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,,Siauruko“
Pro memoria bulvininkystei...
Spalio 15-ąją veiklą baigė
direktoriaus
1941-aisiais įkurta ElmininAnykščių valdžia
kų bandymų stotis.
neįveikia
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šiupinys
Ministrai. Penktadienį Anykščiuose susitiko Lietuvos, Latvijos
ir Estijos ministrai, atsakingi už
regioninę politiką ir vietos savivaldą. Susitikimą organizavo Vidaus
reikalų ministerija.

Gyčiui
Padegimui
patiko...
ir nepatiko
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16 psl.

Justinas Kanopa: ,,Lietuviams
rezultato reikia čia ir dabar” vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Premija. Anykščiuose augusios disidentės Nijolės Sadūnaitės
kandidatūra šiemet bus teikiama
,,Laisvės“ premijai. Vienuolė N.
Sadūnaitė yra laikoma žymiausia
XX amžiaus Lietuvos disidente,
kovotoja už žmonių teises ir Lietuvos laisvę.
Pilis. Naujas Anykščių medinės
pilies projektas, kuris lyg ir turėjo
būti pirmojo projekto korekcija,
matyt, bus labai įspūdingas. Projektavimo darbai dar vis tęsiasi.
Projekto korekcija pradėta pavasarį. Akivaizdu, jog pilies statybos
šiemet jau nebeprasidės. Pirmą
kartą pilį bandyta pradėti statyti
2016-ųjų rudenį.
Remontas. Anykščių rajono savivaldybė informuoja, kad nuo spalio
23 d. kelio rekonstrukcijos darbai
Anykščių miesto Antano Vienuolio
gatvėje bus vykdomi kasdien, nuo
7.00 iki 18.00 valandos (išskyrus
sekmadienius). Esant tinkamoms
oro sąlygoms, rangovas AB „Panevėžio keliai“ darbus planuoja baigti
iki 2017 m. gruodžio 1 d., tačiau sinoptikai jau žada sniegą.
Teisman. Spalio 25-ąją Anykščių rajono apylinkės teisme vyks
atvirų durų diena. Advokatai ir
Anykščių rajono savivaldybės teisininkai gyventojams teiks nemokamas konsultacijas. Spalio 25-ąją
bus minima 25-oji Lietuvos Konstitucijos sukaktis. Šventės proga
Atvirų durų dienos rengiamos visuose šalies teismuose.

,,Anykščių vyno“ vadovas - 27-erių metų Justinas Kanopa magistro studijas baigė Kembridžo universitete, o darbinės patirties sėmėsi tėvų įmonėje UAB,,Daivida“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių simbolis - “Anykščių vynas” – kasmet patirdavo
nuosmukį: mažėjo gamybos
apimtys, iš tūkstantinio darbuotojų kolektyvo įmonėje liko
vos keliasdešimt. Pernai gamykla prarado ir juridinio asmens
statusą - tapo AB,,Stumbras”
padaliniu.
Tačiau panašu, kad gamyklos
savininkai - koncernas ,,MG
Baltic” - nesiruošia“ ,,Anykščių
vyno” numarinti. Mat naujasis
,,Anykščių vyno” vadovas Justinas Kanopa, regis, yra tobulas.
27-erių metų J.Kanopa - bakalauro studijas baigė Jungtinės
Karalystės Redingo universitete, magistro studijas - viename
geriausių pasaulyje Kembridžo
universitete. Jo studijų kryptis
- maisto technologija.

6 psl.

Kultūros premija - dar vienam rajono
asmenukė
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt Supratimas
Kultūros tarybos nariui
Anykščių rajono kultūros
taryba šių metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją nusprendė skirti kultūros tarybos
nariui Žilvinui Pranui Smalskui.
Jos dydis - 1500 eurų.

Pareigos. Panevėžio vyskupija
informuoja, kad buvęs Svėdasų
parapijos klebonas, kunigas Vydas
Juškėnas, paskirtas Zarasų dekanato dekanu. Nuo liepos mėnesio jis
šias pareigas ėjo laikinai.

T. Mikeliūnaitės premija skiriama nuo 2001 metų. Sprendimą dėl
premijos skyrimo priima rajono
Taryba, tačiau ji visuomet pritaria
Kultūros tarybos pateiktai kandidatūrai. Dažniausiai T. Mikeliūnaitės premijos laureatais tampa
patys Kultūros tarybos nariai. Ir
šį kartą tarp pretendentų į premiją
buvo du Kultūros tarybai nepriklausantys asmenys bei šio darinio
narys Ž.P. Smalskas.

Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Šių metų Teresės Mikeliūnaitės premijos laureatu bus paskelbtas kūrėjas Žilvinas Pranas Smalskas

4 psl.

Žemdirbys iš manęs nelabai.
Bet iš to, kad bananų kainos
parduotuvėse panašios ar net
mažesnės negu obuolių, suprantu, kad nepaisant lietingos vasaros ir kitų nepalankių faktorių,
bananų derlius Lietuvoje šiemet
vis dėlto neblogas.

Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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,,Siauruko“ direktoriaus Anykščių valdžia neįveikia
Anykščiuose rajono valdžia sėkmingai vykdo ,,kadrų valymo“
politiką, o VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ laikinasis vadovas Vismantas Užalinskas pasirodė esąs per kietas riešutas.
VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkais yra Anykščių rajono savivaldybė bei Susisiekimo ministerija. Iš dalininkų
atstovų sudaryta komisija daugiau
nei prieš metus išsirinko naują įstaigos direktorių, tačiau konkursą
pralaimėjęs V. Užalinskas kreipėsi
į teismą, kuris pripažino konkurso rezulatus negaliojančiais. VšĮ
,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus konkurse Anykščių savivaldybei atstovavo meras
Kęstutis Tubis ir tuometinė savivaldybės administarcijos direktorė
Veneta Veršulytė.
Panevėžio apygardos teismo išplatintame pranešime spaudai nurodoma, kad V.Užalinskas laimėjo
dar vieną teismą prieš dalininkus.
„Panevėžio miesto apylinkės teismas visiškai tenkino VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ laikinai einančio direktoriaus pareigas
V. Užalinsko ieškinį ir panaikino
jam skirtas nuobaudas. Bylos
duomenimis, 2016 metų spalio
mėn. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis

geležinkelis“ visuotinis dalininkų
susirinkimas V. Užalinskui skyrė
nuobaudą – pastabą, o lapkričio
mėn. – papeikimą ir įpareigojimą
atlyginti 1451,90 eurų žalą.
Teismas, išnagrinėjęs bylą, visas
nuobaudas panaikino ir priteisė
iš atsakovų – „siauruko“ dalininkų – Anykščių rajono savivaldybės, Susisiekimo ministerijos, VšĮ
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ po 500 eurų išlaidoms advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir po
21,50 eurų valstybės bylinėjimosi
išlaidoms padengti.
Teismas išaiškino, kad drausminė nuobauda – pastaba, skirta
praleidus nustatytą vieno mėnesio
terminą, yra esminis pažeidimas
ir pagrindas nuobaudai naikinti.
Neįrodyti įstaigos vadovo neteisėti veiksmai ir kaltė, kaip darbo
drausmės pažeidimas, todėl teismas pripažino, kad pastaba skirta
nepagrįstai.
Teismas konstatavo, kad buvo
pagrindas skirti drausminę nuobaudą – papeikimą, nes ieškovas

Šeštadienio „Anykštą“
pristatė antradienį
Antradienį į „Anykštos“ redakciją skambino bent keli skaitytojai, piktindamiesi, kad antradienį jie dar buvo negavę šeštadienio
„Anykštos“ laikraščio.
„Skambinau į paštą, žadėjo, kad
šiandien laiškininkė atneš šeštadienio ir šios dienos laikraštį, tačiau
iki šiol pašto dėžutė tuščia“, - sakė
antradienį, 16 valandą, Keblonių
kaimo gyventoja Elena Taparauskienė. Į redakciją paskambino ir
dar keli šio ir Bičionių kaimų gyventojai, pasipiktinę, kad jiems
vėlavo ne tik „Anykštoje“ spausdinamos žinios, bet ir televizijos
programa. Kaip pavyko išsiaiškinti, šių kaimų gyventojams spauda
vėlavo dėl netikėtai šeštadienį
susirgusios laiškininkės, beje, ne
mobiliosios. Tačiau ar tai pasiteisinimas skaitytojams, šiais laikais
laikraščio laukusiems tris dienas?

Šeštadienio ir antradienio „Anykšta“ Keblonių kaimo gyventoją E.
Taparauskienę antradienį pasiekė
16 val. 45 min.
„Anykštos“ prenumeratoriams
primename: jeigu susidūrėte su
„Anykštos“ laikraščio prenumeratos užsakymo ar pristatymo problemomis, skambinkite į redakciją
tel. 8(687) 25892 arba (8 – 381)
5-94- 58.Dėl detalesnės informacijos galite paskambinti ir į Anykščių paštą tel. (8-381) 5-95-07.
Mobilųjį laiškininką, norint pratęsti prenumeratą, reikia išsikviesti
Lietuvos pašto bendruoju informacijos telefono numeriu (8-700)
55400 arba el. paštu info@post.lt.

Temidės svarstyklės

kus į vidų pavogti alkoholiniai gėrimai, pinigai. Padaryta 154 eurų
žala. Tą pačią dieną buvo įsibrauta į sodybą Andrioniškio seniūnijos Paandrioniškio kaime ir iš vidaus pavogti įvairūs sodo ir buities
daiktai. Padaryta 450 eurų žala.
Per abi vagsytės nukentėjo Ukmergės miesto gyventojai.
Peilis.Trečiadienį
apie 5.43
val., namuose Anykščiuose, Draugystės gatvėje, neblaivus (nustatytas 1,12 prom. girtumas) vyras
(g. 1995 m.) konflikto metu naudojo fizinį smurtą prieš draugę (g.
1999 m.), ją smaugė bei pridėjęs
peilį prie kaklo grasino nužudyti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Areštinė.Spalio 17 dieną apie
21.40 val., namuose Anykščių
seniūnijos Šeimyniškių kaime
konflikto metu neblaivus (nustatytas 2,32 prom. girtumas) vyras
(g. 1974 m.) naudojo fizinį smurtą prieš neblaivią (nustatytas 3,31
prom. girtumas) sugyventinę (g.

Šmeižtas.Policija gavo vyro
pareiškimą, kad birželio 15 dieną
Anykščių mieste buvo išplatinta
melaginga, jį šmeižianti informacija. Rugpjūčio 18 ir spalio 2
dienomis socialiniame tinklalapyje www.facebook.com taip pat
buvo patalpinta jį šmeižianti ir
įžeidžianti informacija. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Skausmas.Spalio 19 dieną namuose Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime vyras (nustatytas
2,00 prom. girtumas) (g. 1962 m.)
suėmęs kartu gyvenančiai sugyventinei (nustatytas 1,74 prom.
girtumas) (g. 1960 m.) už kairiojo
peties sukėlė jai fizinį skausmą,
bei išstūmė ją pro duris į daugiabučio laiptinę.Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Vagystės.Spalio 19 dieną Kavarsko seniūnijos Džiugų kaime
pastebėta, jog po nakties yra išlaužtas baro lango rėmas, pate-

padarė darbo drausmės pažeidimą
– neteisėtai perkėlė darbuotoją į
neįsteigtas pareigas. Tačiau buvo
praleistas įstatyme nustatytas terminas drausminei nuobaudai už
padarytą pažeidimą skirti, todėl
paskirta drausminė nuobauda – papeikimas ir įpareigojimas atlyginti
žalą – panaikintas.
,,Sprendimas per 30 dienų nuo jo
priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,“ - rašoma
pranešime spaudai.
Ir VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ direktoriaus konkurse, ir nuobaudų V.Užalinskui
skyrime dalyvavo ankstesnės kadencijos Susisiekimo minsiterijos
atstovai. ,,Anykštos“ pakalbintas
V.Užalinskas dėstė, kad pasikeitus
valdžiai su Susisiekimo ministerija
yra ,,dalykiški, geri darbiniai santykiai.“ Apie santykius su antruoju
dalininku - Anykščių rajono savivaldybe- V.Užalinskas nekalbėjo...
-ANYKŠTA

VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ laikinasis vadovas Vismantas Užalinskas
prieš įstaigos dalininkus,
kurių vienas yra Anykščių
rajono savivaldybės administracija, laimi vieną teismo
procesą po kito

„Anykšta“ TV

Rajone sumažėjo gaisrų

„ANYKŠTA“ TV kalbino
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką Saulių
Slavinską.
„2016 metais per devynis mėnesius į gaisrus vykome 109, o šiemet
per tą patį laikotarpį – 59 kartus. Tai
ženklus gaisrų skaičiaus sumažėjimas“, - statistiniais skaičiais apie situaciją rajone pasakojo S.Slavinskas,
kaip vieną išskirtinių gaisrų visame
rajone paminėjęs Anykščiuose, Ramybės mikrorajone, viename iš daugiabučių kilusį gaisrą.
Pasak S.Slavinsko, už tai Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
šiemet atliko net 62 įvairius gelbėjimo darbus.
Kalbėdamas apie gaisrų priežastis, kurios dažniausiai kyla kūrenimo sezono metu, S.Slavinskas
išskyrė vieną svarbiausių.
„Tai kamine nevalyti suodžiai.“,

Anykščių
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas
sakė, kad visada yra pasiruošę suteikti informaciją,
kaip išvengti gaisrų.
- atkreipė S.Slavinskas, pastebėjęs, kad kaminų valymo paslauga
Anykščių rajone galėtų būti nebloga naujo verslo niša.
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką S.Slavinską
kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt
1972 m.), taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę. Tą pačią
dieną apie 21.40 val. namuose
Anykščių seniūnijos Šeimyniškių
kaime konflikto metu prieš neblaivų (nustatytas 2,32 prom. girtumas) vyrą (g. 1974 m.) naudojo
fizinį smurtą neblaivi (nustatytas
3,31 prom. girtumas) sugyventinė
(g. 1972 m.) bei neblaivus (nustatytas 2,47 prom. girtumas) brolis
(g. 1972 m.) tuo sukeldami jam
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji moteris ir vyras sulaikyti ir uždaryti
į areštinę.
Telefonas.Spalio 12 dieną apie
14 val. Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje iš nepilnamečio (g. 2004 m.)
pagrobtas motinai (g. 1967 m.)
priklausantis mobiliojo ryšio telefonas HUAWEI P9 LITE. Padaryta žala yra 200 eurų. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Muštynės.Spalio 14 dieną apie

22.40 val. Anykščių seniūnijos
Meliaušiškio kaime, sodyboje, vyrui (g. 1986 m.) kumščiu sudavė į
veidą kitas vyras, savo gyvenamąją vietą deklaravęs Viešintose.
Smurtas.Spalio 15 dieną apie
17 val. Debeikių seniūnijos Rašimų kaime, namuose, vyras (nustatytas 0,48 prom. girtumas) (g.
1948 m.) smurtavo prieš kartu
gyvenančią sugyventinę (nustatytas 2,60 prom. girtumas) (g. 1962
m.). Įtariamasis sulaikytas.
Vairuotojas.Spalio 15 dieną apie 20.36 val. Anykščiuose,
J. Biliūno gatvėje, sustabdytas
automobilis „Audi 80“, kurio vairuotojui (g. 1992 m.), gyvenančiam Anykščių seniūnijos Naujųjų
Elmininkų kaime nustatytas 1,67
prom. girtumas.Vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis.Spalio 17 dieną apie
16.30 val., savo namuose Kavarske rastas vyro (g. 1927 m.) kūnas
be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.

spektras
Frakcija. Iš partijos pasitraukę
vadinamieji socialdemokratų maištininkai Seime buvusiems bendražygiams sutiko geruoju atiduoti
frakcijos vardą. Tik pastarieji kol
kas neturi kur to pavadinimo užkabinti, nes nėra frakcijos. Į skirtingas
puses pasukę Seimo socialdemokratai vakar posėdžiavo atskirai.
Valdančiojoje koalicijoje nutarę
likti atskilėliai sutiko palikti partijoje likusiems buvusiems bendražygiams Socialdemokratų partijos
frakcijos pavadinimą, o patys nutarė pasivadinti Socialdemokratų
darbo frakcija.
Pažeidimas. Vyriausioji rinkimų
komisija pripažino Liberalų sąjūdį
šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl politinės kampanijos finansavimo per
pastaruosius Seimo rinkimus, todėl partijai gresia netekti valstybės
dotacijos. O tuo metu partijos vicepirmininkų postus vakar skubiai
paliko europarlamentaras Petras
Auštrevičius, Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus
Gailius bei Marcijonas Urmonas.
VRK sudaryta darbo grupė nagrinėjo prokurorų pateiktą medžiagą dėl
įtartinų partijos veiksmų ir nustatė,
kad Liberalų sąjūdis iš partijos nario
Šarūno Gustainio įsteigto Taikomosios politikos instituto gavo naudą
- mokymus prieš rinkimus savo nariams, tačiau išlaidų nedeklaravo.
Žvėris. „Nieko neprisimenu, nesuprantu, kaip tai įvyko. Jeigu aš
taip nužudžiau žmogų, vadinasi,
esu žvėris - kitaip savęs pavadinti
negaliu“, - teisme ištarė gargždiškis 46 metų Aldas Juškevičius. Ne
mažiau kaip 27 dūriai peiliu į kaklą,
pečius, pilvą, dar pora dešimčių
smūgių kojomis ir rankomis. Dėl
pažeistos miego arterijos, sulaužytų
šonkaulių, kitokių kūno sužalojimų
A. Juškevičiaus sumuštas 60-metis Kazys Drukteinis nukraujavo ir
mirė savo bute. K. Drukteinio bute
Gargžduose prisiglaudęs A. Juškevičius tą dieną su juo gėrė alkoholį.
Teisme aiškino nieko neprisimenąs.
Dingo. Praėjusį sekmadienį motociklu „Harley-Davidson“ iš namų
išvažiavusio 41 metų vilniečio
Aivaro Kilkaus likimą gaubia vis
didesnė paslaptis. Vyro telefonas
rastas sostinėje, motociklas ir šalmas Varėnos miškuose. Jo paiešką
perėmę Vilniaus apskrities VPK
Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai
prašo ir visuomenės pagalbos.
Apklausa. Šiaulių policijos pareigūnai, nuvykę į 44 metų šiaulietės
namus įteikti šeimininkei kvietimą
į apklausą, moters namo duris rado
praviras, o ją pačią aptiko negyvą
namo viduje... Šiauliečiai policininkai pas šią moterį susiruošė gavę
kolegų iš Akmenės rajono policijos
komisariato pavedimą įteikti jai
kvietimą į apklausą. Apklausti šiaulietę Akmenės rajono teisėsaugininkai ketino ikiteisminiame tyrime
dėl jos vairavimo išgėrus. Tačiau
misija įteikti kvietimą adresatei liko
neįgyvendinta - pro praviras duris į
moters namą įėję policininkai šeimininkę rado negyvą gulinčią ant
grindų. Ant moters kūno buvo matyti nubrozdinimai ir kraujosruvos,
pakaušyje - kaip įtariama, kirstinė
žaizda. Moters mirties priežasčiai
nustatyti Šiaulių policija pradėjo
ikiteisminį tyrimą.

