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Vakuumas. Neįvyks Anykščių savivaldybės administracijos Statybos
skyriaus vedėjo konkursas, nes jam
registravosi tik vienas asmuo. Vakar
buvo paskutinė pretendentų į Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjus registracijos diena. Iki vidurdienio nesulaukta nei vieno pretendento
pareiškimo ir greičiausiai pretendentų
taip ir neatsirado. Statybos skyriaus
vedėjo pareigos atsilaisvino nuo rugsėjo, kai iš darbo išėjo Ramūnas Žemaitis, o Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėjo - rajono vyriausiojo
architekto nepavyksta rasti jau ilgą
laiką. Beje, vyriausiojo architekto pareigybė laisva ir kaimyninėje Utenos
rajono savivaldybėje.
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Anykščių
Partizanų vado
„Apverstas
palaikų ieškojo
namas“ –
dešimt metų
Iliuzijų
muziejaus kopija?
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Už suklastotų bilietų platinimą
robertas.a@anyksta.lt
skirta piniginė bauda
Robertas Aleksiejūnas

Pramogų ir sporto centro
„Kalita“ bilietų kasoje lankytojams kuris laikas buvo pardavinėjami suklastoti bilietai.
Tai išsiaiškino Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro vadovai.
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio žiniomis, iš darbo
jau atleista kasos darbuotoja
atsipirko pinigine bauda, o kokie dėl to pramogų ir sporto
centrui „Kalita“ buvo padaryti
finansiniai nuostoliai, nežino ir
pats meras.

Išėjo. Vakar darbą Anykščių savivaldybės administracijoje baigė ilgametė Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus specialistė Danutė Bernatavičienė.
Darbas. Vienas iš nedaugelio
anykštėnų, turinčių Lietuvos muzikos akademijos absolvento diplomą
Romaldas Gižinskas pradėjo dirbti
Molėtų rajone, Balninkų kaiminystės
namuose meno vadovu. Aktyviam
socialdemokratui darbą Anykščių rajone sunkiai sekėsi susirasti, tuo tarpu
kaimynams jo sukaupta patirtis ir išsilavinimas, pasirodė esantys vertingi.
Atvedė. Penktadienį Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros centro
kolektyvui pristatė naująją šios įstaigos vadovę Sonatą Steniulienę.
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Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis neigia, kad suklastotus bilietus ant Kalitos kalno pardavinėjusią kasos darbuotoją rekomendavęs įdarbinti būtent jis.

Ir brangstantis biokuras daug pigesnis nei dujos
UAB „Anykščių šiluma“
metai iš metų kryptingai centralizuoja savo ūkį, vis daugiau vartotojų prijungdami
prie biokatilinės. Praėjusį
šildymo sezoną iš „Anykščių
vyno“ gamyklos teritorijoje
esančios biokatilinės šiluma
tiekta Ramybės ir Pušyno
mikrorajonams bei miesto
centrui, dabar atkuriamos į
V.Kudirkos gatvę vedančios
trasos. Iki Naujųjų metų tikimąsi pastatyti ir antrąjį
biokatilą.
Du biokatilai be dujinių
katilų pagalbos turėtų pajėgti šildyti miestą, kol oro
temperatūra nekris žemiau
5-7 laipsnių šalčio.

Nuopelnai. Anykščių rajono savivaldybė pakvietė teikti kandidatus,
kurie yra verti Geriausio metų mokytojo vardo. Siūlantiems nepakaks
išvardinti mokytojų nuopelnų – savivaldybei teks pateikti ir nuopelnus
patvirtinančių dokumentų kopijas.
Taryba. Rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, vyko neeilinis Anykščių rajono
tarybos posėdis. Jame paaiškėjo, kad
savivaldybei pavaldžioje VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dedasi sunkiai suprantami dalykai – jau
beveik mėnesį įstaiga dirba be vadovo. Į posėdį buvo atvykusi ir naujoji Anykščių PSPC vadovė Sonata
Steniulienė. Plačiau – antradienio
„Anykštoje“.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis ir bendrovės vyriausiasis inžinierius Arvydas Valiulis bando kiek įmanoma optimizuoti įmonės veiklą - prie biokuro katilinės jungiamas dar
vienas Anykščių kvartalas, bus statomas dar vienas biokatilas.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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KONKREČIAI

Tėtis patarė koncertuoti basai
Rugsėjo 3-ąją - pirmąją mokslo metų dieną – Anykščių muzikos mokykloje koncertavo dabar Londone besimokanti anykštėnė pianistė Milda Daunoraitė.

