su vaikais. Visuose traukiniuose, kuriais
važiavome, buvo daug vaikų. Gal
antrą kelionės parą pakalbinau trejųketverių metų berniuką. Be reikalo
tai padariau, nes jis nusprendė, kad
dabar mes draugeliai. „Viskas. Pavargau. Einu miegoti“, - pavargęs
nuo žaidimo mašinytėmis aiškinu
draugeliui. „Ei, dėde, kelkis. Einam
žaisti“, - kas pusvalandį į kupė lindo
bičiulis. Po pažinties su šiuo vyruku
per likusią kelionės dalį vaikams net
nedrįsau šypsotis, galvojau, kad ims
ir vėl koks prikibs, o uždaroje erdvėje nuo draugystės netoli nubėgsi.
„Šita jūsų moteris čekistė
ant Putino raunasi“
Po beveik keturių parų, praleistų
traukinyje, anksti ryte išlipame Irkutsko geležinkelio stotyje. Nusprendžiame savaitę praleisti Baikalo apylinkėse, o paskui keliauti toliau. Iš
anksto perkame traukinio bilietus iki
Skovorodino. Miestelio pavadinimas
nieko nesako, tačiau jis mums reikalingas kaip persėdimo taškas - planuojame iš Skovorodino kilti į Šiaurę
ir šalutine geležinkelio atkarpa nuo
Transibiro magistrales, kirsdami
BAM-ą, pro jo sostinę Tyndą pakilti

Siauras paežerės ruožas Listvenkoje liepos pabaigoje kimšosi nuo turistų.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
iki Jakutijos miesto Neriungri.
Kol tingiai dairėmės aplink Irkutsko geležinkelio stotį, prikibo kaukazietis taksistas. Jis buvo griežtai
nusprendęs mus kur nors nuvežti.
Siūlėsi vežti už beveik 300 kilometrų
esančią Baikalo ežero Olchono salą, į
Baikalo pakrantės kurortą Listvenką
arba nors iki Irkutsko centro. Nutariam važiuoti į Listvenką. 70 kilometrų kelionė kainuos po 1000 rublių (po
14 eurų), regėjos, kad pigu, ypač po
beveik keturių parų traukinyje. Tiesa,
tik po to, kai jau sukirtome rankomis,
paaiškėjo, jog važiuosime „Žiguli“,
bet tai net džiugino. Vis šiokia tokia
atrakcija. Kaukazietis savo “Žiguliu”
nardė tarp visureigių, važiavo prieš
eismą, kelkraščiais ir t.t. Nuolat rėkė,
keikėsi, maigė automobilio signalą.
Jį, ypač erzino vairuotojos moterys.
„Pederastė už vairo“, - ko gero, buvo
korektiškiausiais jo posakis apie dailiosios lyties atstoves prie vairo.
Išsiaiškinęs, jog mes iš Lietuvos,
taksistas iš karto pademonstravo politinį išprusimą: „Šita jūsų moteris
čekistė ant Putino raunasi.“
„Tarybiniais laikas dirbau gamykloje, uždirbdavau 380 rublių per
mėnesį. Uch, šitas prakeiktas Gorbačiovas! Dabar kinai ešelonais į
Rusiją važiuoja, tokią šalį jie išvogė,
viską baigia išvežti į Kiniją”, - kitus
savo priešus vardino taksistas. Listvenkoje jis mus nuvežė pas močiutę,
nuomojančią namelius. Trivietis „numeris“ - 30 eurų. Taksistas ilgai rėkė
ant moteriškės, pas kurią mus atvežė.
Pasirodo, ji pavedė biznio partnerį
- taksistas jai veža vasarotojus, o ji
savo ruožtu turi taksistui parūpinti keleivių. Tačiau šįkart visi, kurie
nakvojo pas močiutę, į Irkutską nusprendė grįžti „mikriukais“, taksistui
keleivių neliko.
Būstas Listvenkoje atitiko lūkesčius. Namelių teritorija nešienaujama, šalia paradinio įėjimo stovi
nušiuręs stalas, apaugęs dilgelėmis.
O iki namelio kiemo veda duobėtas
keliukas, juo einant patartina įdėmiai
žiūrėti po kojomis - keliukas nuklotas
karvašūdžiais. „Ar yra karštas vanduo?“, - paklausėme. „Žinoma, yra“,
- atsakė. Karštas vanduo buvo. Tik ne
visiems... „Motelio“ teritorijoje - du
nameliai, juose po keturis 2-3 vietų
numerius. Dušas visiems bendras vienas, su vienu boileriu. Kambaryje
stovėjo solidus, kokių 30 kg svėręs
televizorius. Jis rodė vienintelį kanalą ir iškart, kai suprato, kad jį žiūrės
„litovcai“, pranešė: „Lietuva užsiima
šlykščia propaganda. Šios šalies žiniasklaidos priemonės nuolat kartoja,