Parengta pagal
BNS informaciją

situacija
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Ar reikia ir kaip
kompensuoti
žemdirbių
patirtus
nuostolius ?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Pro memoria
bulvininkystei...

savaitės citatos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Spalio 15-ąją veiklą baigė 1941-aisiais įkurta Elmininkų bandymų stotis. Visi jos darbuotojai atleidžiami, naujų darbo pasiūlymų nesulaukė ir abu joje dirbę mokslininkai. Elmininkų bandymų stotis
- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) padalinys. Šios įstaigos vadovas prof. Zenonas
Dabkevičius „Anykštai“ sakė, jog darbuotojams išmokėtos „iki šešių mėnesių“ išeitinės kompensacijos.
Pasak jo, vienam iš Elmininkų mokslų daktarų jau netoli pensija, antrasis turi dalinį nedarbingumą.

Už plačius viso gyvenimo
nuopelnus!
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS,
Anykščių rajono kultūros tarybos
pirminkas, apie tai, už ką Teresės
Mikeliūnaitės premija apdovanojamas Žilvinas Pranas Smalskas:
,,Premija jam skiriama už visą plačią kultūrinę veiklą ir originalumą. Už
kažkokį atskirą ženklą jis premijos negalėtų gauti. Nei kaip poetas, nei kaip
muzikantas, nei kaip aktorius, nei kaip
vizualinio meno kūrėjas - už vieną dalyką jis ,,netemptų““.
Kitaip tariant, nusprendė,
kad yra šio to verti...

Odeta ŠUMINAITĖ, Aušros
kaimo (Debeikių sen.) gyventoja:
- Šiemet mūsų visas daržas apsemtas. Viskas išmirko, nieko gero
neužaugo. Viską pirksime parduotuvėse, o pernai derlius buvo toks,
kad su kaimynais ir giminėmis
dalinomės. Ne tik mes, nuo liūčių
nukentėjo visi kaimynai. Kompensuoti patirtus nuostolius reikia, tačiau nežinau, ar mums kas nors ir
kaip atlygins nuostolius.

Vitas Mykolas ZAIKAUSKAS,
Laičių kaimo, (Viešintų sen.) gyventojas:
- Nuostolius kažkaip reikia kompensuoti. Visame pasaulyje meno
žmonės ir žemdirbiai yra remiami
valstybės. Ir taip mūsų ūkininkai,
lyginant su kitų šalių ūkininkais,
yra nuskriausti. Kaip jiems konkuruoti?

Vytautas MAŽVYLA, Anykščių miesto gyventojas:
- Klausimas sudėtingas. Kaip
įvertinti, pasverti tuos nuostolius?
Jei patys ūkininkai vertins, tai tikrai
nepasikuklins. Esu kilęs iš kaimo ir
prisimenu, kad dėl gamtos stichijų
anksčiau apie nuostolių kompensavimą niekas net nekalbėdavo,
nors ne tik liūtys, ir šernai laukus
išknisdavo, o tėtis už darbadienius
atlygį parsinešdavo ant pečių, tačiau išgyvenom, nors šeimose po
penkis vaikus būdavo.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro vadovas prof. Zenonas Dabkevičius sako, jog Elmininkų bandymų stotis likviduojama dėl keleto priežasčių.
K. Vanago, delfi.lt nuotr.
Mokslas centralizuojamas
Elmininkų bandymų stotyje buvo
atliekami moksliniai bulvių tyrimai. Pasak prof. Z.Dabkevičiaus,
bandymų stotis likviduojama
dėl kelių priežasčių - švietimo ir
mokslo reforma verčia optimizuoti ir LAMMC veiklą,o bulvininkystės tyrimus pajėgus atlikti ir
vienintelis šia kryptimi dirbsiantis
Vokės filialas. Dar viena priežastis,
paskatinusi likviduoti Elmininkų
bandymų stotį, - jau daugelį metų
neatsinaujinantis mokslininkų kolektyvas. Priminsime, jog moksliniais bendradarbiais Elmininkuose
dirbo mokslų daktarai - stoties vadovas Kęstutis Rainys bei Vidmantas Rudokas.
Pagrindinį Elmininkų bandymų
stoties pastatą jau kelintus metus ir
taip valdo Turto bankas, bandymų
stoties žemė bus perduota valstybės nuosavybėn, o du arkinius
sandėlius planuojama pervežti į
Joniškėlį.
Prof. Z.Dabkevičius kalbėjo, kad
Elmininkų bandymų stotį planuota
likviduoti jau pavasarį ir iki rudens
ji išlaikyta tik todėl, kad žemę naujiems savininkams korektiškiau
perduoti rudenį, nuėmus derlių.
Be mokslinių darbuotojų, Elmininkų bandymų stotyje dirbo ir
keli darbininkai – iš viso apie 10
darbuotojų. Prof. Z.Dabkevičiaus
teigimu, dauguma darbininkų jau
susirado darbą.

Buvęs Elmininkų eksperimentinio ūkio bei
bandymų stoties direktorius Virmantas Velikonis mano, jog pastarosios įstaigos likvidavimas
yra dėsningas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Bulvės buvo Anykščių
vizitinės kortelės dalis
Elmininkų bandymų stotis 1941
metais įkurta Elmininkų dvaro vietoje. „1941–1962 m. bandymų stotis tyrė Rytų Lietuvos žemdirbystės
klausimus: žiemkenčių priešsėlių
parinkimą, javų ir linų sėjos laiką
ir normas, dirvožemių tręšimą ir
kalkinimą. Nuo 1962 m. iki šiol
bandymų stotis specializuota bulvių agrotechnikos tyrimams: sodinimo gylis, laikas, pasėlių priežiūra, tręšimas. Elmininkuose taip pat
tiriama bulvių sėklininkystė, gumbų apsauga nuo ligų ir kenkėjų,
sėklos laikymo sąlygos. Čia buvo
sukurta ir tobulinama mechanizuoto bulvių auginimo technologija“,
- rašoma inetrenetinėje svetainėje
anykstenai.lt.
1956-1992 m. Elmininkų bandymų stotis veikė kartu su Elmininkų
eksperimentiniu ūkiu. Buvęs abiejų
įstaigų direktorius, dabar Anykščių
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis
„Anykštai“ aiškino, kad Elmininkų bandymų stotis bei Elmininkų
eksperimentinis ūkis turėjo tą patį
vadovą, tačiau atskiras buhalterijas. Eksperimentinis ūkis buvo
ūkiskaitinė organizacija, bandymų
stotis - biudžetinė įstaiga. Eksperimentinis ūkis pagal darbų apimtis
ir darbuotojų kolektyvo dydį buvęs
panašus į tradicinius kolūkius ir tarybinius ūkius. O mokslinę veiklą

atliekanti bandymų stotis ir tarybiniais metais buvo nedidelė įstaiga.
1992 - aisiais eksperimentinio
ūkio turtas buvo privatizuotas, o
bandymų stotis liko valstybės nuosavybė. „Žiūrint į tai, kiek valstybė per 25-erius metus investavo
į bandymų stotį, akivaizdu, jog ji
negalėjo ilgai išlikti kaip šviesulys. Kiek savų syvų turėjo, tiek
laikėsi... Jos likvidavimas dėsningas. Žinoma, gaila, kad prarandame bandymų stotį ,- bulvės buvo
savotišku Anykščių simboliu,
prilygusiu„Anykščių vynui“, - kalbėjo V. Velikonis.
Paskutinis Elmininkų bandymų
stoties direktorius dr. K.Rainys atsisakė kalbėti su „Anykšta“. Pasak
direktoriaus, jei jis kalbėsiąs - tai
„Anykšta“ parašysianti, jog bandymų stotis likviduojama, o jis nepageidaujantis, kad apie likvidavimą
būtų rašoma...
Savarankiškos Elmininkų bandymų stoties direktoriais dirbo šie
vadovai: 1941–1945 m. – Stasys
Radaitis, 1945–1946 m. – Vladas
Baniūnas, 1946–1952 m. – Antanas Šlamas, 1952–1956 m. – Antanas Puodžiukas, 1992-1999 m.Ona Simanavičienė. Nuo 1999 m.
šiai įstaigai vadovavo K.Rainys.
1956-1992 m., kai Elmininkų bandymų stotis veikė kartu su
eksperimentiniu ūkiu, abiejų ūkių
vadovais dirbo Povilas Spūlys,
A.Puodžiukas, O.Simanavičienė,
V.Velikonis.

Išleistas naujas „Aukštaitiško
formato“ numeris
Mariana Veriovkina – žinoma
pasaulyje, tačiau užmiršta Utenoje
Dvynėms našlaitėms aukojo visai
svetimi ir nepažįstami žmonės
JAV politologas: „Lietuva - tai gentis,
kuri didžiuojasi savimi“

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS,
apie tai kodėl kultūros tarybos nariai dažnai gauna kultūros premiją:
,,Kultūros taryba padarė išvadą, kad
savivaldybė, kviesdama į Kultūros
tarybą keliolika žmonių, veikiančių
kultūros srityje, pasirenka tuos, kurie
kažką pastebimo rajono kultūrai daro.
Jei jie veikia kažką kultūrai, tai ir išskiriami kaip kandidatai.“
Tai vienas iš vadovavimo
gamyklai privalumų...
Justinas KANOPA, ,,Anykščių
vyno“ gamyklos direktorius, apie
savo įmonės produkcijos ragavimą:
,,Kai dirbu Anykščiuose, - dažniau
tenka ragauti gamyklos produkcijos.“
Ir užgeso paskutinė balana...
Virmantas VELIKONIS, Anykščių savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas, apie
Elmininkų bandymų stoties likvydavimą:
,,Žiūrint į tai, kiek valstybė per 25erius metus investavo į bandymų stotį,
akivaizdu, jog ji negalėjo ilgai išlikti
kaip šviesulys.“
Svariai padėjote ūkininkams!

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono tarybos narys, socialdemokratas, apie pagalbą ūkininkams:
,,Per rajono Tarybos posėdį užsiminiau, kad rajono ūkininkams būtų
galima pagelbėti mažinant žemės mokestį. Meras sakė, kad galvos.“
Jūs tikėjotės eutanazijos
ar charakiri?
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės adminsitracijos direktorius, apie Anykščių turizmo ir verslo informacinių
centrų reorganizacijos projektą:
,,Vadovai nuėjo lengviausiu keliu.
Pasižiūrėjo, kas jiems patogūs, surašė postus, pareigas, pasirašė ant visų
aprašo lapų.“
Būtų koalicijos
reorganizacija...
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie Anykščių turizmo ir
verslo informacinių centrų reorganizaciją:
,,Įsivaizduokim, kas būtų, jei ,,Lietuvos geležinkeliai“ reorganizuotųsi
Susisiekimo ministerijos pavedimu.“

iš arti
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Kultūros premija - dar vienam rajono
Kultūros tarybos nariui

iš dabartinės rajono Kultūros tarybos Ž.P.Smalskas yra
tik ketvirtasis asmuo, pelnantis
T.Mikeliūnaitės premiją - ją pernai gavo bibliotekininkė Renata
Miškinienė, ankstesniais metais režisierė Jolanta Pupkienė ir pats

T.Kontrimavičius.
Anykščių rajono tarybai pateiktame
sprendimo
projekte
Ž.P.Smalskas
pristatomas
kaip ,,Anykščių krašto kūrėjas, įvairių projektų vadovas“.
T.Kontrimavičius,
paprašytas
sukonkretinti kūrėjo nuopelnus,
sakė: ,, Premija jam skiriama
už visą plačią kultūrinę veiklą ir
originalumą. Už kažkokį atskirą
ženklą jis premijos negalėtų gauti.
Nei kaip poetas, nei kaip muzikantas, nei kaip aktorius, nei kaip
vizualinio meno kūrėjas - už vieną
dalyką jis ,,netemptų“. Bet kai susideda daug dalykų, daug veiklų
ir tos veiklos nėra susijusios su
jo tiesioginiu darbu, už kurį gautų tiesiogines reguliarias pajamas,
tada visa tai tampa gražia puokšte.“
Prieš beveik dvidešimt metų
Ž.P.Smalskas kaip menininkas
išgarsėjo ,,samizdatu“ , išleidęs
erotinio pobūdžio eilėraščių rinkinį ,,XX/XL“. Dabar jis vadovauja
paties įkurtai Anykščių menininkų
asociacijai. Pastebimiausia pastarųjų metų Ž.P.Smalsko veikla
- gyvūnų skulptūrų iš lentų kūrimas. Jis taip pat šoka ir vaidina
Anykščių rajono kultūros centro
kolektyvuose.

raktažodžiais „laisva rinka“,
sąlygas (juk išgyvena stipriau„investicijų skatinimas“, „išsi). Todėl gali statyti kokius
laidų optimizavimas“, „neetik nori lajų takus ar takus
fektyvus valstybės sektorius“
pakrantėmis – niekas nesikeis.
ir panašiais slypi ta pati esmė
Kurti reikia darbo įrankius,
– visuomenės gyvenimą grįsti
kad būtų galima prekes gatais pačiais, tik užmaskuotais
minti ir parduoti kaimynams.
ir ne tokiais tiesmukais, kaip
Ne veltui Vokietija, kuri daug
vartojo naciai, principais.
gamina ir eksportuoja, klesti,
Stipresniųjų išgyvenimo ideKinija – „pasaulio gamykla“ologijos rezultatas – valgome
pagal atlyginimus jau ima
prastesnį maistą (net tyrimais
lenkti Lietuvą, o ir su žaidimo
nustatyta, kad maisto kokybė,
taisyklėmis sutikti nenorinlyginant su Vokietija, pas mus
tiems lenkams, daugeliui mūsų
skiriasi), turime mažiau teisių
lieka tik pavydėti. Šiomis
ir galimybių, patiriame didesnį
sąlygomis ilgiau atsilaikys tie,
stresą, prarandame nemokamą
kurie nepasiduos globalios
mokslą ir meekonomikos
...Socializmo judėjimo ir pagundoms ir
diciną, esame
blogesnėje
krikščionybės pasiekimai, gamins, o ne
konkurencikaip pamatinis individo ver- kalbės apie,
nėje padėtyje
tingumas dėl to, kad jis gimė pavyzdžiui,
(jau vien
turizmo naudą.
ir nesvarbu- gražus, stiprus Viena didelė
nevienodos
ar su negalia – naikinami... gamykla, kaip
ES išmokos
už tą pakoks „Anykščią veiklą tai liudija) nei tie
čių vynas“ klestėjimo laikais,
patys „senieji“ europiečiai.
daug naudingesnė nei dešimt
Kuo labiau valdžia skatina
lajų takų kartu sudėjus.
šalies dalyvavimą globalioje
Blogiausia, kad nykimas yra
ekonomikoje pagal jos taisynuolat besitęsiantis kelias iki
kles, kuo labiau priiminėja
pat pabaigos. Nykimas, nesant
liberalius darbo kodeksus, kuo
nei karo, nei maro, galimas iki
labiau pritraukinėja mistinius
visiško išnykimo. Juk gaminvestuotojus, tuo blogesnes
toje, jei remsimės „išgyvena
sąlygas turime. Tuo didesnius
stipriausias“ principu, pirma
mokesčius moka paprasti daržūva silpniausi, bet vėliau
buotojai, kad „nebūtų sugadinateina eilė ir kitiems. Jei šiantas investicinis klimatas“, ir
dien, šaukiantys „nemokėkim
tuo mažiau gali nusipirkti už
pašalpų šeimoms už vaikus,
tuos pačius uždirbtus pinigus.
pasigimdė – tegu ir prižiūri,
Galiausiai – nykstame vos ne
nes vis tiek pinigus prageria“,
sparčiausiai pasaulyje, nes
arba „socialinės pašalpos
nesame stipriausi, o išgyvena
skatina nedirbi“, skatina
tik stipriausi.
socialinio darvinizmo atšaką
Kitaip ir būti negali. Naiki– socialinį rasizmą, tai rytoj
nant socialinį instinktą, kuris
neišvengiamai ateis eilė tam,
sukūrė žmoniją su visais jos
kad gims šūkiai, jog nereikia
pasiekimais, kuris išmokė rūmokėti pensijų iš valstybės –
pintis silpnesniais visuomenės
tegu patys rūpinasi, o gyvybė
nariais, aukotis dėl jų, pirmieji
nėra savaime vertinga, todėl
žūva tie, kurie turi blogiausias
reikia naikinti mažiau vertin-