Milda Daunoraitė net ir besimokydama Londone nepamiršo mokyklos, kurioje būdama šešerių pradėjo skambinti fortepijonu.
					
Autoriaus nuotr.
Anykščių muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja
Sigita Urbanavičienė vedusi

renginį kalbėjo, kad nuo mažų
dienų Milda savo žavesiu papirkinėjo publiką. „Tikra tikra,

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

nuoširdi nuoširdi - išsišiepia
visi vos ją pamatę“, - kalbėjo
S.Urbanavičienė. Po koncerto muzikos mokyklos direktorė
Kristina Vičinienė džiaugėsi, kad
Milda buvo šios mokyklos mokinė. „Tu mums padedi auginti
sparnus“,- sakė K.Vičinienė.
Per
koncerto
pertraukėlę
S.Urbanavičienė vardino Mildos tarptautiniuose festivaliuose laimėtus titulus bei miestus,
kuriuose ji koncertavo: Ženeva, Batumis, Varšuva, Paryžius,
Argus, Amsterdamas, Viena...
Būdama dar visai maža mergaitė Milda pradėjo po pasaulį keliauti viena, o pakalbinta apie
kuriozines situacijas juokėsi,
kad jos dažniausiai kyla dėl išsiblaškymo - tai pasą pamiršta, tai
kokį koncertinį drabužį. „Kartą
prieš koncertą apsižiūrėjau - neturiu batų. Paskambinau tėčiui.
Sako - eik groti basa, tada tikrai

visiems laikams šį koncertą atsiminsi“ - šypsojosi Milda.
M.Daunoraitę sveikino Seimo
narys Sergejus Jovaiša, Anykščių vicemeras Sigutis Obelevičius, mokytojai ir bičiuliai. O
Milda dėkojo buvusiems savo
mokytojams, glėbesčiavosi su
pirmąja mokytoja Irena Meldaikiene.
Gerokai po koncerto S.Jovaiša
„Anykštos“ žurnalistui sakė:
„Man dar dabar šiurpuliukai bėgioja. Galvoju, kad Milda būdama šešiolikos, muzikoje yra geresnė nei šešiolikos krepšinyje
buvo Sabas“, - emocingai kalbėjo buvęs garsusis krepšininkas.
Tuoj po koncerto Milda išskrido į Batumį, po to keliaus į mokslus, į Londoną. M.Daunoraitė architektų Daivos Gasiūnienės ir
Vytenio Daunoro dukra. Muzikos
mokyklą ji pradėjo lankyti būdama šešerių.

Meras svajoja apie sakurų parką Anykščiuose
Penktadienį Anykščiuose lankėsi Japonijos sakurų sodinimo
asociacija „Ikuokai“, kurioje dalyvauja ir rašytoja Kumiko Hirano, parašiusi ir išleidusi knygą apie Steponą Kairį Japonijoje.
Apie tai, kad toks vizitas bus, Anykščių rajono savivaldybė nepranešė, trumpas pranešimas apie tai pasirodė tik Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio „Facebook“ paskyroje.
„Asociacija lankėsi Anykščiuose norėdami susipažinti su Stepono Kairio gimtine ir pabendrauti
su žmonėmis. Aplankė Kurklių
Stepono Kairio pagrindinę mokyklą, kur mokė auklėtinius lankstyti origami, supažindino su japonų
kultūra, taip pat linksmai pašoko
ir pabendravo su mokyklos bendruomene. Aplankė Užunvėžius
ir kitus Anykščių turistinius