Princesės nematėme. Ji, matyt, uždaryta bokšte.

Teksto autorius prie vilos kurorte.
kad Tarybų Sąjunga okupavo Lietuvą, tačiau niekas nekalba apie tai, jog
Tarybų Sąjunga Lietuvai grąžino Vilniaus kraštą.” Mes draugiškai televizoriui paplojome. Šaunuolis! Turi
intuiciją!
Baikalo apylinkėse klega kinai
Listvenka - Baikalo pakrantės
kurortinis miestelis. Jame vos 1700
nuolatinių gyventojų. Gyvenamieji
namai ir vilos sustatyti siaurame pakrantės ruože ir keliuose siauruose
kalnų slėniuose. Keliasdešimties metrų pakrantės ruože dažnai telpa ir vienintelis per visą gyvenvietę einantis
kelias, ir pliažas, ir bent viena pastatų
eilė. Namai, dažniau kičiniai rūmai,
priglausti prie pat kalnų. Pagrindine Listvenkos gatve klega kinai. Jų
miestelyje daugiau nei ne kinų.
Pirmąją mūsų kelionės dieną, praleistą ne traukinyje, keltuvu užsikėlėme ant Čerskio uolos, nuo kurios
atsiveria Baikalas ir Listvenka, aplankėme Baikalo muziejų, o vakare
surengėme omulio puotą. Baikalo
muziejuje vienintelį kartą šioje kelionėje pravertė žurnalisto pažymėjimas - į muziejų patekau nemokamai,
sutaupiau penkis eurus. Baikalo muziejaus akvariumuose plaukioja šio
ežero žuvys bei kelios nerpos. Šiuos
mielus Baikalo ruoniukus Lietuvoje
išgarsino eksparlamentarė Greta Kildišienė, kai buvo pastebėta dėvinti
nerpų kailinius.
Muziejaus darbuotoja tikino, kad
vargu, ar patys kada ežere ar prie
ežero pamatysime nerpą. Mat šie
medžiojami gyvūnai ypač atsargūs
ir žmonių lankomose vietose į krantą išlipa nebent tada, kai pasiligoja.
Baikalo muziejus skirtas Sibiro tyrinėtojui geografui Jonui Čerskiui.
Buvau giliai įsitikinęs, kad J.Čerskis,
mūsiškis, lietuvis. Pasirodo, nė velnio... Muziejaus darbuotoja paklausė:
„Iš kur jūs?”. Sakau: „Iš ten, kur ir J.
Čerskis”. „Olga, čia dar yra ir trys lenkai.“ - kolegei pranešė muziejininkė.
(Bus daugiau)

Autoriaus nuotr.
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įvairūs

Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų,
Antalgės,
Alantos,
Katlėrių ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Išnuomojamas vieno kambario
butas.
Tel. (8-612) 28435.
Tvarkinga moteris išsinuomotų
1 kambario butą ar kambarį.
Tel. (8-630) 27515.
Dovanoja
Statybinį laužą patiems išsivežti (tinka keliukams).
Tel.: (8-687) 17706,
(8-616) 96099.
4 mėnesių mielus, gerai augintus ir prižiūrėtus kačiukus. Yra
pasirinkimas.
Tel. Anykščiuose
(8-686) 04353.
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.
Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.