gus. Beje, socialinio darvinizmo principai palietė ir vaikų
galimybes – jei vaikas gims
neturtingoje šeimoje, jis jau
neturės tolių galimybių siekti
mokslo, prisitaikyti prie gyvenimo, kaip gimęs „sėkmingai
prisitaikiusioje“.
Socializmo judėjimo ir
krikščionybės pasiekimai, kaip
pamatinis individo vertingumas dėl to, kad jis gimė ir
nesvarbu- gražus, stiprus ar su
negalia – naikinami. Šiuo metu
visoje Europoje tik vadinamosios Vyšegrado šalys aktyviau
bando jį saugoti. Juo labiau,
kad nei pas mus, nei bet kur
Europoje, išnykus baimei, kad
nepatenkinti gyvenimu piliečiai į valdžią išrinks komunistus, dingo bet kokia paskata
valdžios lygiu elgtis socialiai.
Tiesiog nėra alternatyvų.
Nesutiksi dirbti tokiomis sąlygomis, kokias siūlys, – atvyks
darbininkai iš vargingesnių
šalių, o kad ir ką beišrinktum –
priešrinkiminių pažadų niekas
neįpareigotas laikytis.
Kažkada, po „Mažeikių naftos“ perdavimo amerikiečiams,
dabar jau miręs daktaras Kazys Bobelis viešai televizijoje
kalbėjo, kad leistis plėšiamam
– tokios šiandieninio pasaulio
žaidimo taisyklės. Tik leisdamasis plėšiamas įstoji į klubą,
kurio nariu būdamas pats įgysi
teisę plėšti kitus. Tačiau narystė šiame, taip pat socialiniu
darvinizmu pagrįstame klube,
nepavyko – prie klubo naujos
valstybės jungiasi nenoriai,
tad kaip buvome, taip ir likome
pačioje plėšiamųjų piramidės
apačioje. Todėl ir nykstam,
todėl ir Anykščiai po kokių
dvidešimties metų ims panašėti į Kavarską- ir nieko jokia
rajono valdžia su tuo padaryti
nepajėgi.

Ž.P.Smalskas pastaraisiais metais garsėja gyvūnų skulptūrų iš lentų kūrimu
(Atkelta iš 1 p.)
Rajono Kultūros tarybos pirmininkas, muziejininkas Tautvydas
Kontrimavičius ,,Anykštai“ sakė,
jog premijos skyrimas saviškiams
yra natūralus dalykas.
,,Kai Kultūros tarybos nariai

rievės

Rytis KULBOKAS,
filosofas
Trečiojo reicho naciai
nepralaimėjo karo. Bent jau
ne idėjiškai. Jų propaguotos
idėjos apie natūralią atranką
– „išgyvena stipriausias“giliai įsišaknijo visuomenėje ir kuo toliau, tuo labiau
skleidžiamos. Devynioliktame
amžiuje evoliucijos teorijos
kūrėjo Čarlzo Darvino išplėtota teorija, kurią jis taikė
gyvūnijos pasauliui, kai pats
mokslininkas dar buvo gyvas,
prigijo visuomenės gyvenimui apibūdinti, pasitarnavo
ideologiškai. Tai – socialinis
darvinizmas. Nors teigiama,
kad pats Č. Darvinas pasisakė
prieš natūraliosios atrankos teorijos taikymą žmonių
gyvenimui (gali būti, kad jis
suvokė, kuo tai gali baigtis),
suprato, kad medicinos progresas leidžia ištaisyti daugybę gamtos užprogramuotų individe glūdinčių problemų, bet
būtent šio mokslininko vardu
pavadinta žiauri ideologija.
Nors Č. Darvinas žmonijos
evoliucijoje akcentavo pagalbos ir užuojautos reikšmę, tačiau jo teorijos tapo apverstos
aukštyn kojomis arba panaudotos kaip patogiau. Išgyvena
stipriausi.

balsavo, visi aptarėme, kad bus
kalbama - dar kartą Kultūros taryba pasiėmė kultūros premiją.
Kultūros taryba padarė išvadą,
kad savivaldybė, kviesdama į
Kultūros tarybą keliolika žmonių,
veikiančių kultūros srityje, pasiTerminas ,,socialinis darvinizmas“ itin plačiai imtas
taikyti tam, kad būtų galima
apibūdinti į vieną- nacizmoideologiją sujungtą rasizmą,
elitarizmą, eugeniką, kapitalizmą ir nuolatinę individų kovą
už būvį (dėl resursų – „gyvybinės erdvės“) . Ne veltui naciai
mėgo demonstruoti propagandinius filmus, kuriuose gyvūnai
rungiasi vienas su kitu, o pats
Adolfas Hitleris skatino pavaldinius visomis priemonėmis
nustumti konkurentą kovoje dėl
postų ir paaukštinimų. Lyderiais tapdavo patys efektyviausi, su priemonėmis nesiskaitantys, kad prisitaikytų, individai.
Tai vienas iš atsakymų, kodėl
vienoje iš labiausiai civilizuotų
šalių dėjosi protu nesuvokiami žiaurumai. Paprasčiausiai
gamtinė laukinė atranka buvo
įdiegta į gyvenimą, žmogui kovojant prieš žmogų. Moralės ir
kažkokių taisyklių joje nėra ir
būti negali. Tai, kad nacistinė
Vokietija formaliai pralaimėjo
Antrąjį pasaulinį karą, privertė
socialinės atrankos principus
paslėpti ir primiršti. Paslėpti,
bet ne užmiršti. Dabar jie vėl
po truputį grįžta aukščiausiais
lygmenimis. Juo labiau, kad
darvinizmo principų taikymas
visuomenei užgimė ir buvo
plėtojamas ne Vokietijoje, o
anglosaksų šalyse.
Socialinį darvinizmą aptinkame kiekvienoje gyvenimo
srityje- nuo globalios ekonomikos iki elementaraus, kiekvieną
dieną valgomo maisto, nors
paties termino jo šalininkai, išskyrus, kaip teigiama,
satanistų Šėtono bažnyčią,
nevartoja.
Kad klestėtų socialinis darvinizmas, būtina kapitalistinė
santvarka, pageidautina, kad ji
būtų kuo labiau neoliberali. Po

renka tuos, kurie kažką pastebimo
rajono kultūrai daro. Jei jie veikia
kažką kultūrai tai ir išskiriami kaip
kandidatai,“ - ,,Anykštai“ sakė
T.Kontrimavičius.
Priminsime,
kad kultūros taryba sudaroma mero
teikimu. Pasak T.Kontrimavičiaus,

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Žaislų muziejuje galima pamatyti,
kokio ilgio buvo mamutuko plaukai

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Pačiame Vilniaus centre, Šiltadaržio gatvės antruoju numeriu pažymėtame name, įsikūręs Žaislų
muziejus čia veikia dar visai neseniai. 2012 metais jis atidarytas archeologo, Lietuvos edukologijos
universiteto Istorijos fakulteto dėstytojo Povilo Blaževičiaus ir jo žmonos Indrės Jovaišaitės – Blaževičienės. Plačiau apie Žaislų muziejų, kur ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems pristatoma Lietuvos
žaislų istorija nuo Akmens amžiaus iki mūsų laikų, ,,Anykštai“ papasakojo muziejaus ekskursijų
vadovė Vytautė Žuravliovaitė.

XX a. pasaulyje paplito naujos žaislų gamybos medžiagos – įvairių rūšių plastikai. Kad vaikams būtų lengviau suvokti, kaip atrodo medžiagos, jos taip pat eksponuojamos stenduose.

Žaislų muziejaus darbuotoja Vytautė Žuravliovaitė sakė, jog muziejuje lankosi ne tik vaikai, bet ir
suaugusieji – amžius nekliudo žmonėms džiaugtis žaislais.
Muziejaus atsiradimą lėmė
ilgi tyrinėjimai
,,Muziejuje dirbu dar visai neseniai, tačiau jau žinau, kad jo istorija
labai graži : įkūrėjai- vyras ir žmona (Povilas ir Indrė Blaževičiai),abu
domisi kultūra bei istorija , tai
stengiasi perduoti ir savo vaikams.
Daug keliaudama po užsienį pora
su savimi kartu veždavosi vaikus ir,
žinoma, stengdavosi, kad ir jiems
nebūtų nuobodu. Matydami, kad
Lietuvoje nėra žaislų muziejaus ,
taip pat stinga kultūros įstaigų, ku-

rios lavintų ir vaikus ir jų tėvelius,
vietų šeimai, kur galėtum ne tik
smagiai praleisti laiką su vaikais,
bet ir sužinoti šį tą naujo, Blaževičiai sumanė Žaislų muziejaus idėją.
Taip pat reiktų paminėti, kad būtent
tuo metu P. Blaževičius rašė savo
daktaro disertaciją apie seniausius
Lietuvos žaislus. Iš disertacijos
gimė ir knyga ,,Seniausieji Lietuvos
žaislai“, kurią galima įsigyti ir muziejuje. Na, o po didžiulio įdėto darbo 2010 metais buvo įsteigta Žaislų muziejaus viešoji įstaiga- 2012
muziejus atvėrė duris lankytojams.

Ekspozicija yra vis atnaujinama,
plečiama.
Nuo vilkelio iki lėlių iš
porceliano
,,Muziejuje vaizduojamos trys temos – Akmens amžiaus,Viduramžių
ir XX-oamžiaus žaislai. Salėse- per
dešimt metų sukaupti įvairūs eksponatai - orginalai, kopijos bei rekonstrukcijos, kurias galima liesti, vartyti,
apžiūrėti : toks muziejaus tikslas – ne
tik parodyti žaislus, bet ir leisti lankytojams patiems su jais pažaisti. Pirmojoje, Viduramžių salėje, esančios
žaislų reprodukcijos vaizduoja 500
– 700 metų senumo žaislus. Čia yra ir
lankų, švilpukų, vilkelių.. Antrojoje
salėje, skirtoje Akmens amžiui, – pagaliukais galima pabandyti užkurti
ugnį, apžiūrėti molio dirbinius, o
trečiojoje salėje eksponuojami žaislai
ypač kelia sentimentus vyresniajai
kartai – ten dažnas tėvų ar senelių
gali pamatyti savo vaikystės žaislus.
Taip pat visai netrukus planuojame
atidaryti ir ketvirtąją salę, kuri bus
skirta Lietuvos etnografijai. Pati labai
laukiu šios ekspozicijos, nes atrodo,
kad ji bus tikrai itin įdomi ir jauki,“ –
apie muziejaus ekspoziciją pasakojo
V. Žuravliovaitė.
Ekskursija prasideda žaidimu

Stende vaizduojamas žemės sluoksnių susiklostymas skirtingais
istoriniais laikotarpiais. Muziejaus eksponatai liudija tai, jog
vienas jo įkūrėjų – archeologas Povilas Blaževičius.

Vos pravėrus muziejaus duris, kyla
įspūdis,kad patekai į vaikų darželį ar
mokyklą – spalvotos sienos, išpieštos
pelėdomis, gėlytėmis ir medžiais, nerimastingi nekantrių kojyčių keliami
garsai ir džiaugsmingi vaikų šūksniai... Muziejaus edukatorė Vytautė
Žuravliovaitė sakė, kad atėjusius
lankytojus, kurie būna labai įvairaus
amžiaus, pirma kviečia pasižvalgyti
ir susipažinti su dviem muziejaus
pradžioje esančiais populiariais pasaulyje žaidimais: ,,Taip kviečiame

Pirmieji muziejaus eksponatai.

XX amžiaus ledo ritulio stalas, kuriuo dar ir dabar gali pažaisti
muziejaus lankytojai.
lankytojus pajusti muziejaus dvasią – pirmasis žaidimas, pavadinimu
,,Sūris“, yra kilęs iš Belgijos. Žaidimo esmė – tvirtai suėmus rankenėles,
pririštas siūlais prie didelės medinės
lentos su skylėmis, kelti siūlu kamuoliuką, kol bus pasiektas lentos
viršus –,, taip išlaisviname viršuje,
pilyje, kalinčią princesę“, – pasakojo
edukatorė su mama į muziejų atėjusiai mergaitei - ,,Antrasis- pusiausvyros žaidimas ,,Ekvilibris“- ragina
pasitelkti komandos dvasią ,išlaikyti
balansą dedant kubelius ant apvalios
plokštės, horizontaliai pakabintos ant
medinio rėmo.“
Vilkelio istorija
siekia 3000 metų
,,Pirmojoje salėje eksponuojami
seniausi Lietuvos žaislai – tai, ką