objektus. Ryt ši šauni delegacija lankysis Kaune vyksiančiame
Sugiharos renginių cikle ir sukurs Kaune Sakurų parką. Šaunu,
kad tokios gausios delegacijos
lanko mūsų kraštą ir tikimės kitąmet sugrįš su idėja Sakurų parką
padovanoti ir Anykščiams“, - rašoma mero K.Tubio „Facebook“
paskyroje.
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Už šiuos pinigus įsigyta 50
skrybėlių su juostele, 60 polo
marškinėlių trumpomis rankovėmis, 50 kuprinių, kurios papuoštos Anykščių miesto ženklu. Tarp
įdomesnių įsigytų reprezentacinių prekių – USB jungtimi veikiantys stalo ventiliatoriai, kurių
Anykščių rajono savivaldybė

taip pat užsakė pusę šimto.
Reprezentacinių prekių sandėlį
(tuometinė Anykščių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė
kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė „Anykštai“ yra sakiusi,
kad reprezentacinės prekės savivaldybėje yra sandėliuojamos,
- red.pastaba) taip pat papildė

Apie Anykščių rajono meras Kęstučio Tubio susitikimą su japonų delegacija Anykščių rajono savivaldybė iš anksto nepranešė.

300 vienetų popierinių maišelių, 2 000 neproginių vokų, 100
silikoninių kišenėlių telefonams,
100 puodelių, 50 termopuodelių
iš nerūdijančio plieno, 200 padėkliukų su lapeliais, 100 rašiklių
rinkinių. Visos šios prekės papuoštos Anykščių miesto ženklu.
Reprezentacinių prekių poreikis Anykščių rajono savivaldybėje ypač išaugo po to, kai buvo
sukurtas Anykščių miesto ženklas.
Reprezentacinėmis skrybėlė-

mis savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų darbuotojai puošėsi
per Anykščių miesto šventę.
Vokai su Anykščių miesto
ženklu naudojami savivaldybės
administracijos reikmėms. Kitos
reprezentacinės prekės teikiamos savivaldybėje besilankančių
delegacijų nariams, apdovanojamiems asmenims, naudojamos
savivaldybės delegacijoms vykstant į komandiruotes ir pan.

-ANYKŠTA

Tą pačią parduotuvę apiplėšė du kartus per savaitę
Šią savaitę du kartus apiplėšta Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime esanti UAB „Jara Jums“ parduotuvė.
Pirmą kartą į parduotuvę buvo
įsibrauta antradienio, rugsėjo
4-osios naktį, apie 3 valandą
Tuomet policija skelbė, kad iš
parduotuvės galimai pagrobtas

nenustatytas kiekis alkoholinių
gėrimų.
Rugsėjo 6-osios, ketvirtadienio naktį, 3.15 val. policijai pavyko sulaikyti parduotuvės plė-

Temidės svarstyklės

Smurtas II. Rugsėjo 3 dieną
apie 19.41 val. Troškūnuose, J.
Basanavičiaus g., namuose konflikto metu neblaivus (nustatytas
1,40 prom. girtumas) vyras (g.
1995 m.) smurtavo prieš buvusią nepilnametę sugyventinę (g.
2001 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Smurtas. Rugsėjo 5 dieną
apie 16.00 val. Skiemonių seniūnijos Smulkio kaime, Smulkio g., kartu gyvenantis sūnus
(blaivus) (g. 1966 m.) namų kieme smurtavo prieš motiną (blaivi) (g. 1948 m.), sukeldamas jai
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. Rugsėjo 3 dieną
apie 17.10 val. Skiemonių se-