Išorės ir vidaus apdaila, gipsas, laminatas, dailylentės, durų
dėjimas, elektra, įvairūs smulkūs
darbai.
Tel. (8-676) 48336.
Statybos ir remonto darbai.
Stogų dengimas, namų dažymas, skardinimo darbai ir t. t.
Tel. (8-685) 68182.
Juostiniu gateriu pjauna medieną. Rąstinių statinių statyba.
Parduoda pirtį (4x6 m).
Tel. (8–679) 35651.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauna medieną Jums patogioje vietoje. Gali išpjauti rąstus
iki 7 m ilgio, 62 cm skersmens.
Pjovimo našumas per dieną iki
12 kub. m.
Tel. (8-621) 68059.
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.
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.
Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.

Meistras gamina laiptus ir visų
tipų baldus iš kietmedžio.
Tel. (8-615) 45845.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Dengia plokščius stogus prilydoma danga. Dirba greitai, kokybiškai.
Tel. (8-682) 44541.

Pjauna pavojingai augančius
medžius, geni šakas, tvarko
aplinką, mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Remonto, apdailos darbai.
Tel. (8-614) 60197.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Žemės sklypą Anykščių mieste, 27 arai (su namo dalimi). A.
Vienuolio g., kitoje Anykščių profesinio rengimo centro pusėje. Kaina
sutartinė.
Tel. (8-604) 74035.
Namelį su sklypu Anykščiuose,
netoli centro. Kaina 30 000.
Tel. (8-616) 00384.
Namą su ūkiniu Anykščių Kęstučio
gatvėje, prie turgaus.Visos komunikacijos, gera vieta.
Tel. (8-675)47714.
Utenoje, arti ežero - maudyklos,
nebrangiai - pusė gyvenamo namo
(geros būklės), ūkinis pastatas, žemės sklypas.
Tel.: (8-613) 50390,
(8-615) 59140.
Skubiai - dviejų aukštų mūrinį
namą Kavarske.
Tel. (8-674) 50188.
Sodybą vaizdingoje vietoje (nebrangiai, 1 ha žemės, geras susisiekimas).
Tel. (8-677) 99045.
Dviejų kambarių butą J. Biliūno g.
Pirmas aukštas. Kaina sutartinė.
Tel. (8-693) 41108.
Dviejų kambarių bendrabučio
tipo butą (bendras plotas 34 kv. m)
Anykščių mieste Vairuotojų g. 3.
Kaina 5000 Eur.
Tel. (8-603) 14020.

Pjauna krūmais apaugusius
griovius, laukus, sodybas.
Tel. (8-600) 01199.
Automobiliai, ž. ū. technika
VW Transporter 1994 m.
Tel. (8-610) 67822.
Priekabą automobiliui 2,0 x 1,60
m; TA-2019, paaukštinimai, tentas,
atsarginis ratas, 450 Eur.
Tel. (8-602) 45707.
Traktorinį kultivatorių su akėčiomis,
rusišką 4 vagų bulvių sodinamąją, traktorinį tralą ir vagotuvą (5 plūgų) su prikabinamomis akėčiomis.
Tel. (8-686) 46467.
Lėkštinius skutikus, plūgus, kultivatorius, grūdų šnėkus, valomąsias,
rotacines šienapjoves, purkštuvus,
bulvių kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kuras
Pigiai - pušines malkas. Lapuočių
medžių atraižas. Atveža.
Tel. (8-604) 61191.
Baltarusiškus
durpių
briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
medžio granules, anglį. Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Malkas: drebulės, baltalksnio, beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis - ne
mažiau 20 kub. m.
Tel. (8-612) 59532.
Nebrangiai - beržines, alksnines,
juodalksnio malkas kaladėmis, skaldytas, trimetres.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
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siūlo darbą
Reikalinga buhalterė.
Tel.: (8-682) 97420,
(8-659) 78200.
Ukmergėje
esanti
UAB
“Systemair” ieško motyvuotų darbuotojų norinčių išmokti montuoti
ventiliacijos ir šaldymo įrenginius
gamykloje Ukmergėje. Įmonė suteiks darbo vietas bei konkurencingą atlyginimą, organizuos transportą darbuotojams.
CV siųsti el. paštu
kristina.zvikaite@systemair.lt
Burbiškio agroserviso kooperatyvui reikalingas mechanizatorius.
Tel. (8-682) 97420.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Danijoje - plytelių klojėjui ir medžio darbų specialistui (parketo
klojimas ir t.t.).
Tel. +4550168761.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius – iki 65 metų. Atlyginimas
– nuo 1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

Reikalingi E
kategorijos
vairuotojai.