matote čia, yra 10 metų sunkaus
ir širdingo darbo. Mano nuomone ,seniausias ir labiausiai Lietuvą
atspindintis daiktas – vilkelis. Kai
dalyvaujame parodose, kur reikia
pristatyti Lietuvą, lietuvišką žaislą,
labai lengva panaudoti vilkelį. Šis
žaislas Europoje atsirado IX – X amžiuje prieš Kristų, o Lietuvoje išplito kiek vėliau – XIV – XV amžiuje.
Vaikams per ekskursijas siūlome susiskirstyti į komandas, sutūpti aplink
lankus ir paleisti savo vilkelius. Laimėtojas, žinoma, yra tas, kurio vilkelis sukasi ilgiausiai,“ – apie keletą
tūkstantmečių gyvuojančią žaislų
tradiciją pasakoja muziejininkė. V.
Žuravliovaitė sakė, jog panašiu principu veikia ir dabar labai populiarus
žaislas ,,fidget spinner“- sukutis, sukamas rankomis.
(Nukelta į 11 p.)
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Justinas Kanopa: ,,Lietuviams
rezultato reikia čia ir dabar”
siūlyti rinkai naujų dalykų . Šiemet Konkretūs srities dalykai priklauso
jau yra 87 darbuotojai. Pernai jų nuo specialistų, bet visiškai nežibuvo kiek per 60. Naujų darbuotojų nant, ką gamini, vadovauti būtų
reikia, nes atsiranda darbo. Kaip bus be galo sudėtinga. Na, dabar man
ateityje, sunku prognozuoti: mūsų eiti į metalo pramonę ar paslaugų
rinką užgriuvo akcizų pokyčiai, re- sektorių būtų labai sunku, o gal ir
klamos ribojimas - šie valdžios pro- neįmanoma. Kai turi žinių konkrejektai vienareikšmiškai neigiamai čioje srityje, lengviau pradėti dirbti,
atsiliepė mums, kaip gamintojams. adaptuotis,“ - sako “Anykščių vyno“
Bet mes lengvai nepasiduosime! Si- vadovas.
dras orientuotas į jaunus, miestuose
Ironizavome - kokio amžiaus
gyvenančius žmones, -tokius, kurie būdamas J. Kanopa susipažino su
ieško kažko naujo, natūralių, tikrų ,,Anykščių vyno“ gaminiais? Jis
dalykų. Į tuos, kurie žino, koks An- sakė nepamenąs, kada pirmą karglijoje, Prancūzijoje sidras,” - tikino tą ,,Vorutos“ paragavo. ,,Kai dirbu
ponas Justinas.
Anykščiuose - dažniau tenka ragauti
Jis aiškino, kad ,,Vorutos“ vynų gamyklos produkcijos. Mėgstu ,,Vopardavimai šiek tiek auga, nes pra- rutos“ vynus. Jie pagaminti pagal
,,Anykščių vyno“ darbuotojų skaičius pamažu auga - gamykloje dėtas gaminti naujas braškių skonio tą pačią technologiją kaip vynuogių
šiemet dirba 87 žmonės.
vynas, o ,,Vorutos“ prekinis ženklas vynai: identiškas technologinis prošalių, o tai neišvengiamai formuoja Lietuvos rinkoje sėkmingai konku- cesas, niekuo nenusileidžiantis ita(Atkelta iš 1 p.)
Praktika - tėvų įmonėje
platesnį akiratį. Tačiau mokantis už- ruoja su vynuogių vynais ir ramių liškiems ar prancūziškiems vynams.
sienyje atsiranda nostalgija ir atitrū- vynų grupėje pagal pardavimus už- Tik žaliava kita. Tikras lietuviškas
Banaliai dėstant, J.Kanopa turi ne kimas nuo savo šaknų. Ar buvo rein- ima antrąją vietą.
paveldas. Didžiuojuosi šiuo produkKalbėdamas apie koncentruotas tu,“- tikino J. Kanopa.
tik puikų išsilavinimą, bet ir augo tegracija grįžus į Lietuvą? Man regis,
geroje šeimoje. Jo tėvas - Vidman- lietuviškas verslo mentalitetas nuo obuolių sultis ,,Anykščių vyno“ vatas Kanopa, buvęs ,,Anykščių vyno” vakarietiško skiriasi tuo, kad mes dovas aiškino - obuolių derlius LenŽinoma pavardė ir padeda,
direktorius, buvęs Žemės ūkio vice- rezulato norime čia ir dabar ir kuo kijoje, Rusijoje, Ukrainoje šiemet
ir kenkia
ministras, buvęs Rokiškio meras. V. mažesnėmis sąnaudomis. Užsienyje yra prastas, todėl ir Lietuvoje obuolių
Kanopa su žmona Daiva valdo mė- žiūrima į tolimesnes perspektyvas, supirkimo kaina yra aukšta. ,,Kon,,Anykščių vyno“ vadovas kalbėcentruotų sulčių jo, kad Anykščiuose jaučiasi gerai,
sos gamybos įmonę ,,Daivida”. Po galvojama apie
...Į lietuvius bendras po- rinka - globali. mat pats aukštaitis, kilęs iš Rokišstudijų Kembridže J. Kanopa grįžo į ilgesnį laikotarpį.
tėvų įmonę, kurioje įgijo praktikos.
Bet tai normalu, žiūris greičiau neigiamas, Obuolius nusi- kio. Tiesa, jis dėstė, kad dažniausiai
,,Pirmasis mano tikslas “Daivido- mes ir kaip vals- bet kai pasakai, kad esi iš perkame dabar, bendrauja su gamyklos žmonėmis,
je” - praktinis įsigilinimas į verslo tybė labai greitai Kembridžo, - ima klausy- spaudžiame sul- kurie nuoširdūs, paprasti, darbštūs,
tis, koncentruo- mat pats kas dieną į darbą važinėja
procesus, nuo A iki Z. Koks verslo vystomės, gautis...
jame, o kada iš Vilniaus.
modelis? Kokie žmonės dirba? Kas nam injekcijų iš
jas parduosime
yra klientai?” - ,,Anykštai” sakė J. ES ir stengiamės
Paklaustas, ar jam padeda žinoma
Kanopa. Paklaustas apie darbinius labai greitai pasivyti Europą. No- ir kokia kaina - nieks nežino. Kon- pavardė, J. Kanopa kalbėjo, jog yra
santykius ,,Daividoje” su tėvu, J. rim greičiau pradėti, geriau gyventi. centruotų sulčių rinka yra pasaulinė: niuansų. ,,Yra, kur padeda, yra, kur
Kanopa šyptelėjo, jog tėtis dažnai Lietuviai uždaresni.... Nors britai atvažiuos kiniškas koncentratas, taip kenkia. Kalbant ne tik apie pavardę,
pristabdydavęs jo maksimalistines irgi uždari, sunkiau įsileidžiantys į pat ir Čilėje daug obuolių. Tad mes - tėtis stengiasi padėti, supažindina
idėjas. ,,Kai kartu pardėjome dirbti, savąją erdvę,” - pasakojo naujasis rizikuojame dirbti į nuostolį,” - aiš- su savo pažįstamais. Bet tos pažintys
kino J. Kanopa.
mano tikslai buvo maksimalistiniai, „Anykščių vyno” vadovas.
drauge ir įpareigoja. Kita vertus, karsiūliau tą, aną - naujus projektus,
Kalbėdamas apie santykį su britu lyg ir atsakomybe vienas už kitą
Turėti žinių apie produktą
idėjas. Tėvas naudodamasis savo pa- tais, J.Kanopa dėstė, jog buvimas liedalijamės - aš atsakau už jo darbus
vadovui yra svarbu
tirtimi pasverdavo - kas realistiška, tuviu Jungtinėje Karalystėje anaiptol
ir už jo mintis,” - kalbėjo ponas Juskas pernelyg optimistiška, - ir galų nėra kokybės ženklas. Tačiau, pasak
tinas.
,,Anykščių vyno“ vadovo klaugale, kas jau be manęs bandyta. Bet jo, universitetinė tautybių įvairovė
Paklaustas, ar yra taisyklė, kurią
dirbdami kartu suformavome gerą nugriauna sienas tarp studentų, o sėme, ar svarbus geram vadybinin- jam įkalė tėvas, J. Kanopa pirmiaukomandą, kuri turėjo ir veržlumo, bendraujant su anglais duris atveria kui ir administratoriui jo valdomos sia pasakė frazę: ,,išlikti sąžininir praktinės atsvaros. Tuos kelerius Kembridžas. ,,Anglijoje vertinama, įmonės veiklos profilis. Jei suvaldai gam sau ir aplinkiniams“. Dar jis
metus sėkmingai dirbome, pakeitė- kad tu iš Kembridžo. Į lietuvius ben- metalurgijos įmonę - suvaldysi ir dėstė, kad iš tėčio stengiasi perimti
me prekinį ženklą. Nebuvo aišku, dras požiūris greičiau neigiamas, bet farmacijos kompaniją?
taisyklę - pripažinti ir suprasti kitą
,,Aišku ,vadovui svarbu sugebė- žmogų. ,,Jis priima ir išleidžia visus
kas ta „Daivida“ yra. Istoriškai lyg kai pasakai, kad esi iš Kembridžo, ir viskas gerai - tėvų vardai: Daiva ima klausytis,“ - šyptelėjo ,,Anykš- jimas dirbti su žmonėmis, su savo žmones kaip lygius,” - apie savo tėtį
komanda, juos motyvuoti, sutelk- Vidmantą Kanopą sakė dabartinis
- Vidmantas. Bet prekės ženklas turi čių vyno“ vadovas.
ti darbui. Tai pagrindiniai dalykai. „Anykščių vyno” vadovas.
atspindėti produktą arba tai, ką mes
teigiame klientui. Pakeitėme iš esSulčių biznis priklauso
mės prekės ženklą, pakeitėme ir rinnuo Pasaulinės rinkos
kodaros strategiją. Tai greičiau buvo
mano projektas, o įgyvendinome jį
Vadovauti ,,Anykščių vynui“, pakartu. Buvo ir gamybos pertvarkų, sak J. Kanopos, jam pasiūlė „Stummano iniciatyva atliktas gamybos bro” direktorius Audrius Česlovas
(Vilniaus g. 101, Anykščiai)
optimizavimas. Taip pat pasiūliau Matulelevičius, kuris yra dirbęs ir
Spalio
25-26 d. nuo 9.00 val.
daugiau analizės įrankių. Manau, „Anykščių vyno” vadovu. Kažkojaunatviškas maksimalizmas yra ge- kių specifinių tikslų ir reikalavimų
Organizuojami nemokami miškininkystės ir biokuro ruošos
rai, bet patirtis taip pat svarbi. Jei,, gamyklos savininkai J. Kanopai,
kursai privačių miškų savininkams ir ūkininkams pagal prograpaleisi arklius“, gali prisivirti košės, regis, nekelia. Jis ,,Anykštai“ aiškimą: „Atsinaujinantys energijos ištekliai – bioenergijos potenciakurią ilgai srėbsi... Padirbęs 2-3 me- no, kad ,,Anykščių vyno“ regresas
las ir biomasės gamyba miško ūkyje“ kodas 296185007. Kursų
tus, pradėjau mokytis ISM, ir paste- yra sustabdytas. ,,Šiemet jau didėja
biu, kad į kai kuriuos procesus, turė- ir darbuotojų skaičius, ir gamybos
trukmė 20 akad. val. Antrąją dieną (spalio 26 d.) vyks praktiniai
damas praktikos, žiūriu visai kitaip ir apimtys, o tai sietina su naujais saviužsiėmimai miške.
kitus dalykus akcentuoju,” - dėstė J. ninkais. Žiūrima, kaip į šią gamyklą
Kanopa.
investuoti, kaip uždirbti, kurti naujas
Mokymus vykdys Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
darbo vietas, naujus produktus. Iš
dėstytojai.
Lietuviai nori greito rezultato
mūsų norima technologinio atsinaujinimo, norima, jog kurtume naujus
Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami, taip pat galės
Paklaustas, ar studijos Jungtinėje produktus, naujas gamybos šakas.
gauti konsultacijas kaip ūkininkauti savo miško valdose.
Karalystėje jam suteikė privalumų Pradėjome gaminti sidrą ,,Tinginio
Kursai aktualūs ūkininkams gavusiems paramą pagal Lietuvos
prieš mokslus baigusius Lietuvoje, pantis“. Pavadinimas rinkodarininkų
KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą.
J. Kanopa svarstė, jog greičiausiai sukurtas, pradžioje jis lyg ir šokiĮ kursus registruojama telefoesminis Kembridžo privalumas - ruojantis. Gaminame sultis ,,Mister
nais:(8-651)47155,(8-685)84542
tarptautinė aplinka.
Frukt“- obuolių ir obuolių - vyšnių.
arba el. paštu: jgirmante@gmail.
,,Kembridže mūsų kurse buvo Išleidome ,,Vorutos“ linijos braškių
com, s.cernuliene@kmaik.lm.lt
žmonių iš daugiau nei dvidešimties vyną. Stengiamės atsinaujinti, pa-

Anykščių miškų
urėdijos salėje

šiupinys
Grybai. Pakeliui į Niūronis, pamiškės pievoje ties „Elmos“ kolektyviniais sodais, pridygo keistų - gražių,
rausvų - grybų. Tokių keistų ir gražių
grybų niekad anksčiau nepasitaikė
pamatyti miške, o toje pamiškės pievoje jie išdygo irgi pirmą kartą. Pasak
vicemero ir gamtininko Sigučio Obelevičiaus, tai auksaviršė smulkiažvynė (Phaeolepiota aurea), iš pietesnių
kraštų į Lietuvą atkeliavęs grybas.
Kai kuriuose kraštuose jos valgomos
(nuvirus), sūdomos, o kituose šaltiniuose nurodoma, kad esančios šiek
tiek nuodingos.
Patyčios. Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartis su Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru, Svėdasų Juozo
Tumo - Vaižganto gimnazija, Traupio
ir Debeikių pagrindinėmis mokyklomis dėl Olweus patyčių prevencijos
programos diegimo mokyklose. Programos įgyvendinimo trukmė 2017
m. rugsėjo – 2018 m. gruodžio mėn.
Protai. Po ilgos pertraukos ,,Auksinių protų“ žaidimą Anykščiuose laimėjo ne nuolatiniai lyderiai ,,Nikė“, o
komanda ,,Šį kartą“. ,,Nikė“ antradienį liko jai neįprastoje - trečioje- vietoje. ,,Šį kartą“ surinko 62, ,,Vienaskaita“ - 57, ,,Nikė“ - 54 taškus. Po
penkių turnyrų ,,Nikė“ Lietuvoje
užima 30 - ąją vietą. ,,Auksiniuose
protuose“ varžosi per 300 komandų.
Anykščių komandų turnyrinė lentelė
po penkių turnyrų: 1. ,,Nikė“ - 350
taškų, 2. ,,Vienaskaita“ - 251, 3. ,,Varpas“ - 244, 4. ,,Dzajana“ - 228, 5.
,,Durnių laivas skęsta lėtai“ - 196, ,,Šį
kartą“ - 138 tšk. ,,Nikė“ žaidė penkis
turnyrus, ,,Šį kartą“ - du, visos kitos
komandos - po keturis.
Kadrai. Ruošiami dokumentai
Anykščių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo konkursui.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka neprarado vilties surasti ir
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėją - rajono vyriausiąjį architektą.
Bus skelbiamas dar vienas konkursas
į šias pareigas.
Planai. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija yra statyta sovietmečiu, todėl jos pastatas bei jo suplanavimas, edukacinių erdvių sprendimai
neatitinka šiandieninių ugdymo proceso reikalavimų. Tai konstatavusi,
Anykščių rajono savivaldybė ruošiasi
didžiulei progimnazijos modernizacijai. Planuojamoje modernizuoti
progimnazijoje norima sutvarkyti ir
Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančias patalpas, kuriose
vykdomas neformalusis vaikų ir jaunimo švietimas. Lėšų modernizacijai
tikimasi iš ES fondų ir valstybės.
Oras. Anykščių rajono savivaldybės administracija nupirko Oro kokybės tyrimų Anykščių mieste paslaugą. Vienerius metus (vasaros, rudens,
žiemos, pavasario sezonais) bus sistemingai tiriama Anykščių miesto oro
būklė 5-iose tyrimų vietose (SPA teritorija Vilniaus g. 80; Anykščių kultūros centro teritorija A. Baranausko
a.2; teritorija šalia stoties A. Vienuolio g. /Gegužės g.; gyvenamųjų namų
kvartaluose Vilniaus g. 47/ Smėlio g.
ir J. Biliūno g./Žiburio g. sankryžoje).
Stebimi parametrai – azoto dioksidas
(NO2), sieros dioksidas (SO2), lakieji
organiniai junginiai – benzenas (LOJ)
bei kietosios dalelės (KD10). Tyrimų
paslaugas vykdys UAB „Ekomodelis“.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai (k).
7.00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“ (k).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.45 „Mis Marpl 5“. N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas (k).
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Pramoginė laida „Editos
šou“.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina.
Partizanai“. N-7
21.55 „Išmokyk mane mylėti“.
23.50 „Likimo ekspertai“ (k).
N-14
1.35 Pasaulio dokumentika (k).
3.15 Savaitė (k).
4.05 Dainuoju Lietuvą (k).
6.30 „Kaukė“ (k).
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“ (k).
7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.10 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 „Pašėlę Tornberiai“.
11.55 „Šokis svajonės ritmu“.
13.50 „Vaikai šėlsta“.
14.20 „Pričiupom!“.
14.50 „Jaunavedžiai“. N-7
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 „Pabėgti neįmanoma“.
N-14
0.15 „Mirties motelis“. S
1.55 „Tik nekvieskite farų!“ (k).
N-14
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 „Edvardas Žirkliarankis“.
N-7
13.40 „Du broliai - tigrės vaikai“.
N-7
15.45 „Simpsonai“. N-7
16.15 Ekstrasensų mūšis. N-7
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. N-7
22.00 „Įkaitas“. N-14
0.10 „Strečas“. N-14
1.55 „Kieti bičai“. N-14
6.30 Galiūnų čempionų lygos

etapas Serbijoje (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Savickas Classic“
Turnyras Vilniuje.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Liūtas prieš hieną.
Plėšrūnų žaidimai“.
12.40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“.
N-7
17.00 LKL čempionatas.
„Žalgiris“ – „Vytautas“.
19.30 Ekstrasensų mūšis. N-7
21.50 Anapus nežinomybės.
N-7
22.50 „Sostų karai“. N-14
0.00 „Užtikrintas teisingumas“
(k). N-14
1.55 Ekstrasensų mūšis (k).
N-7
3.45 „Slaptosios draugijos.
Tamplierių įpėdiniai“. N-7
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ (k).
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
8.45 Keisčiausi pasaulio restoranai.
9.15 „Baltųjų lokių sostinė“.
10.15 „Būrėja“ (k).
10.50 „Akloji“ (k).
12.00 Su cinkeliu. N-7
13.55 „Pasisvėrę ir laimingi“.
14.55 „Širdele mano“. N-7
16.55 „Akloji“.
18.05 „Būrėja“.
18.40 „Rožinė pantera“. N-7
21.00 „Skola tėtušiui“.
23.10 „Specialusis būrys“. N-14
0.50 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7
1.35 „Nusikaltimas“ (k). N-14
3.25 „Pasisvėrę ir laimingi“ (k).

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3. N-7.
11.40 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
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 5. N-7.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.05 Klauskite daktaro.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „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.
11.35 24 valandos (k). N-7.