Pažeidimai. Švietimo ir mokslo
ministerija (ŠMM) penktadienį pranešė nustačiusi daugybinių administracinių ir finansinių pažeidimų
Utenos kolegijoje – jai vadovavo
į akademinės etikos kontrolierius
šiuo metu pretenduojantis Gintautas Bužinskas. Anot ministerijos, G.
Bužinskas buvo kolegijoje įdarbinęs
savo sūnus ir pats įdarbino save papildomiems darbams atlikti, neteikė
privačių interesų deklaracijų. ŠMM
auditą atliko pačios Utenos kolegijos tarybos prašymu. Taryba audito
išvadas perdavė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai. Utenos kolegija
įgaliota pateikti priemonių planą
audito metu nustatytiems pažeidimams pašalinti.
Viešnia. Į Lietuvą kitą savaitę
atvyksianti Vokietijos kanclerė Angela Merkel susitiks su prezidente
Dalia Grybauskaite ir Baltijos šalių
ministrais pirmininkais, penktadienį
pranešė Lietuvos Prezidentūra. A.
Merkel taip pat vyks į Ruklą, kur
aplankys Vokietijos karius, vadovaujančius pernai Lietuvoje dislokuotam tarptautiniam NATO batalionui.
Draudimas. Dėl taršos Klaipėdoje Vyriausybė svarstys poreikį
ir galimybes drausti kompostuoti
gyvulinės kilmės atliekas, dumblą, įpareigoti bendroves veiklą
vykdyti uždarose erdvėse, keisti higienos normas dėl kvapų. Kaip sakė
Vyriausybės vicekancleris Deividas
Matulionis, šių priemonių nuspręsta
imtis penktadienį per kelių ministerijų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos savivaldybės atstovų
pasitarimą dėl taršos uostamiestyje.

Vasaros karščius iškęsti padėjo reprezentacinės skrybėlės
Anykščių rajono savivaldybės administracija liepą iš UAB
„ECHO STAMP“ už 4 665 Eur įsigijo reprezentacinių prekių.
Kadangi vasara buvo karšta, šįsyk už mokesčių mokėtojų pinigus
pripirkta skrybėlių ir ventiliatorių.

spektras

šiką – 1972 metais gimusį vyrą.
Šįsyk jis į parduotuvės patalpą
pateko lenta išdaužęs langą. Plėšikas pavogė 3 degtinės „Sobieski“ 0,7 litro talpos butelius, 2
degtinės „Zelionaja marka“ 0,7
litro talpos butelius, 1 degtinės
„Lithuania“ 0,7 l talpos butelį,

1 „Tornado“ 1 litro talpos alaus
butelį ir sausainių „Selga“ pakuotę.
Padaryta žala tikslinama. Vyras sulaikytas ir patalpintas į
areštinę. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

niūnijoje, kelio Kaunas - Zarasai
111 km sustabdyto automobilio
NISSAN ALMERA vairuotojui
(g. 1981 m.), kurio gyvenamoji
vieta nedeklaruota, nustatytas vidutinis 1,54 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

namuose rastas vyro (g. 1976
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Mirtis. Rugsėjo 6 dieną apie
16.20 val. Kurklių seniūnijos
Kurklių II kaime, Šaltinio g.,
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Ginklas. Rugsėjo 6 dieną apie
13.34 val. Anykščių seniūnijos
Vikonių kaime, Troškūnų g., pas
vyrą (g. 1994 m.) rastas nenustatytos rūšies šaunamasis ginklas ir 25 vnt. šoviniai. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Klastotė. Teisėsauga išaiškino
bendrovę, kuri vertėsi prekyba suklastotomis prekių ženklų pagalvėmis. Pareigūnai įspėja, kad sutaupyti siekiantys ir tokias neoriginalias
detales į automobilius dedantys
asmenys smarkiai rizikuoja. Spėjama, kad Lietuvoje gali būti dešimtys
tūkstančių automobilių, kuriuose sumontuotos tokios neaiškios kokybės
oro pagalvės, dalis jų savininkų apie
tai gali nė neįtarti. Pareigūnų duomenimis, neoriginalios oro pagalvės
dedamos į įvairių populiarių markių automobilus, tačiau rasta gaminių, žymėtų prabangių „Maserati“,
„Porsche“ automobilių logotipais.
Siekė. Valdančiosios Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis
Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad
parlamentaras Justas Džiugelis siekė iš frakcijos išvesti apie 20 narių,
o tai ir yra pagrindinė jo šalinimo
iš „valstiečių“ gretų priežastis. „J.
Džiugelis kalbėjo su beveik visais
frakcijos nariais apie tai, kad reikia
frakciją suskaldyti. (...) Daug žmonių gali tai patvirtinti, gal 20 tokių
yra, kuriuos kalbino“, – sakė R. Karbauskis. Klausimas dėl J. Džiugelio
pašalinimo iš „valstiečių“ frakcijos
bus svarstomas pirmadienį.
Lyderis. Rytų Ukrainos separatistų įkurtos niekieno nepripažintos
„Donecko liaudies respublikos“
(DLR) „parlamentas“ penktadienį
paskyrė laikinuoju DLR vadovu Denisą Pušiliną, iki rinkimų eisiantį nužudyto pirmtako Aleksandro Zacharčenko pareigas. Tokiam sprendimui
vienbalsiai pritarė 90 deputatų, dalyvavusių plenariniame posėdyje. Be
to, buvo vieningai nuspręsta rengti
rinkimus lapkričio 11-ąją.