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

„Anykščių vynas“
siūlo darbą

automatikui - elektrikui.
Nemokančius apmokome.
Darbo pobūdis:
įrenginių montavimas,
pajungimas, planinė
profilaktika.
Kreiptis tel. (8-623) 98166
arba
el. paštu info@anvynas.lt.
UAB „Anrestas“ reikalingi:
Dažytojai
Tinkuotojai
Plytelių klijuotojai
Gipso kartono montuotojai
Kreiptis: Gegužės g. 14,
Anykščiai. Tel. (8-381) 52500.

Katilinių, dūmtraukių,
įdėklų montavimas.
Vandentiekio, kanalizacijos
įrengimas.
Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra”
salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74, (8-610) 39151.

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

PA M I N K L AI .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.
Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus.
Keičiame spyruokles, gobeleną,
eko odą.
Gaminame čiužinius.
Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341,
el. p.: atnaujinkbaldus@gmail.com.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. rugsėjo 21 d. 17 val.

Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
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 arba
(8-698) 70127.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Kita
Daniški dėvėti rūšiuoti miksai ruduo - žiema. 1 kg - 3,80 Eur.
Tel. (8-686) 24181.
4 geras žiemines padangas
125x70x16. Kaina 125 Eur.
Tel. (8-615) 51923.
Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.
Bulves.
Tel. (8-681) 11301.
Karvę.
Tel. (8-381) 4-32-74.
Vokiečių juodgalves ėriavedes
avis veislei ir ėrieną (4,50 Eur/
kg).
Tel. (8-611) 52683.
Šiltnamius
(polikarbonatiniai,
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiški). Rudeninės nuolaidos!
www.siltnamiaijums.lt.
Tel. (8-682) 10643.

Statybinę medieną - gegnes ir
brūsus. Rusišką sėjamąją (350
Eur).
Tel. (8-678) 31295.
Vištaitės Vištos Rugsėjo 21 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis, 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis, lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis. Bus
gaidžių bei spec. lesalai. Kaina nuo 3,50 Eur. Tel.
(8-616) 50414.
Levaniškiai 6.50, Traupis 6.55, Repšėnai 7.05,
Pienionys 7.10, Janušava 7.15, Kavarskas 7.20,
Ažuožeriai 7.35, N. Elmininkai 7.50, Elmininkai 7.55,
Anykščiai 8.05 (prie seno ūk. turgaus Nofos pard.),
Piktagalys 8.20, Andrioniškis 8.30, Padvarninkai
8.35, Didžiuliškiai 8.40, Latavėnai 8.45, Troškūnai
8.50 (turgelis), Vašokėnai 9.00, Surdegis 9.10,
Papiliai 9.20, Viešintos 9.35, Svėdasai 15.10 (prie
turgelio), Varkujai 15.45, Aknystos 15.50, Debeikiai
15.55, Bebearzdžiai 16.00, Rubikiai 16.05,
Gečionys 16.15, Mačionys 16.20, Burbiškis 16.30,
Katlėriai 16.40, Pašiliai 16.45, Skiemonys 16.55,
Kurkliai 17.10, Staškūniškis 17.20.

Nuotekų valymo įrenginių montavimas, nendrių, ajerų ežeruose ir
tvenkiniuose pjovimas,
amfibija.
Tel. (8-642) 90829.

Sulčių spaudimas į plastikines pakuotes su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią pakuočių ir
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių k., sename
vaismedžių sandėlyje.
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

SUPERKAME NERŪŠINIUS
OBUOLIUS.
Pasiimame patys.
Tel. (8-676)17378 arba
(8-675)86867.

Vištos Vištaitės Rugsėjo 17
d.
(sekmadienį)
prekiausime
,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis dėsliosiomis vištaitėmis
ir gerai kiaušinius dedančiomis
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Spec. lesąlai. 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. tugus),
Kurkliai 16.35, Staškūniškis 16.45.
Vladislovo Tamošiūno
paukščių ūkis
išparduoda didelio dėslumo
vakcinuotas 5 mėn. vištaites
ir kalakutus iki 5 kg paaugintus
savame ūkyje.
Išpardavimo priežastis: nenuimtus
pasėlius laukuose merkia lietus.
Užsakymus atvešime iki rajonų
centrų.
Tel.: (8-687) 78274,
(8-622) 32588.
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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

Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.
Kita
Grūdus. Atsiskaito
Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

iš

karto.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

Kviečius, miežius, kvietrugius,
rapsus, avižas, rugius, žirnius, pupas, kmynus.
Tel. (8-600) 60184.