12.40 Bus visko (k).
13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „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“.
20.30 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Projektas „Monstras“. N14.
0.05 „Juodasis sąrašas“. N-7.
0.55 „Visa menanti“. N-7.
1.45 „Pabėgti neįmanoma“. N14.
6.25 INOprogresas.
6.55 Didvyrių draugužiai.
7.25 Simpsonai. N-7.
7.55 Legendinės legendos. 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 CSI kriminalistai (17). N-7.
1.30 Kaulai (1).
2.20 Paskutinis žmogus Žemėje
(9). N-7.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7

7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7.
11.35 „Įteisintas faras“.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Sveiki atvykę į spąstus.
N14.
23.00 Pjūklas 4. S.
0.45 „Sostų karai“. N14.
1.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“.
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
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 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
14.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“. N-7.
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“.
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Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„IVTKYGYG“ (k).
7.00 Mokslo sriuba (k).
7.30 Kultūrų kryžkelė (k).
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx (k).
9.30 „Skonio pasaka“.
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos
(k).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Kelias į namus (k).
13.30 Vytauto Landsbergio
jubiliejinis vakaras Vilniaus
rotušėje.
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Skrendam.
17.00 Stilius.
17.45 „Kijevo senovė“.
18.45 „Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis vertybėmis“.
19.30 „Alfa ir Omega“.
21.00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21.50 „Vilniaus festivalis 2017“.
23.15 Stambiu planu (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Stroukeris Eisas“ (k).
N-14
2.00 LRT OPUS ORE. Grupė
„IVTKYGYG“ (k).
3.00 Muzikos pasaulio žvaigždės (k).
3.30 Linija, spalva, forma (k).
3.55 Stilius (k).
4.35 Skambantys pasauliai su

Nomeda Kazlaus (k).
5.30 Panorama (k).
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 „Alfa“ savaitė.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 LKL čempionatas.
„Žalgiris“ – „Vytautas“ (k).
1.10 Farai (k). N-7.
1.35 24 valandos (k). N-7
4.10 Autopilotas (k).
4.35 Ne vienas kelyje (k).
5.05 „Alfa“ savaitė (k).
5.30 Kalinių žmonos (k). N-7
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 Svajonių šefas.
11.00 Išlikimas. N-7
12.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7
13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.00 Lietuvos futbolo rungtynės. Marijampolės „Sūduva“
- Vilniaus „Žalgiris“.
16.00 Iš peties. N-7
17.00 „Aferistas“. N-7

18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „Kastlas“. N-7
20.00 „APB“. N-7
21.00 TV3 žinios.
0.00 „Daktaras Hausas“. N-14
1.00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14
2.35 Aukščiausia pavara.
7.25 „Kalnų ežerai“.
8.30 Kaimo akademija“.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
10.35 „Ekovizija“.
10.45 Viskas apie kavą.
10.50 „Inspektorius Luisas.
Liūdesys“. N-7
12.55 „Moterų daktaras“. N-7
14.55 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
19.00 Gyvenimo būdas. N-7
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „MMA „King of the
Cage“. N-7
0.00 „Inspektorius Luisas.
Liūdesys“. N-7
2.00 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“.
2.50 24/7.

2017 10 23
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 Nevykėlis Laris - sveikatos
inspektorius. N14.
22.50 „Meilės randai“.
1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.55 „Policija ir Ko“.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ieva Prudnikovaitė ir „4
Tango”. (kart.).
7.00 Auklė Mun.
7.10 Šikšnosparnis Patas.
7.25 Mažasis princas 3 (kart.).
7.50 ARTS21. (kart.).
8.20 Atspindžiai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Durys atsidaro.
12.35 Alfa ir Omega (kart.).
14.00 ARTi. Veidai.
14.20 Keris Grantas. Kita veidrodžio pusė (kart.).
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Premjera. Mažasis
princas 3.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus. Alis
Balbierius.
19.00 Euromaxx.
19.35 Premjera. Konsteblė 1.
N-7.
20.30 Nes man tai rūpi.
21.15 Durys atsidaro.
21.30 FIFA futbolo apdovanojimai
2017.
22.45 Neįtikėtinos istorijos 1.

0.20 DW naujienos rusų kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos vakaras.
2.00 Giminės. (kart.).
6.30 #zemesukis (k).
Pokalbių laida apie Žemės ūkį.
7.00 Savaitės panorama (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.
Pokalbių šou. Vedėja Asta
Stašaitytė
12.35 Pagalbos skambutis. N-7
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Valanda su Rūta (k
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
6.45 Televitrina (13).
7.00 Kobra 11 (3).
8.00 Raitelis be galvos (4). N-7.
9.00 Kur giria žaliuoja.
9.30 CSI Majamis (6). N-7.
10.30 Moderni šeima (8). N-7.
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę (1). N-7.
12.30 Kvantikas (10). N-7.
13.30 Univeras (17). N-7.
14.00 6 kadrai (33). N-7.
14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos (5).N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius

žmogžudystę (2). N-7.
17.00 Kvantikas (11). N-7.
18.00 CSI Majamis (7). N-7.
19.00 Kobra 11 (4). N-7.
20.00 Univeras (18). N-7.
21.00 Naša Raša (66).N-14.
22.00 Farai. N-7.
23.00 Salemo valdovai. S.
1.05 Naša Raša (75). N-14.
1.25 Las Vegasas (4). N-7.
6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Laiko pjūvis. 2017 m.
7.50 „24/7“. Savaitės aktualijų
analizė ir komentarai.
8.50 4 kampai.
9.20 „Moterų daktaras“ (2/26,
2/27). N-7.
11.30 „Likimo melodija“ (21).
N-7.
12.35 „Albanas“ (2/11). N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Moterų balsas.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“ (27). N-14.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika. Rytojus prasideda nuo mažų dalykų.
18.55 „Albanas“ (4/10). N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas.
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
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.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Modernus serialas.
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 5. N-7.
1.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
2.05 Klauskite daktaro.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „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.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Nuo... Iki... (k).
13.25 „Rožių karas“. N-7.

14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Mirties kelias“. N14.
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.10 „Visa menanti“. N-7.
2.00 „Projektas „Monstras“. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
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 Greito reagavimo būrys.
2011. N-14.
0.15 CSI kriminalistai (18). N-7.
1.15 Kaulai (2). N-7.
2.10 Paskutinis žmogus Žemėje
(10). 2015. Reitingas. N-7.
2.35 Rouzvudas (17). N-7.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.

8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Farai. N-7.
21.00 Vertikali riba. N-7.
23.25 Sveiki atvykę į spąstus.
N14.
1.15 „Begėdis“. S.
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“.
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
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 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“. N-7.
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

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3.
N-7.
11.40 Emigrantai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
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. Po vienu dangum. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 5. N-7.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „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.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.30 Anapus nežinomybės.
N-7. (k).
13.25 „Rožių karas“. N-7.

14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. 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
„Sachara“. N-7.
0.55 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.45 „Visa menanti“. N-7.
2.30 „Mirties kelias“. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
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.
22.25 Vikinglotto.
22.30 Patriotas. N-14.
0.20 CSI kriminalistai. N-14.
2.05 Paskutinis žmogus
Žemėje. N-7.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“.

N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Farai. N-7.
21.00 Meksikietis. N-7.
23.25 Vertikali riba. N-7.
1.40 „Begėdis“. S.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“.
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
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 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“. N-7.
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 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
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20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystės VII.
Karalius žvejys. N-7.
23.05 „Meilės randai“. N-7.
1.25 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
2.10 „Policija ir Ko“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.00 Riteris Rūdžius (kart.).
7.10 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.25 Mažasis princas 3 (kart.).
7.50 Misija knygnešys.
8.20 Septynios Kauno dienos.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Euromaxx.
12.45 Klauskite daktaro.
13.35 Nes man tai rūpi.
14.20 Stilius.
15.00 Durys atsidaro.
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Premjera. Mažasis princas 3.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Premjera. Nenaudinga
pagalba. ES vaidmuo Viduriniųjų
Rytų konflikte.
21.00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Liudvigsburgo „MHP
Riesen“ - „Neptūnas“.

23.00 Antradienio detektyvas.
Šerlokas 1. N-7.
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Džiazo muzikos vakaras.
1.55 Neįtikėtinos istorijos 1
(kart.).
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Bus visko (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Nuo... Iki... (k).
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
6.45 Televitrina (13).
7.00 Kobra 11 (4). N-7.
8.00 Raitelis be galvos (5). N-7.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 CSI Majamis (7). N-7.
10.30 Moderni šeima (10). N-7.
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę (2). N-7.
12.30 Kvantikas (11). N-7.
13.30 Univeras (18). N-7.
14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos (6). N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius

žmogžudystę (3). N-7.
17.00 Kvantikas (12). N-7.
18.00 CSI Majamis (8). N-7.
19.00 Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos
Rytas“ - Krasnodaro „Lokomotiv“
.21.00 Naša Raša (67). N-14.
22.00 Prieštaringi jausmai. N-14.
23.50 Eurolygos rungtynės.
Barselonos „FC Barcelona“ Kauno „Žalgiris“.
1.50 Daktaras Hausas (14).
N-14.
6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Vantos lapas.
7.20 Muzikinės kovos.
9.20 „Gluchariovas“ (1/9, 1/10).
N-7.
11.30 „Likimo melodija“ (22).
N-7.
12.35 „Albanas“ (2/12). N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „24/7“.
15.00 Muzikiniai sveikinimai.
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“ (28). N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Sauganti
Lietuva“ (7).
18.55 „Albanas“ (4/11). N-7.
20.00 Reporteris
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa. N-7.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“ (2/2).
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Midsomerio žmogžudystes VII.
Nuodėmių irštva. N-7.
23.05 „Meilės randai“. N-7.
1.25 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
2.10 „Policija ir Ko“. N-7.
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.00 Riteris Rūdžius (kart.).
7.10 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.25 Mažasis princas 3 (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Kultūros teismas.
13.00 Nenaudinga pagalba. ES
vaidmuo Viduriniųjų Rytų konflikte (kart.).
14.05 Vytautas Landsbergis laisvės keliu.
15.00 Iškilmingas Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 25-mečio minėjimas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Utenos „Juventus“ - Holono
„Hapoel“.
21.00 Durys atsidaro. Viena
istorija.
21.20 Premjera. Hablo kosminis
teleskopas.
22.10 Elito kinas. Ida. N-14.
23.30 DW naujienos rusų kalba.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Nacionalinis bardų festiva-

lis „Purpurinis vakaras 2015“.
1.10 Šerlokas 1. N-7.
2.40 Stambiu planu.
3.25 Kultūros teismas.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Kalinių žmonos. N-7.
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
10.30 Nuo... Iki... (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7
15.30 Kalinių žmonos (k). N-7
16.30 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 Televitrina (13).
7.00 APB (4) (R). N-7.
8.00 Raitelis be galvos (6) (R).
N-7.
9.00 Svajonių šefas.
9.30 CSI Majamis (8). N-7.
10.30 Moderni šeima (12). N-7.
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę (3). N-7.
12.30 Kvantikas (12). N-7.
13.30 6 kadrai (41).. N-7.
14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos (7).
N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius

žmogžudystę (4). N-7.
17.00 Kvantikas (13). N-7. C. S
18.00 CSI Majamis (9). N-7.
19.00 Europos taurės krepšinio rungtynės. Panevėžio
„Lietkabelis“ - Emilijos Redžo
„Grissin Bon“.
21.00 Naša Raša (68). N-14.
22.00 16 kvartalų. N-14.
0.05 Naša Raša (65) (R). N-14.
1.05 Daktaras Hausas (15).
N-14.
2.00 Las Vegasas (6). N-7.
2.50 Programos pabaiga (5).
6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Skinsiu raudoną rožę.
7.20 Nuoga tiesa. N-7.
9.20 „Baudėjas“ (5, 6). N-7.
11.30 „Likimo melodija“ (23).
N-7.
12.35 „Albanas“ (2/13). N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Muzikinės kovos.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“ (29). N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Sauganti
Lietuva“.
18.55 „Albanas“ (4/12). N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai. N-7.
0.45 „MMA „King of the Cage
in the Beach“ 1 (6). N-7.
1.45 Reporteris.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3. N-7.
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
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 Moteris Berlyne. N-14.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.05 Specialus tyrimas.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Dokumentinė apybraiža „
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „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.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 KK2 (k). N-7. (k).
13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.

18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA „Brėkštanti aušra“. 2
dalis. N14.
0.45 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.35 „Visa menanti“. N-7.
2.20 Alchemija. VDU karta.
2.50 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
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 Aš, kitas aš ir Irena.. N-14.
0.50 Kaulai. N-7.
1.45 Paskutinis žmogus Žemėje.
N-7.
2.10 Rouzvudas. N-7.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.

N-7.
11.35 „Įteisintas faras“.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Kovotojas. N14.
23.05 Meksikietis. N-7.
1.20 „Begėdis“. S.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“.
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
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 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
14.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“. N-7.
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 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Nebylus liudijimas.
Lygtinis paleidimas. N14.
23.10 „Meilės randai“. N-7.
1.25 „Diagnozė - žmogžudystė“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis. N-7.
10.05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 3. N-7.
11.40 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Seserys. N-7.
17.30 Žinios.
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. Jausmų galia. N-14.
0.45 Klausimėlis.lt. HD.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
2.05 Klauskite daktaro.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „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.

11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 KK2 (k). N-7. (k).
13.25 „Rožių karas“. N-7.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 SAVAITĖS HITAS.
PREMJERA „13 valandų. Slaptieji
Bengazio kariai“. N14.
23.55 „Laisvės kirtis“. N14.
1.40 „Brėkštanti aušra“. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Bruto ir Neto. N-7.
8.25 Moterys meluoja geriau.
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 Snieguolė ir septyni nykštukai.
21.10 Toras.. N-7.
23.30 Paguoda. N-14.
1.30 Patriotas. N-14.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7.
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7.
11.35 „Įteisintas faras“.
12.40 „Sudužusių žibintų ga-

tvės“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7.
21.30 Penktas Dievo įsakymas nežudyk. N14.
23.20 Kovotojas. N14.
1.20 „Begėdis“. S.
2.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“.
8.50 „Šviežias maistas. Anos
Olson receptai“.
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 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
14.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“. N-7.
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 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Inspektorius
Džordžas Džentlis. Džentlis ir
Naujasis amžius. N-7.

N-7.
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.
2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.20 Midsomerio žmogžudystes
VII. Nuodėmių irštva (k). N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras 2015“.
6.55 Kaunas Talent In memoriam.
1 d. (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma.
8.15 Lietuva mūsų lūpose.
8.45 Durys atsidaro.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Maistas ir aistros.
12.45 Stambiu planu.
13.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
14.20 Hablo kosminis teleskopas. Misija - visata (subtitruota,
kart.).
15.15 Riteris Rūdžius.
15.30 Drakoniukas Kokosas 1.
15.40 Premjera. Mažasis princas
3.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 Premjera. Konsteblė 1.
N-7.
20.30 Legendos.
21.15 Lietuvos menininkų portretai. Trys skrybėlės.
22.00 Aš esi tu.
23.30 DW naujienos rusų kalba.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras 2015“.
1.20 Elito kinas. Ida. N-14.

2.40 LRT OPUS ORE. Grupė
„IVTKYGYG“.
3.40 Muzikos pasaulio žvaigždės.
4.15 Legendos.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (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 Farai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 Televitrina (13).
7.00 APB (5). N-7.
8.00 Raitelis be galvos (7). N-7.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 CSI Majamis (9). N-7.
10.30 Moderni šeima (14). N-7.
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę (4). N-7.
12.30 Kvantikas (13). N-7.
13.30 6 kadrai (43). N-7.
14.30 Televitrina.
15.00 Raitelis be galvos (8). N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę (5). N-7.
17.00 Kvantikas (14). N-7.

18.00 CSI Majamis (10). N-7.
19.00 Kobra 11 (5). N-7.
20.00 Univeras (20). N-7.
20.30 Saša ir Tania (41). N-7.
21.00 Naša Raša (69). N-14.
22.00 Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Madrido „Real“.
0.00 Naša Raša (66) (R). N-14.
1.00 Daktaras Hausas (16). N-14.
2.00 Las Vegasas (7). N-7.
2.50 Programos pabaiga (5).
6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 Patriotai. N-7.
9.20 „Inspektorius Luisas. Virš
gėrio ir blogio“ (8/5, 8/6). N-7.
11.30 „Likimo melodija“ (24).
N-7.
12.35 „Albanas“ (2/14.) N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Nuoga tiesa. N-7.
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“ (30). N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Sauganti
Lietuva“.
18.55 „Albanas“ (4/13). N-7.
20.00 Reporteris.
20.22 Orai.
20.25 „Baudėjas“ (7, 8). N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“ (2/4).
N-7.
3.25 „Albanas“ (2/2). N-7.
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22.55 SNOBO KINAS
Paskutinės dienos Marse. N14.
0.55 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.40 „Policija ir Ko“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.

23.40 DW naujienos rusų kalba.
23.55 Dabar pasaulyje.
0.25 „Dainius Pulauskas Group“
- 20.
2.10 „Vilniaus festivalis 2017“.

Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras 2015“.
7.10 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
7.25 Mažasis princas 3 (kart.).
7.50 Skrendam.
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Stop juosta.
12.40 Kalbantys tekstai.
13.20 Misija. Vilnija.
13.45 Legendos.
14.30 Lietuvos menininkų portretai. Trys skrybėlės.
15.15 Premjera. Vakaro pasakėlės.
15.25 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
15.40 Premjera. Mažasis princas
3.
16.05 Nuo gamyklos konvejerio
1.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.35 Premjera. Konsteblė 1.
N-7.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Europos kinas. Diena sulig
gyvenimu. N-7.
22.45 Žydiški motyvai atminties
labirinte.

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte (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.
Socialinė aktualijų laida.
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.
Žurnalistinių pokalbių laida.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 @rimvydasvalatka (k).
Žurnalistinių pokalbių laida.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 Televitrina (13).
7.00 Kobra 11 (5). N-7.
8.00 Raitelis be galvos (8) (R).
N-7.
9.00 Praeities žvalgas. N-7.
9.30 CSI Majamis (10). N-7.
10.30 Moderni šeima (16). N-7.
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę (5). N-7.
12.30 Kvantikas (14). N-7.
13.30 Univeras (20). N-7.
14.00 Saša ir Tania (41). N-7.
14.30 Televitrina.