SITUACIJA

???

Ar važiavote
į Lenkiją
apsipirkti?

Dalia GILIENĖ, mokytoja:
- Specialiai nesu važiavusi. Kartą po ekskursijos Lenkijoje, buvau
maisto prekių parduotuvėje. Daugelio
dalykų, net tų pačių prekinių ženklų
kainos ten yra pastebimai mažesnės
nei Lietuvoje. Žinau žmonių, kurie
važiuoja į Lenkiją pirkti mėsos tiesiai
iš skerdyklų, sako, kad kelionės apsimoka.

Regina PATALAUSKIENĖ, Seimo nario padėjėja:
- Kai važiuodavome automobiliu
iš Anglijos į Lietuvą - sustodavome
Lenkijoje apsipirkti. Bet, greičiau iš
smalsumo, nei norėdami sutaupyti.
Manau, kad ten sutaupyti gali tik tie,
kurie analizuoja kainas, perkant viską
iš eilės, vargu, ar padarysi biznį.

Saulius PESLIAKAS, vadybininkas:
- Nevažiavau. Pagal mano gyvenimo būdą lyg ir nevertėtų važiuoti
- neturime įpročio prikaupti maisto
produktų. Nors iš tiesų maistas sudaro didelę visų išlaidų dalį. Gal ir verta
apie tokias keliones pamąstyti.
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Už suklastotų bilietų platinimą
skirta piniginė bauda
(Atkelta iš 1 p.)
„Tikrų nuostolių aš dar nežinau.
Bus matyti po kiek laiko, nes net
nesakysiu, kaip jie gali pasimatyti“,
- „Anykštai“ sakė K.Tubis.
Anykščių rajono meras K.Tubis
tikino nežinantis ir kokio dydžio
bauda skirta bilietus klastojusiai kasos darbuotojai.
„Kiek žinau, yra surašytas administracinio kodekso nusižengimo
protokolas ir nubausta. Kokia bauda paskirta – negaliu pasakyti. Nesidomėjau, nes laikinoji turizmo ir
verslo informacijos centro vadovė
ją atleido už šiurkštų darbo pažeidimą“, - sakė K.Tubis.
Buvęs „Kalitos“ vadovas Liudvikas Avietė „Anykštai“ sakė, kad į
bilietų klastojimo aferą įsipainiojusią kasos darbuotoją jam į darbą nurodęs priimti meras K.Tubis, tačiau
šis tai neigia.
„Nežinau, ką Avietė prisimena.