Miškus, namus, sodybas, butus.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel.: (8-620) 66662,
(8-654) 86640.

UAB “Biofabrikas”
perka įvairius grūdus ir pašarinius
ekologinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

Brangiai miškus su žeme ir išsikirtmui, visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

Nebrandų mišką (jaunuolynas)
nuo 5 ha.
Tel. (8-681) 85676.

„INVL Baltijos miškų fondas I“
nuolat - miškus. Domina įvairaus
amžiaus, įvairios būklės miškai.
Tel. (8-620) 71080.
Vieno
kambario
butą
Anykščiuose. Su patogumais, geros būklės, be tarpininkų.
Tel. (8-676) 14581.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Geromis kainomis.

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

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

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

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Perka grikius (be glifosatų).
Tel. (8-655) 18554,
(8-683) 85009.

Nuolat perka
Moka PVM.

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

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

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

SUPERKAME
OBUOLIUS

(galime paimti iš namų).

Automobiliai

Mokame 6% ir 21% PVM.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
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ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

buliukus

įvairūs

VISOS LAIDOJIMO
PASLAUGOS
Šaldytuvo nuoma palaikų laikymui,
vežame kremuoti.

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

UAB “Anykščių komunalinis ūkis”
Laidojimo namai
Vilniaus g. 27 Anykščiai (prie poliklinikos)
Tel.: (8-610) 08018 (visą parą),
(8-676) 26759 (visą parą).

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48.
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58,
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3600 egz.					
Užs. Nr. 712
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
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iš arti

vardadieniai
šiandien
Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas,
Jogintė, Kamilė, Edita, Kipras.
rugsėjo 17 d.
Robertas, Sintautas, Sintautė,
Pranciškus, Pranas.
rugsėjo 18 d.
Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija,
Stefa Elita.

mėnulis
rugsėjo 16-18 d. delčia.

2017 m. rugsėjo 16 d.

AKCIJA!!!
metinei
prenumeratai.
Nuo rugsėjo 4 iki 24 dienos

apklausa
Ar rūšiuojate buitines
atliekas?
balsavo 163
Rūšiuočiau, jei apie
rūšiavimo
svarbą gaučiau daugiau
informacijos
1.8%

Prenumeruokite

Neturiu ką rūšiuoti
9.2%

15% pigiau!
Ne, nematau tame
prasmės
22.7%

Taip, esu atsakingas vartotojas
66.3%

oras
17

Paštų skyriuose ir per platintoją
(su pristatymu į pašto dėžutę):
„Anykšta”
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
„Anykšta” šeštadieniais

12 mėn.
EUR

56,10 (71,40)
51,00
38,25

Atsiimant „Žiburio”, „Pušyno”, Jurzdiko
ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir
„Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29,
Anykščiai)
„Anykšta”
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
„Anykšta” šeštadieniais

42,50
38,25
34,00

66 (84)
60,00
45,00

50,00
45,00
40,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. Žurnalą „Aukštaitiškas
formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą” ne trumpesniam
kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Elektroninės „Anykštos” kaina (PDF formatu)

51,00

10

12 mėn.
EUR

60,00

Prenumerata priimama:
„Anykštos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 29).
Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt

Pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose.

Platintojas
Raimondas Savickas
(8-682) 39810.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė ruošiasi Obuolinėms
ir siūlo demonstruoti apverstą
obelį

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kai ruduo jau ant tėvynės,
Laukia šventės Obuolinės:
„Juk ir aš šiek tiek galiu
Pasirinkti obuolių.

Dar turiu ką miestui duoti Neatšipusi vaizduotė.
Popierius, dažai, skriestuvas
Ir gražių idėjų krūvos.

Po planų didžios nakties
Gal galva šiek tiek skaudės,
Bet užtat tada žvaliai
Guls į eilę obuoliai.

Gimė nuostabi mintis Atvirkštinė obelis...“
Nors ją protina ir bara
Amiliutė savo daro.