15.00 Raitelis be galvos (9). N-7.
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę (6). N-7.
17.00 Kvantikas (15). N-7.
18.00 CSI Majamis (11). N-7.
19.00 Kobra 11 (6). N-7.
20.00 Saša ir Tania (42). N-7.
20.30 Farai. Policijos darbo
realybės drama. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Londono apgultis. N-14.
0.25 Javos karštis. N-14.
2.20 Aukščiausia pavara (6).
6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
7.20 Moterų balsas. Dabar.
9.20 „Pražūtingi smaragdai“
(5, 6). N-7.
11.30 „Likimo melodija“ (25).
N-7.
12.35 „Albanas“ (2/15). N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Gyvenimo būdas.
Pokalbių laida. Ved. D.Žeimytė.
2017 m. N-7.
15.00 Patriotai. N-7.
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“ (31). N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
18.55 „Albanas“ (4/14). N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ (1/11,
1/12) N-7.
1.05 „Delta“ (1/9, 1/10). N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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,
11.50 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Liūtų kelionė (subtitruota).
12.45 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Ernis - šiaurės miškų
vaiduoklis (subtitruota).
13.40 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.
23.20 Tie žavūs žirgai. N-7.
1.15 Pasaulio dokumentika.
3.05 Teisė žinoti.
3.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
6.30 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 KINO PUSRYČIAI
„Vėžliuko Semio nuotykiai“.
11.55 PREMJERA „Drakono
perlo paslaptis“. N-7.
13.50 „Misija „Pelėdos“.
15.40 „Policijos akademija 2.
Pirmoji užduotis“. N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS „Šrekas
Trečiasis“.
21.15 „Smokingas“. N-7.
23.20 „Ateini čia arba gausi į
dūdą!“. N14.
1.40 „Laisvės kirtis“. 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 Arlo - kalbantis paršelis.
N-7.
12.40 Šoklusis bičiulis. Septinto
padavimo smūgis.
14.30 Merlinas. Sugrįžimas. N-7.
16.15 Ekstrasensų mūšis. N-7.
18.00 INOprogresas.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Techtop 2017.
21.30 Dalaso klubas. N-14.
23.55 Vieno žmogaus armija.
N-14.
1.40 Aš, kitas aš ir Irena. N-14.

6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 Stručiai. Gyvenimas bėgte.
12.40 „Žvaigždės kelias.
13.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.50 „Kas žudikas?“. N-7.
16.00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. N-7.
17.00 LKL čempionatas.
Neptūnas - Pieno žvaigždės.
Tiesioginė transliacija
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 MANO HEROJUS
Išrinktųjų medžioklė. N-7.
0.20 AŠTRUS KINAS Bijok jo
vardo. S.
2.00 „Begėdis“. S.
3.50 Muzikinė kaukė (k).
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“.
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Keisčiausi pasaulio restoranai“.
9.15 „Baltųjų lokių sostinė“.
10.15 „Būrėja“
10.50 „Akloji“.
12.00 „Nekviesta meilė“..
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.05 „Širdele mano“.
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“.
21.00 „DETEKTYVO VAKARAS
Nusikaltimas“.
23.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
0.05 Paskutinės dienos Marse.

2017 10 28
N14.
1.50 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Džentlis ir Naujasis amžius (k). N-7.
3.20 „Pasisvėrę ir laimingi“.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Kaunas Talent In memoriam. 2 d.
11.00 Vinco Krėvės drama
„Šarūnas“ Kauno pilyje.
13.30 Lietuvos televizijos jubiliejui.
15.00 Giminės.
16.00 Projektas Pi.
16.30 Misija knygnešys.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 Kijevo senovė. Meno
pasaulis. Dvikova.
18.30 Premjera. Holivudą užkariavusios Borsalino skrybėlės.
19.30 Istorijos detektyvai. (subtitruota).
20.15 Stambiu planu.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Saldi laisvė. N-14.
22.45 LRT OPUS ORE. Grupė
„The Roop“. HD.
23.40 Muzikos pasaulio žvaigždės.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Diena sulig gyvenimu. N-7.
2.00 Muzikos pasaulio žvaigždės.
2.30 Žydiški motyvai atminties
labirinte.
3.00 Džiazo muzikos vakaras.
3.25 Pažvelk į profesiją kitaip.
3.55 Klauskite daktaro.
4.45 Istorijos detektyvai. Istorinė

publicistika.
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.
18.00 Farai (k). N-7.
19.00 #zemesukis.
19.30 @rimvydasvalatka (k).
20.00 Burlaivio „Brabander“
ekspedicija.
20.30 Autopilotas (k).
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
22.00 Žinios.
23.00 LKL čempionatas.
Neptūnas - Pieno žvaigždės (k).
1.10 Farai (k). N-7.
1.35 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
4.10 Tauro ragas (k). N-7.
4.35 Apie žūklę (k).
5.00 Autopilotas (k).
5.30 Ne vienas kelyje (k).
6.15 Televitrina (137).
6.30 Pavojingiausi pasaulio keliai
(20). N-7.
7.30 Jokių kliūčių! (17). N-7.
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Sporto namai
10.30 Lietuvos mokyklų žaidynės.
11.00 Išlikimas (2). N-7.
12.00 Dalykai, kuriuos verta
išmėginti (8). N-7.
13.00 Jokių kliūčių! (18). N-7.
14.00 Taikinys (2). N-7.
15.00 Pavojingiausi pasaulio
keliai (21). N-7.
16.00 Iš peties (4). N-7.
17.00 Aferistas (5). N-7.

18.00 Elementaru (21). N-7.
19.00 Kastlas (7). N-7.
20.00 APB (6). N-7.
21.00 Dainų dvikova (13).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Išsiskyrimas. N-7.
0.45 Londono apgultis. N-14.
2.25 Aukščiausia pavara (7).
3.25 Programos pabaiga.
7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Gamtos magija.
7.50 „Ekovizija“.
8.00 Auginantiems savo kraštą.
8.30 4 kampai.
9.00 Skinsiu raudoną rožę
9.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis.
11.00 „Vera. Pelkė“ (7/4). N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“ (6/6,
6/7). N-7.
15.00 „MMA „King of the Cage in
the Beach 2“ . N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Kasdieniniai gamtos
stebuklai su R. Anusausku
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
20.30 „Inspektorius Luisas. Kas
slypi viduje“ (9/5, 9/6). N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Pelkė“ (7/4). N-7.
1.00 „Merdoko paslaptys“ (5/7,
5/8). N-7.
2.50 „Likimo melodija“ (27, 28).
N-7.
4.20 „Vera. Pelkė“ (7/4). N-7.

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 raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.
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Žaislų muziejuje galima pamatyti,
kokio ilgio buvo mamutuko plaukai
edukatorė. Tiesa, muziejuje galima
pamatyti tik kokio ilgio buvo mažo
mamuto keteros plaukai, na, o didelio mamuto ketera turbūt būtų visos
Akmens amžiaus ekspozicijos salės
ilgio..
Už kapeiką galima pažaisti
stalo futbolą
XX amžiaus žaislų salė dedikuota
ne tik mažiesiems lankytojams, bet
ir juos lydintiems suaugusiesiems –
čia eksponuojama daugybė dar visai
neseniai naudotų žaislų. Vieni iš įdomesnių eksponatų – ledo ritulio, krepšinio, stalo futbolo stalai, laivų mūšio
žaidimų aparatai. Pastarieji gali būti
žaidžiami įdėjus rusišką kapeiką –
muziejuje eksponuojami orginalūs
sovietmečio žaislai. ,,XX amžius
pasauliui buvo skaudus – Pirmasis ir
Antrasis pasauliniai karai, Geležinė
uždanga – šie įvykiai stipriai paveikė
ir žaislų pramonę, kadangi žaislai pradėti laikyti prabangos preke. Vėliau,
padėčiai po karų stabilizavusis, rinka
vėl atgijo - žaislai pradėti gaminti iš
naujų - sintetinių - medžiagų, tokių
kaip plastikas,“ – apie žaislų gamybos pokyčius XX amžiuje pasakojo
V. Žuravliovaitė.

Žaislų muziejuje gausu ne tik išskirtinių, senovinių žaislų, bet ir
tokių, kuriais dar visai neseniai žaidė vyresnioji karta.
(Atkelta iš 5 p.)
Nustemba, kad Akmens amžiuje
taip pat buvo vaikų
,,Įėjus į Akmens amžiaus salę,
mėgstame lankytojų paklausti, kaip
jie mano, ar Akmens amžiuje, taip
seniai, irgi buvo vaikų. Daugelis
paklaustųjų sutrinka – atrodo, jog
Akmens epochoje tik stingdė šaltis,
šlaistėsi mamutai - daugiau nieko. O
pasirodo - buvo ir toks nuostabus dalykas, kaip žmogus ir žmogaus vaikai.
Šia ekspozicija stengiamasi parodyti,
kaip žmonės gyveno anksčiau, kokioje aplinkoje augo vaikai palyginus su
šiais laikais. Šioje ekspozicijoje lankytojai gali sudėlioti skirtingų formų
puodus, pabandyti smėlyje atpažinti
gyvūnų pėdsakus, išmėginti ugnies

uždegimo lanką. Dažnai paplitusi
nuomonė, kad ugnį galima įžiebti
tik vienu būdu – su titnagu, tačiau
žmonės buvo sumanūs visais laikais
ir nuolat galvojo, kaip pasilengvinti
darbą – pirma trynė pagaliukus vieną
į kitą su šiek tiek pakurų ar plunksnų,
o paskui sumąstė trynimui panaudoti
lanką. Taip pat šioje salėje galima pamatyti ir animacinį filmuką apie mamutų medžioklę. Kadangi muziejus
skirtas įvairaus amžiaus lankytojams,
stengiamės, kad ir patys mažiausieji nenuobodžiautų – galėtų paliesti
eksponatus, pabandyti suprasti. Štai
viena linksmiausių dalių - mamuto
plauko ilgio matavimas : priėjus prie
didelės mamuto imitacijos galima
timptelti jam už uodegos ir pažiūrėti, kokio ilgio jis buvo,“ – pasakojo

Stebuklingasis mamutas su išsitraukiančia uodega ir prasiveriančiomis kailio klostėmis, kuriose galima rasti informacijos
apie Akmens amžiaus gyvūnus.

Lipdyti iš vaško muziejuje
mokosi ne tik vaikai, bet ir
suaugusieji
Žaislų muziejuje vykdoma net 11
edukacinių užsiėmimų :vilkelių dirbtuvės, archeologijos pamokos, lėlių
dirbtuvės, vaškinių figūrėlių lipdymo
pamokos ir kt. Muziejaus edukatorė
pasakojo, jog kartą edukacine veikla
muziejuje užsiėmė ir suaugusieji- teisės ekspertų kolektyvas, susidomėjęs, ką galima pagaminti iš taip vadinamojo Lietuvos ,,aukso“. ,,Labai
smagi jaunojo archeologo edukacinė
programa – vaikai gauna smėlio pripildytus indus su juose paslėptais
radiniais, archeologo įrankius ir tada
gali atkapstyti tam tikrus objektus. Na
o tada edukacijos dalyviai gauna tam
tikrus lapus su duomenimis, kur gali
registruoti, kokius dalykus rado savo
,,perkasoje“, kurio amžiaus yra šie radiniai. Dažniausiai programas renkasi
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus
vaikai, tačiau muziejaus įkūrėja pasakojo, jog kartą, Darbo dienos proga,
muziejuje lankėsi ir teisininkų kolek-

tyvas,“ – apie edukacines programas
pasakojo edukatorė.
Vaikai dažnai būna
nuovokesni nei tikimasi
,,Man pačiai dirbant Žaislų muziejuje buvo labai įdomu pamatyti ir
suprasti, kokie iš tiesų protingi ir nuovokūs yra vaikai – ekskursijų metu
vaikams stengiamasi uždavinėti įvairius su ekspozicija, žaislais susijusius
klausimus, kad jiems būtų įdomiau
klausytis ir lengviau prisiminti. Iš
pradžių nesitikėjau, kad vaikai žinos,
iš ko, pavyzdžiui, buvo gaminamas
lankas– o jie vienbalsiai šaukia, jog iš
lazdyno,“ – apie darbą muziejuje pasakojo V. Žuravliovaitė, o paklausta
,ar po mokyklinukų ekskursijų nebūna sunku susitvarkyti ir grąžinti eksponatų į jų vietas, mergina šypsojosi,
sakydama, jog didžioji dalis lankytojų
laikosi muziejaus taisyklių ir stengiasi žaislus grąžinti į jų vietas.
Šahmatų įdomybės
Šachmatais Lietuvoje žaidė ir viduramžiais. Tai vienas seniausių stalo
žaidimų, kurio atsiradimui ir raidai
skiriamas ypatingas senųjų pramogų
tyrinėtojų dėmesys. Šachmatų protėvis – tai žaidimas čaturandža, atsiradęs IV – V a. Indijoje. Čaturandža
buvo žaidžiama keturiese, poromis(
du prieš du) prie 64 langelių lentos.
Kuria figūra žaidėjas,, vaikščios‘‘,
nulemdavo stačiakampis kauliukas.
Apie VI a. šis žaidimas virto šachmatais – dviejų žaidėjų žaidimu, žaidžiamu 32 figūromis. Šiuo metu Lietuvos archeologijoje žinomos keturios
šachmatų žaidimo lentos ir daugiau
nei 50 šachmatų ar jų dalių, datuojamų XIV – XVIII amžiumi. Iš kaulo,
rago, medžio ar akmens padarytų

šachmatų figūrėlių dažniausiai randama pilių arba miestų kultūriniuose
sluoksniuose.
Lėlių istorija
Seniausios lėlės, datuojamos apytiksliai 2000 metų prieš mūsų erą,
rastos senovės Egipte ir Babilonijos
karalystėje. Jos buvo gaminamos iš
alebastro (gipso atmainos), medžio ar
molio. Lietuvoje rastos seniausios lėlės datuojamos XV – XVII a. Beveik
visos jos pagamintos iš molio, tik viena -iš vaško. Nuo pat Viduramžių lėlės buvo gaminamos iš molio, šiaudų,
skudurėlių bei kitų pigių medžiagų.
XIX a. gamybai imtas naudoti porcelianas, popierius bei įvairiausi kompoziciniai mišiniai. Nuo XIX a. II
pusės iki XX a. vidurio be įprastinių
medžiagų lėles gamino ir iš pigaus,
bet labai degaus plastiko – celiulioido. Apytiksliai nuo 1940 metų pradėta eksperimentuoti ir su įvairiais kitais
kietais plastikais. Nuo 1950 – 1960
metų imtasi lėlių gamybos iš gumos,
porolono, vinilo, polietileno ir įvairiausių kitų, tiems laikams modernių
medžiagų.
Primityvūs muzikos
instrumentai
Žaislų muziejuje eksponuojami
ir pirmieji, primityviausi, muzikos
instrumentai. Archeologinių tyrimų
metu Lietuvoje iki šiol rasta dviejų
rūšių muzikos žaislų – idiofonų (saviskambių) ir aerofonų (pučiamųjų)
grupių muzikos žaislų. Tai dambreliai, ūžynės, fleitos be švilpuko ir
švilpukai. Pavyzdžiui, ūžynės – patys archajiškiausi ir paprasčiausi muzikiniams žaislams priskiriami radiniai. Surastos ūžynės dažniausiai yra
padarytos iš kiaulės arba paukščio
kojos kauliuko, išgręžus jo viduryje
vieną skylutę. Įsukant ūžynę virvele, perverta per skylutę, išgaunamas burzgimą ar ūžimą primenantis
garsas. Seniausios Lietuvoje rastos
ūžynės datuojamos I – III a., tačiau
ir XX a. viduryje jomis dar vis buvo
žaidžiama.

Muziejaus darbo laikas ir bilietų kainos
Nuo spalio 1-os iki balandžio 31 – os muziejus dirba antradieniais – ketvirtadieniais nuo 14 iki 18 valandos, penktadieniais – nuo 14 iki 20 valandos, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11 iki 16 valandos. O darželiams
,mokykloms bei grupėms ekskursijos antradieniais – penktadieniais vyksta
nuo 9 iki 14 valandos. Birželio – rugsėjo mėnesiais muziejus dirba antradieniais nuo 12 iki 20 valandos, trečiadieniais - penktadieniais nuo 12 iki 18
valandos, o šeštadieniais – nuo 11 iki 16 valandos. Bilietai suaugusiesiems
kainuoja 4 eurus, vaikams iki 2 metų įėjimas nemokamas, vaikams nuo 2 iki
18 metų, studentams, senjorams ir neįgaliesiems – 3 eurus, o daugiavaikėms
šeimoms (nuo 5 asmenų)– po 2,5 euro.

Didžioji dalis Žaislų muziejaus eksponatų gali būti liečiami ir išbandomi tam, kad mokymosi procesas vaikams būtų įdomesnis ir patrauklesnis.
Autorės nuotr.

iš arti
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Gyventojai vėl kviečiami teikti paraiškas
daugiabučiams namams renovuoti
Šiemet Seimui priėmus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymo pakeitimo įstatymą, nuo 2017 m lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d. gyventojai bus
kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Naujuoju įstatymu
tvirtinama, kad valstybė kompensuos 30 proc. energinį efektyvumą didinančių priemonių kainos ir
100 proc. sumokės atnaujinimo administravimo išlaidas – projekto parengimas, administravimas ir
statybos priežiūros specialisto darbas gyventojams nieko nekainuos. Iki šiol administravimo kompensacija siekė tik 50 proc.