Aš negaliu nei vieno žmogaus rekomenduoti ir nerekomendavau nei
vieno žmogaus į tam tikrą darbo
vietą. To nedarau. Bet tą žmogų aš
pažįstu, tas žmogus dirbo Liberalų
sąjūdyje atsakingąja sekretore. Pavardės negaliu sakyti. Jūs žinote
apie nekaltumo prezumpciją“, - aiškino per savivaldos rinkimus po Liberalų sąjūdžio vėliava mero posto
siekęs K.Tubis.
Tai, kad ant „Kalitos“ kalno kuris
laikas buvo vykdoma neteisėta veikla, K.Tubis sakė nematantis reikalo
įvertinti Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centro bei jo padalinio
– pramogų ir sporto centro „Kalita“
vadovų atsakomybės.
„Manau, kad labai tinkamai vadovai atliko savo darbą, nenuslėpė
jokio pažeidimo. Tai mes toleruojame. Ir aš pats galvoju, kad aptikus
pažeidimą, jį reikia fiksuoti, o tada
pagal surinktą medžiagą priimti
sprendimus. Tai jie ir darė“, - aiški-

Laistė brangiu vandeniu

no K.Tubis.
Kad nepasikartotų panašūs dalykai, kokie nutiko ant Kalitos kalno, pasak Anykščių rajono mero
K.Tubio, nuolat būtina tikrinti darbuotojų patikimumą.
„Matomai, laikas nuo laiko reikia patikrinti žmonių patikimumą.
Netgi FTB biure, kur yra labai patikrinti žmonės, kartais pareigūnai
siunčiami daryti kratą ir žiūri, ar
visi pinigai pajamuoti protokole.
Tas dalykas pas juos yra įteisintas,
žiūrimas žmogaus patikimumas. Ir
tas žmogus, kuris yra nepatikimas,
tiesiog atleidžiamas iš darbo“, - kalbėjo K.Tubis.
Anykščių rajono meras K.Tubis
„Anykštai“ sakė yra patenkintas
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro veiklos rezultatais:
„Po to, kai pasikeitė buvusio turizmo centro vadovai ir darbuotojai
Kalitos kalne, pajamos padidėjo
apie 70 proc.“

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Laikinasis UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas
Gervinskas juokavo, jog žino ir „Anykščių vyno“ gamyklos komercines paslaptis.
„Anykščių vynas“ - svarbus
„Anykščių vandenų“ klientas
ir, kai gamykla pradeda supirkti
obuolius, juos plauti ir spausti sultis, vandens pardavėjai iš
karto pajunta. „Rugpjūtį auga
vandens pardavimai „Anykščių
vynui“ - sakė A.Gervinskas. Taigi, jau iš to aišku, kad obuolių
supirkimas prasidėjo.
Vasaros karščiai teoriškai lyg
ir turėtų didinti vandens suvartojimą, tačiau, pasak A.Gervinsko,
vandens pardavimai kyla tik užsitęsus sausrai, kai individualių

namų gyventojai brangiu vandeniu pradeda laistyti daržus.
Formuluotė „brangus vanduo“
“Anykščių vandenų“ laikinojo
vadovo nuomone, nėra visai teisinga, mat dauguma Anykščių
individualių namų gyventojų
turi po du vandens skaitiklius.
Vidinis skaitiklis yra „brangesnis“, nes apmokestintas ne tik
vanduo, bet ir nuotekos, o kieme
leidžiamas vanduo apskaitomas
kitu skaitikliu ir kainuoja per
pusę mažiau.

Laikinasis UAB „Anykščių
vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas juokavo, jog
žino ne tik savo įmonės, bet
ir „Anykščių vyno“ komercines paslaptis.

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS
ANYKŠČIŲ RAJONE
2018 m. rugsėjo 17 – spalio 15 darbo dienomis Anykščių rajono gyventojams bus nemokamai išvežamos stambiagabaritės atliekos – seni baldai, baldų dalys, buitinė technika.
Atliekų turėtojai turi iš anksto užsiregistruoti tel. (8 381) 5 14 78 arba el. paštu info@anykom.lt.
Anykščių miesto gyventojams registruotis nereikia, kilus klausimams kreiptis tel. (8 381) 5 14 78 arba el. paštu info@anykom.lt.

stambiagabaričių atliekų išvežimo
grafikas seniūnijose

Minėtas atliekas prašome sudėti paskirtą išvežimo dieną šalia namų
valdų nuo 8.00 valandos ryto.
Prašome nedėti mišrių buitinių atliekų, statybinio laužo, lengvųjų automobilių, motociklų detalių, tekstilės gaminių, bioskaidžių atliekų – nebus išvežama. Iš vienos valdos priimsime padangas:
Lengvųjų automobilių – ne daugiau 4 vnt.;
Motociklų – ne daugiau 3 vnt.;
Dviračių – ne daugiau 2 vnt.