„Daugiabučių namų renovacijos
srityje esame vadinami vienais iš lyderių Lietuvoje. Nors tai – ir malonus
įvertinimas, tačiau kur kas svarbiau,
kad mūsų rajono gyventojų būstai

tapo ekonomiškesni, jaukesni, o ir
gražesni. Tikiuosi, kad dar šį rudenį
Anykščių rajono ir miesto gyventojai
pasinaudos galimybe teikti paraiškas
daugiabučiams namams renovuoti“

Anykščių r. savivaldybės nuotr.
- apie artėjantį IV daugiabučių namų
renovavimo etapą pasakojo Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis.
Pasak Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus

vyriausiojo specialisto Valentino Vitkūno, daugiabučių namų renovacija
Anykščiuose pradėta 2013 m. Šiandien Anykščiuose yra renovuoti 33
daugiabučiai namai, dar trys daugiabučiai namai yra baigiami renovuoti.
Darbai bus užbaigti dar šiais metais.
Dar vieno daugiabučio renovacijos
darbus tikimasi baigti 2018 m. Devyniems daugiabučiams namams yra parinkti rangovai, kurie šiuo metu daro
techninius darbų projektus ir netrukus
pradės renovacijos darbus. Dešimčiai
daugiabučių namų dar šiais metais
bus parengti investiciniai planai, kurie
2018 m. bus pristatomi BETA agentūros vertinimui. Specialisto teigimu,
renovuotų namų gyventojai sutaupo
nuo 40 iki 60 proc. šilumos energijos,
tačiau renovacijos nauda matuojama
ne tik sumažėjusiomis sąskaitomis už
šildymą, bet ir žmonių gyvenimo kokybės gerėjimu: gražesnė renovuotų
daugiabučių namų aplinka turi įtakos
ir miesto socialinei bei ekonominei
būklei, o kurorto statuso siekiantiems
Anykščiams tai neabejotinai svarbu. Patys gyventojai rodo iniciatyvą,
susidomėjimas daugiabučių namų
renovacija yra didelis. Jie domisi IV
daugiabučių namų renovacijos etapu,
datomis, kuriomis galės teikti paraiškas daugiabučių namų renovacijai.
Juos domina renovacijos kainos, vykdymo laikas ir net netradicinės renovavimo priemonės, kaip, pavyzdžiui,
modernios šildymo sistemos, veikiančios termodinaminių plokščių ir šilumos siurblio oras-vanduo principu.
Gyventojai, norintys atnaujinti (mo-

Galėtų šokti „Anykščių šilelį“...

dernizuoti) daugiabučius namus, turėtų suskubti rinkti parašus dėl pritarimo
renovacijai. Norintiems renovuoti
daugiabutį reikalingas daugiau nei 50
proc. (50 + 1) butų savininkų pritarimas. Tuomet gyventojai turėtų kreiptis
į Anykščių rajono savivaldybę ar savo
daugiabučio namo administratorių ir
jų daugiabučiams namams bus pradėti
rengti investiciniai planai.
Atliekant investicinius planus
(ką ir kaip daryti, kad būtų pasiektas maksimalus šiluminės energijos
sutaupymas ir už buto šildymą būtų
mokama mažiau) bus tariamasi su
kiekvieno namo butų savininkais organizuojamų susitikimų metu. Apie
planuojamus susirinkimus gyventojams iš anksto bus pranešta daugiabučio namo skelbimų lentoje ir Savivaldybės internetinėje svetainėje www.
anyksciai.lt.
Turintiems klausimų dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) prašome kreiptis įAnykščių rajono
savivaldybės administracijos Statybos
skyriaus vyriausiąjį specialistą V.
Vitkūną (el. p. valentinas.vitkunas@
anyksciai.lt, tel. (8 381) 58073, mob.
8 698 31805) arba adresu J. Biliūno g.
23, Anykščiai, 311 kab. ar į Anykščių
rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
įgyvendinimo administratorių – UAB
Anykščių komunalinio ūkio Renovacijos projektų vadovą Liną Pravilionį
(el. p. linas.pravilionis@anykom.lt,
tel. (8 381) 51630) arba adresu Gegužės g. 47, Anykščiai.
Užsak. Nr. 1229

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Ketvirtadienio vakarą apie 500 anykštėnų( daugiau Anykščių
kultūros centro salėje netilpo) stebėjo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio spektaklį „Altorių šešėly“ (režisierius Ramūnas Kaubrys, libreto autorė Birutė Mar). Spektaklį žiūrovai palydėjo ovacijomis ir susižavėjimo šūksniais. Aktoriai teigia-tokio
gausaus ir šilto sutikimo nesitikėję.
Šio spektaklio premjera įvyko
2014 metais, tačiau pastatymas nepraranda populiarumo, o į profesionalių teatrų festivalį Anykščiuose
Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras atvyko pirmą kartą. Pagal V.
Mykolaičio – Putino klasika tapusį
romaną „Altorių šešėly“ sukurtame
spektaklyje gvildenamas žmogaus
pašaukimo, žmogiškosios meilės ir
gyvenimo prasmės paieškų kelias,
bažnyčios tarno - kunigo ir poeto
pašaukimo priešprieša. Scenoje
visa tai išreiškiama šokiu, kūno ir
širdies kalba.
Po spektaklio žiūrovai dar ilgai
susižavėjimo šūksniais ir plojimais
dėkojo aktoriams, o festivalio ženklą ir mero Kęstučio Tubio padėką
įteikęs vicemeras Sigutis Obelevičius teigė prieš spektaklį neįsivaizdavęs, kaip galima šokiu perteikti
tokį kūrinį kaip „Altorių šešėly“.
„Turiu vilties, kad jie sušoks ir Antano Baranausko „Anykščių šilelį“, - sakė vicemeras.
Vakar profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis
„Pakeleivingi. Anykščiai 2017“
baigėsi Cezario grupės spektakliu
„Tamošius bekepuris“ (Rež. Cezaris Graužinis). Festivalio laureatai bus apdovanoti lapkričio 17 d.
„Verslo žiburių“ šventėje.

Šokio spektaklio pagal V. Mykolaičio - Putino romaną „Altorių šešėly“ akimirkos.

Autoriaus nuotr.
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Dešimt tūkstančių kilometrų
su našlelėmis (VIII dalis)

“Plackarte” galima įvertinti keleivių pedikiūrą
(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ Nr.
70, 2017-09-02)
Antroji našlelė
Iš Irkutsko traukiniu išvažiuojame
į Skovarodino. Pirkdami bilietus,
prieš savaitę gavome tik “plackartą”,
bet gerą variantą - “kupeškę”. Jaunimui paaiškinsiu, jog “plackartas”,
kaip ir kupe, yra su miegamosiomis
vietomis, tik jų trečdaliu daugiau
nei kupe - ten, kur kupe koridorius,
“plackarte” dviem aukštais įrengtos
lovos. Kupe vietos - skersai vagono,
o šoninės vietos - išilgai. “Skersosios” vietos “plackarte” rusų yra vadinamos “kupeškėmis”, o šoninės“bokovuškėmis”. Pribarsčiau čia
šūsnį nevartotinų žodžių... Beje, ir
žodis “plackartas” yra nevartotinas,
jį rekomenduojama keisti “vietaženkliu vagonu”. Atsimenu, kai skaičiau
savo pirmosios knygos korektūrą po
leidyklos redakcijos, niekaip nesupratau, apie ką aš ten rašau, bet
po derybų į knygą pavyko grąžinti
“plackartą”...
Taigi beveik dviejų parų kelionei
gavome “plackarto” narvelį, į kurį
atstriksėjo ir laiminga pakeleivė. Šešiasdešimtmetė kaimietė sakė, kaip
ir mes,važiuojanti į Skovorodino
atsiimti savo žuvusio dėdės kūno.
Realiai moteriškė - ne našlė, betgi ir
vėl - įlipus į traukinį, kartojasi laidotuvių motyvas,tad norom nenorom
prisimeni Ričardo juokelį apie oligarcho našlės paieškas.
Tai štai šita mūsų našlelė - nenašlelė pasakojo, jog jos dėdė motociklu
išvažiavo iš Irkutsko į Vladivostoką,
į kariuomenėje tarnavusių draugų
susitikimą. Artimieji po kelių dienų
gavo pranešimą - dėdė žuvo. Moteriškė sunkiai tvardė nuoskaudą, jog
už dviejų parų kelio nuo namų žuvęs dėdė giminei pridarė rūpesčių.
Ką dabar daryti su jo kūnu? Sakė,
jog šeimyna ilgai strategavo ir nusprendė, kad pigiausias variantasžuvusiojo kūną traukiniu gabenti iš
Skovorodino į Chabarovską (ten tik
para kelio traukiniu), Chabarovske kūną kremuoti. Pelenai iki Irkutsko
bus pervežti kaip paprastas siuntinu-

kas, žodžiu - nebrangiai. Į kremavimo vietą dėdės kūno niekas nelydės.
Mūsų bendrakeleivė kartu su kitame
vagone važiavusia savo pussesere į
Skovorodino vyko sutvarkyti “popierinės” dalies ir giminės vardu
atsisveikinti su žuvusiuoju dėde. Dar
moteriškė porino, kad miestelyje,
kur žuvo jos dėdė, bandys parduoti
ir tai, kas liko iš jo motociklo...
Sibiro masteliai ir sibirietiškos
problemos, matyt ,užgrūdina žmones. Mes savo bendrakeleivę paskutinį kartą susitikome Skovorodino
geležinkelio stoties bufete. “Dokumentus sutvarkėme, paverkėme prie
kūno. Nusipirksim alaus, stotyje
pasnausime. Rytoj išvažiuojame
namo,” - pasakojo prie mūsų priėjusi
bendrakeleivė. Kai pasiteiravome,
kodėl nenakvojančios viešbutyje,
- klausimas moteriškę ne juokais
pribloškė: „Ką, - negi mes po 500
rublių (po 8-9 eurus) už naktį mokėsime?”. Šešiasdešimtmetė, o dvi
paros “plackarte”, naktis stotyje, vėl
dvi paros traukinyje neatrodo nepakeliama našta... Na niekas neįveiks
šitos valstybės!
Palydovė pasisiūlė būti “stogu”!
Atsiprašau visų sveikai gyvenančių, bet vėl grįžtu prie nesveikosios
dalies - rūkymo ir alaus juoduosiuose
maišeliuose. Mane, einantį į tamburą, sustabdė palydovė: “Jūs rūkote!
Jei rūkote - turite iš manęs nusipirkti
traškučių!” Žinoma, palydovei paaiškinau, kad ne tik nerūkau, bet ir
negaliu pakęsti rūkalių, tačiau visą
gyvenimą svajojau apie traškučius,
tad mielai jų nusipirkčiau. “Dabar
drąsiai rūkykite, jei pamatysiu ką
įtartino, – perspėsiu,” - po to, kai nusipirkau traškučių pakelį, paaiškino
palydovė.
Nudardėjus nemažą kelio gabalą, vienoje stočių prie mūsų, į
traukinį su juodaisiais maišeliais
sugrįžtančių,prikibo antrasis palydovas - pagyvenęs kaukazietis. “Norite
mėgautis malonumais - turite už tai
mokėti. Jei nepirksite iš manęs traškučių, jus gali sulaikyti policija,”
- gąsdino. Juokėmės, žinoma... Dar

paaiškinau, kad aš jau investavęs į
traškučius jo porininkei. Pajudėjus
traukiniui, palydovas vėl priėjo prie
mūsų: “Jūs dar nepirkote traškučių,
o jau geriate alų!” - bedė pirštu į
Ričardą. Pastarasis nesiginčydamas
patraukė į palydovų kupe apsipirkti
už visą eurą, o gal ir du. Gražiausia,
kad tambure dažnai kartu rūkiau su
pačiu palydovu. Tik abu apsimesdavome, kad mes vienas kito nematome ir nerūkome...
Apie tvarką “plackarte”... Čia palydovė- moteriškė , prasitarusi esanti
mūsų tautietė, nes jos motina latvė,
o tėvas-”velnias žino kas”.Bemaž
išprotėjusi darboholikė. Visą savo
pamainą ji nuolat triūsė,- regis-, vos
baigė valyti vagoną-tučtuojau griebiasi jį šiūruoti iš kito galo.
Rusė maitintoja...
Šoniniame apatiniame gulte šalia
mūsų keliavo pagyvenęs vyriškis,
kuris su niekuo nebendravo ir sveikai maitinosi. Kas porą valandų jis
išsilankstydavo savo gultą, pasiruošdavo stalelį ir “staltiesę”. Staltieses
jis gamino iš knygos. Kiekvieną kartą iš knygos jis išsiplėšdavo tris lapus, juos preciziškai tiksliai, kraštinė
prie kraštinės, klojo ant stalo.
Mūsų bendrakeleivė tik pajudėjus
traukiniui stalelį uždengė į kelionę
įsidėta nėriniuota staltiesėle. “Na ką,
vaikinai, valgysime?” - pakuodama
maistą paklausė. Čia mes patekome
į nepatogią situaciją. Maisto beveik
neįsidėjome, manėme- užkąsime
restorane, mat ‚“plackarte“ raikyti

trankiausi, kol radau,” - porino rusė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
konservus, regis, nėra labai patogu
- dar visas vagonas jais prasmirs.
Bet paaiškėjo, kad šiame traukinyje vagono-restorano nėra. “Mums
nedavė vagono-restorano,” - sakė
palydovė. Jau pirmajame traukinyje
išsiaiškinome, kad traukinys ir garvežys - dvi atskiros organizacijos.
Nesvarbu, kieno traukinys,- Čitos
ar Chabarovsko, garvežiai dirba tik
savo teritorijoje. Maskvos garvežys
traukinį veža iki Jaroslavlio,- nuo Jaroslavlio iki Kastromos dirba Jaroslavlio garvežys ir t.t. Kokiu principu
traukiniai aprūpinami vagonais-restoranais, išsiaiškinti nepavyko. Pirmojoje kelionės traukiniu atkarpoje
išgirdau vietoje sukurtą anekdotą.
Vyrukas palydovės paklausė, kur vagonas-restoranas,-traukinio priekyje
ar gale. Palydovė mostelėjo ranka.
“Ir visą laiką tiesiai?” - pasitikslino
keleivis.
Taigi maisto neturėjome, o mūsų
bendrakeleivė, taip pat kas porą valandų klojo stalą ir primygtynai siūlė užkąsti. Ji vežėsi keptą vištą, gal
dvidešimt virtų kiaušinių, porą kilogramų pyrago, sumuštinių prikimštą
dėžę ir t.t. “Gana drovėtis, prašom.
Visiems užteks”, - kvietė prie stalo.
Stengėmės naujos savo bičiulės neapvalgyti, juk pakeliui stotys, kuriose
bus maisto. Bet moteris tikrai nuoširdžiai rūpinosi mūsų skrandžiais,
o ir savąjį lauknešėlį susikrovė skaičiuodama, kad maisto dera įsidėti
tris kartus daugiau nei pati suvalgys,- juk neišvengiamai pasitaikys
alkanų bendrakeleivių. Teisindamasis bandau save įtikinti, kad kelionei
atgal ji turėjo antrąjį negendančio
maisto davinį.
Ši mūsų draugė sakėsi esanti ūkininkė, visko savo turinti - ir pieno, ir
sūrių, ir kiaušinių. O jau anūkai kaip
močiutės maistą mėgstantys! Pasinaudojau proga pasiaiškinti, kaip
Sibiro rusai ūkininkauja. Ji sakėsi turinti karvę, vištų ir didžiulį daržą. Iš
viso valdanti 20 arų žemės. Ėmėme
stebėtis- kaip turint 20 arų žemės galima išlaikyti karvę?.. Paaiškino: kai
yra žolės, karvė išgenama iš tvarto,
o kur ji ganosi, - pačios karvės reikalas. Žiemai šienas ruošiamas dar
originaliau. Visa šeima važiuojanti į
‚“šieno žygį“ keliolika kilometrų nuo
namų. Žygio metu šienas nupjaunamas, sudžiovinamas, sukraunamas į
kupetas. Paskui, po kurio laiko, traktoriumi šieną ūkininkai parsigabena
namo. Kol vyksta šieno džiovinimo
procesas, šeima nakvojanti arba palapinėse, arba automobilyje. “Mes
pirktinio maisto nevalgome - ten
tik nuodai,” - konstatavo ūkininkė.
Beje, ji šypsodamasi prasitarė, kad
pasakojimai, jog ganytis paleistos
karvės vakare pačios grįžtančios
namo, yra mitas. “Savosios visada
ieškau, kartą pusę nakties motociklu

Viena iš esminių Sibiro geležinkelio stočių puošmenų - senoviniai garvežiai

Dovaną atsiimti - ne nuodėmė
Mūsų bendrakeleivei labai norėjosi papolitikuoti. Tiksliau - stengėsi
priversti, jog pradėtume ilgėtis Tarybų Sąjungos. “Visi gyvenome draugiškai. O kas dabar? Dabar žmones supriešino. Visi vieni kitų bijo.
Mano senelis per karą žuvo, palaidotas Šiauliuose. Važiuočiau aplankyti
jo kapo, bet bijau,” - kalbėjo mūsų
bičiulė. Akivaizdu, jog į Šiaulius ji
nevažiuoja ne todėl, kad bijo, bet dėl
to, kad neturi pinigų... Juokiuosi, jog
visi mes nesame tokie reikšmingi,
kaip patys sau atrodome. “Lietuvoje
taip pat kalbama, kad rusai nekenčia lietuvių, bet mes šioje kelionėje
to nepastebėjome. Tiesą sakant, nepastebėjome nei neapykantos, nei
meilės. Na neįdomūs mes niekam
Sibire. O kodėl jūs manote, kad Lietuvoje kam nors būsite įdomi?” - paklausiau. “Bet juk per telviziją sako,
kad rusams Lietuvoje nesaugu!”
- neatlyžta. Tada įsikišo Ričardas:
“Lietuvoje dar vienas kitas šimtas
tūkstančių rusų gyvena. Jei atvažiavusius rusus turistus Lietuvoje pjauna, kažin kodėl nepjauna vietinių
rusų?”
Mūsų pokalbius nuolat girdėjo ant
šoninio gulto tįsojęs estetas, tas, kur
iš knygos lapų gaminosi staltieses,
tačiau į pokalbius nesikišo. Jis bendrauti pradėjo tik po to, kai jį pagyrėme. Per traukinį ėjo uniformuotas
žmogus, gal traukinio viršininkas,
ir stabtelėjęs prie esteto jo paklausė:
“Ar viskas gerai? Ar nėra triukšmo,
girtuoklysčių?” ir pan. Estetas atsakė, kad vagone - tvarka. “Och ,geras
jūs žmogus. Galėjote pasakyti, jog
mes siautėjame, maistą atiminėjame,
Putiną keikiame. Mumis, užsieniečiais, draugas viršininkas juk nebūtų
tikėjęs,” - kažkuris iš mūsų pajuokavo. Rusas pasijuto įvertintas ir ėmė
komunikuoti. Pradėjome kalbą nuo
žvejybos, o baigėme politika. “Aš
jums ne savo nuomonę pasakysiu. Aš
pasakysiu visą tiesą. Rusija yra pati
taikiausia valstybė visame pasaulyje. Rusija niekada nieko nepuolė Rusija tik gynėsi. Amerika dėl visų
konfliktų kalta, Amerikai reikia Rusijos žemių,” - atskleidė pašnekovas.
Tiems, kas norėtų patarti, jog nėra
ko su rusais politikuoti, paaiškinsiu
- buvo įdomu išgirsti, ką jie kalba,
kokia intonacija kalba... Kelionėje
nė viena diskusija su rusais nebuvo
priartėjusi prie konfliktinės situacijos, rėksmų ar įžeidinėjimų... “O
Suomija, Lenkija, Lietuva - jos taip
pat Rusiją užpuolė?” - domėjausi.
“Lenkijos Rusija nepuolė, apie Suomiją kita kalba, o Lietuva ir Rusijos
užimta gyveno geriau nei Rusija,” paaiškino viską žinantis pašnekovas.
Jis taip pat nurodė, kad įvairios diskusijos apie Krymą yra absurdiškos:
“Krymą Ukrainai atidavė Rusija. Jei
ką atiduodi- turi teisę persigalvoti ir
pasiimti atgal.”
(Bus daugiau)

Užbaikalės peizažas pro traukinio langą
Autoriaus nuotr.
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įvairūs

Ieško vykdytojų automobilių
stovėjimo aikštelės įrengimui
prie namo. 140 kv. m trinkelių,
60 m bortelių. Vieta: 30 km nuo
Anykščių.
Tel. (8-698) 47279.
Rado
Anykščių senosiose kapinėse
- raktus.
Tel. (8-683) 93755.
Dovanoja
Šuniukus.
Tel. (8-381) 53218.
Našlaičiams kačiukams reikia
Jūsų pagalbos. Galintys priglausti savo namuose, skambinkite tel. (8-699) 32656.
Buitinės technikos
remontas

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi
kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Priima užsakymus durpių ir
medžio briketams. Veža krovinius iki 10 t su kranu.
Tel. (8-612) 93386.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos
ir geodezijos skyrius atlieka sklypo kadastrinis Nr. 3470/0004:170
registruoto Onos Juodelienės ir Gintauto Juodelės vardu Pauriškių
kaime Svėdasų sen., Anykščių raj. kadastrinius matavimus ir sklypo
kadastrinis Nr. 3470/0004:171 registruoto Gintauto Juodelės vardu
Pauriškių kaime Svėdasų sen. Anykščių raj. Kviečiame atsiliepti gretimų sklypų, kurių kadastriniai Nr. 3470/0005:167 ir Nr. 3470/0005:168
savininką Algimantą Šalaką ar jo įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J. Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 8 381 )
52 259, 8 626 36379 el. p. zita.dikciene@vzf.lt
Neteršk gamtos - Negauk baudos!
Sertifikuoti biologiniai nuotekų valymo
įrenginiai
“Traidenis”, “August”,
“Feliksnavis”, Wavin”, “Solid”.
Su montažu, medžiagomis bei sertifikatu.

Akcija nuo 1349 Eur.
Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

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.

Sulčių spaudimas į plastikines pakuotes su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.

Veža krovinius iki 1,50 t
Lietuvoje ir ES šalyse. Teikia
perdraudimo paslaugas.
Tel.: (8-611) 96814,
(8-611) 41002.

SUPERKAME NERŪŠINIUS

Siūlome plačiausią pakuočių ir
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių k., sename
vaismedžių sandėlyje.
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

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

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.
Vidaus ir išorės apdaila, santechnikos, elektros instaliaciniai
darbai, trinkelių klojimas.
Tel. (8-602) 77022.
Anykščiuose valo kaminus,
pečius. Mūrija kaminų galvutes
ir atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-685) 10959.
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.
Kaminų įdėklai. Pristatomieji
(dvisieniai) kaminai. Suteikia
garantiją.
Tel. (8-674) 57976.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
5 a sklypą prie Kurklio ežero
pakrantės su 1,46 ha Kurklio
ežero, Anykščių r. vaizdingoje
vietoje. Kaina ir sąlygos derinami.
Tel. (8-683) 91121.
Nebrangiai - senovinį mūrinį pastatą Surdegio mstl.,
Anykščių r. Rūsys, sodas, 1,85
ha sklypas.
Tel. (8-683) 91121.
Dviejų
kambarių
butą
Smėlynės k., Troškūnų s. (butas
be patogumų, su baldais, yra
ūkiniai pastatai, tvartas, kieme
šulinys).
Tel. (8-603) 51710.
Anykščių centre, netoli turgaus, parduodamas sklypas su
dviem pastatais. 8,5 aro, prie
sklypo visos komunikacijos,
gera vieta gyventi, taip pat ir
vystyti komercinę veiklą.
Tel. (8-675) 47714.

Kita

Kuras
Beržines malkas kaladėmis,
skaldytas. Atraižas pakais, supjautas. Atveža.
Tel. (8-609) 91007.
Sausas
skaldytas
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

malkas.

Malkas: drebulės, baltalksnio,
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis ne mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612) 59532.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

IVECO DAILY (1999 m., 20 vietų,
galiojanti tachografo patikra ir TA).
Tel. (8-616) 30896.
Įvairių matmenų metalinius garažus
lengviesiems automobiliams traktoriams. Kaina nuo 350 Eur. Atveža.
Tel. (8-687) 73343.
Šiltnamius (polikarbonatiniai, cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiški).
Rudeninės nuolaidos!
www.siltnamiaijums.lt.
Tel. (8-682) 10643.
Traktorinį kultivatorių su akėčiomis,
rusišką 4 vagų bulvių sodinamąją, traktorinį tralą ir vagotuvą (5 plūgų) su prikabinamomis akėčiomis.
Tel. (8-686) 46467.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio Anykščiai - Troškūnai).

SKELBIMAI
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perka

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

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.

UAB “MALTOSA” PERKA
miežius, salyklinius miežius,
kviečius.
Nuo 25 tonų pasiima iš vietos.
Mūsų adresas: Slėnio 9A,
Švenčionėliai, Švenčionių r.
Tel. (8-615) 55555, Rolandas.
El. paštas: grudai@maltosa.lt

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

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

Vyto Sabo įmonė perka
veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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.
Gyvuliai

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

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

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto,
sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

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

Automobiliai

Geromis kainomis.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Nekilnojamasis turtas

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

PERKA
VERŠELIUS

PERKAME MIŠKUS
VISOJE LIETUVOJE

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

aukštomis kainomis, atsikaitome
iš karto, apmokame notaro išlaidas, nemokamai įvertiname miško
kainą.
Tel. (8-687) 71663.

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

Įmonė

PERKA MIŠKĄ SU
ŽEME

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

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių laidojimo namų darbuotojams, Troškūnų parapijos klebonui Sauliui Filipavičiui,
giedotojams, giminėms, kaimynams, artimiesiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į amžino poilsio vietą seserį Birutę KARKAITĘ - GRATKAUSKIENĘ.
Seserys Milda ir Meilutė

Siūlyti įvairius variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. (8-695) 67598.

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
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.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

siūlo darbą
Traktorininkui.
Tel. (8-698) 86641.
UAB „ Anykščių energetinė statyba“ - elektromonteriui.
Tel. (8-686) 34295, siųsti CV:
info@energetinestatyba.lt.
Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai skubiai reikalingas

technikas-inžinierius

pedagoginiam darbui.
Tel. pasiteirauti 8 652 68 021.

ieško darbo
Vyras gali kloti plyteles, atlikti dažymo darbus.
Tel. (8-688) 02158.

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į šiuos
laikraščius:
„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“

„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

UAB „Anykštos  redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti
mA3 ir A4
dydžio
plakatus.
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Gyčiui Padegimui patiko... ir nepatiko

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Į vaikų rašytojos Bronės Buivydaitės memiorialinį muziejų antradienį užsuko Kauno miesto kamerinio teatro režisierius Gytis Padegimas. Režisierius neslepia sentimentų rašytojai, tad muziejuje
lankosi nebe pirmą kartą. Jis žavėjosi muziejaus sodelio obelyse beisupančiais bateliais, tačiau pasipiktino, kad už tvoros riogso muziejininkei priklausantis apleistas namas.

Obelyse ne tik seni batai, kuriuos, ko gero, avėjo ir mokytojos, bet
ir vaikų pieštos pėdutės,šnabždančios mažųjų svajones ir mintis.
Autoriaus nuotr.

Režisierius Gytis Padegimas žavėjosi obelyse besisūpuojančiais bateliais.
Režisierius G. Padegimas Anykščiuose vieši su Kauno kameriniu teatru, kuris festivalyje „Pakeleivingi“
anykštėnams parodė spektaklį „Alksniškės“. Alytuje gimęs režisierius
prisimena, kad prieškaryje Alytuje
mokytojavusi Br. Buivydaitė jo tėvus
įtraukė į dramos būrelio veiklą. Ryšys

vardadieniai

šiandien
Uršulė, Raitvilas, Gilanda,
Hiliaras, Vilma.
spalio 15 d.
Donatas, Malvina, Severinas,
Viltaras, Mingedė, Aliodija,
Severas.
spalio 16 d.
Sanginas, Ramvydė, Odilija.

mėnulis

spalio 21 - 23 d. jaunatis.
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tarp rašytojos ir garsių Kauno medikų
nenutrūko ir jiems apsigyvenus Kaune. Galbūt tai galėjo nulemti ir režisieriaus gyvenimo kelio pasirinkimą. G.
Padegimas pasakojo, kad vieną kartą
jis su tėčiu buvo atvažiavęs į Anykščius, o rašytoja jam padeklamavusi
eilėraštį, kurį jis prisiminęs ir iš at-

minties paskaitęs šį kartą, viešėdamas
rašytojos name - muziejuje. Beje, režisierius labai vertina Br. Buivydaitės
tautiškumą ir tikisi kurį nors jos kūrinį
prikelti naujam gyvenimui teatre. A.
Baranausko pagrindinės mokyklos
vaikų sunešti ir obelyse sukabinti seni
batai jau kelios savaitės atkreipia pra-

eivių dėmesį, priverčia nusišypsoti,
- šiam sumanymui neliko abejingas
ir G. Padegimas. Muziejininkai kartu
su A. Baranausko pagrindinės mokyklos mokiniais ir literatūros mokytoja
Dangira Nefiene šitaip originaliai priminė rašytojos Br. Buivydaitės 1936
metais parašytą knygą „Auksinis batelis“, kuri šiemet surengtame geriausių lietuviškų knygų vaikams šimtuke
užėmė 77 vietą. Muziejininkai su
moksleiviais ir anykštėnais vieną vakarą čia, po muziejaus sodo obelimi,

garsiai skaitė šį kūrinį.
Į muziejų užsukęs režisierius G.
Padegimas žavėjosi anykštėnų išradingumu, tačiau išreiškė nepasitenkinimą, kad šalia išpuoselėto memioralinio muziejaus sodelio, kitoje tvoros
pusėje, teberiogso apleistas vienai
muziejininkei priklausantis namas.
Garbusis svečias siūlė muziejaus
direktoriui Antanui Verbickui paraginti savininkę kuo greičiau kažką su
namu daryti, kad pastarasis negadintų
senamiesčio vaizdo.

Su „Telia One“ – daugiau greičio, duomenų ir kanalų
Televiziją užsisakote iš vienur, namų internetą – iš kitur, o už
šeimynykščių mobiliojo ryšio paslaugas gaunate sąskaitas iš kelių
operatorių? Gana vargti. Nuo šiol, visas šias paslaugas užsisakę
iš „Telia“, galėsite mėgautis visais „iš vienų rankų“ privalumais
kartu su specialiu pasiūlymu „Telia One“. Jūs sutaupysite laiko ir
dar gausite greičio, daugiau duomenų ir dar daugiau mėgstamų
televizijos kanalų.
1. Tris kartus didesnė namų
interneto sparta
Jau dabar „Telia“ klientai gali
naudotis kokybišku šviesolaidiniu internetu su didele sparta,
tačiau su „Telia One“ jūsų turimo interneto greitis gali patrigubėti.
Taigi, jei šiuo metu naudojatės 100 Mbps spartos internetu, mes jį pagreitinsime iki 300
Mbps, o jei turite 300 Mbps –
džiaugsitės net 1 Gbps sparta.
Tokios spartos užteks visiems
namiškiams ir jų įrenginiams, o
atostogaujančių draugų atsiųstą
šimto nuotraukų albumą atsisiųsite greičiau nei ištarsite „šviesolaidinis internetas“. Ir viskas
– už tą pačią kainą.

2. Tris kartus daugiau mobiliųjų duomenų
Atsinaujinę mobiliojo ryšio planą, su populiariuoju „Premium M“
vietoje 2 GB per mėnesį galėsite išnaršyti 6 GB, o užsisakę „Premium
L“ už tą pačią kainą gausite nebe 6
GB, o net 18 GB duomenų. Ką su
tiek duomenų veikti? Viską! Tam,
kad išnaudotumėte 18 GB, jums
reiktų be perstojo (ir be miego) naršyti „Facebook“ ištisą savaitę, arba
dvi savaites dieną ir naktį klausytis
internetinio radijo, arba visą dieną
žiūrėti aukštos raiškos vaizdo transliacijas. „Telia One“ už įprastą kainą
trigubai daugiau duomenų suteiks
ne tik jums, bet ir dar keturiems
jūsų namiškiams, taigi įspūdžiais
galėsite keistis neribodami savęs.

3. Trys papildomi TV kanalų
rinkiniai išmaniosios televizijos
žiūrovams
„Telia“ išmaniosios televizijos
pagrindinį paketą sudaro 55 TV
kanalai, o su „Telia One“ jį papildysime dar trimis kanalų rinkiniais:
„Kino“, „Laisvalaikio“ ir „Žinių“.
Iš viso – papildomai net 17 kanalų,
taigi visada turėsite ką pažiūrėti.
Be to, „Telia“ išmaniojoje televizijoje rasite dviejų savaičių įrašus,
kuriuos galima žiūrėti nuo pradžių,
sustabdyti ar prasukti, taigi nereikia
jaudintis, jei dėl kokių nors aplinky-

bių praleidote savo mėgstamą laidą.
Dar daugiau įdomaus turinio rasite
videonuomoje, o „Vaikų kampelis“
pasirūpins mažųjų žiūrovų poreikiais.
Pasinaudoti „Telia One“ pasiūlymais gali ir esami, ir nauji klientai.
Jiems tereikia užsukti į artimiausią
„Telia“ klientų aptarnavimo saloną
ir atnaujinti esamas sutartis arba pasirinkti naujas paslaugas. Taip pat
daugiau apie „Telia One“ pasiūlymus galima sužinoti paskambinus
trumpuoju numeriu 1817 arba internete telia.lt.
Užsak. Nr. 1228

Praleiskit mane „Humanoj“,
Pritrūkusią oro gryno Bikinis – kaip iš Havanos,
O kelnės – kaip iš Berlyno.

Trečia dama jau užvirto
Ir spaudžia didžiausiu svoriu,
Nereikia prekių – parvirto Išleiskit, gyventi noriu...

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė „Humanoj“ papuola
į naujos siuntos iškėlimą
Anykščiuose

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Nemuškit manęs „Humanoj“,
Netempkit manęs už plaukų,
Paltukas man, ne mamai,
O pėdkelnės – dėl vaikų.

Skarelę tempiu pabrukus,
Švarkelį keliu ant peties,
Laikau apglėbusi rūbus Nuo smurto gal jie padės.