Statybines atliekas (smulkaus būsto remonto) nemokamai iš
gyventojų priima atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščiai (mob. 8 696 79996), o
bioskaidžias atliekas priima bioskaidžių atliekų kompostavimo
aikštelėje Šeimyniškių k. (mob. 8 650 84127).

Stambiagabaričių atliekų
išvežimno grafikas anykščių mieste

savaitės citatos
O juk tai vienintelė įstaiga
stovinti ant bėgių...
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
veiklą:
„Žadėjo imtis visų priemonių,
tačiau čia jau – chaoso požymiai“.
Sargai ir patys geba kasinėti
Mindaugas NEFAS, istorijos
mokslų daktaras, apie tai, jog
net mokslininkus stebi budrios
visuomenės akys:
„(prisistatė) neformalūs visuomenės sargai, kurie norėjo archeologus išvyti“.
Turime mes jau keliolika
dujinių stebuklų!
Arvydas VALIULIS, UAB
„Anykščių šiluma“ vyriausiasis
inžinierius, apie savo darbo specifiką:
„Veikla reglamentuojama techninėmis normomis, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis.
Išradimų ir atradimų ar stebuklų
nepadarysi“.
Ir muzikanto karjera ilgesnė
nei krepšininko!

Sergejus JOVAIŠA, Seimo narys, garsus krepšininkas įvertino
anykštėnę pianistę Mildą Daunoraitę:
„Galvoju, kad Milda būdama šešiolikos, muzikoje yra geresnė nei
šešiolikos krepšinyje buvo Sabas.
Nustatytas labai
orumo žeminimas

nedidelis

Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie neblaivų už
vairą įkliuvusį Anykščių seniūną Eugenijų Pajarską:
„Šiaip, aišku, jei valstybės tarnautojas neblaivus vairuoja transporto priemonę, tai nėra gerai, jis
žemina valstybės tarnautojo orumą. Bet, kiek aš žinau, ten buvo
nustatytas nedidelis girtumas“.
Kitaip tariant, tampa
panašiu į Seimo narį...
Antanas SKREBIŠKIS, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas, apie
skirtingą išgėrusių žmonių elgesį:
„Vieniems pakanka išgerti nedaug (lengvas girtumas) ir jis jau
tampa neorientuotas, nevaldomas, agresyvus, labai pasitikintis
savimi, ieškantis nuotykių“.
O jei rūkytos mėsos kvapą
eksportuoti?
Algis BUKAUSKAS, ūkininkas, apie renginį, kuriame meras Kęstutis Tubis ūkininkams
pristatė bendradarbiavimo su
kinais galimybes:
„Neradau tam susitikimui laiko, o kita vertus, ką aš, užsiimantis mėsos gaminių gamyba, galėčiau turėti bendro su Kinija?“

,,ANYKŠTA“ TV
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Savo garderobą pataria atnaujinti
ryškių spalvų drabužiais
Sekmadienį, rugsėjo 9 dieną, bus minima Tarptautinė grožio
diena. Ta proga „Anykšta“ TV kalbino plaukų stilistę, fitneso
trenerę, verslininkę Gintarę ŽEMAITIENĘ. Pašnekovę kalbino
portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS.

Verslininkė Gintarė Žemaitienė vyrams patarė dažniau lankytis
kirpyklose.
- Anykščiuose pakankamai
nemažai yra kirpyklų, grožio
salonų. Kodėl nusprendėte
imtis verslo, kuris susijęs su
grožio paslaugomis?
- Visų pirma, Anykščiai yra
mano miestas – čia aš mokiausi.
Gyvenime daug keliavau, pamačiau nemažai pasaulio šalių.
Domėjausi drabužių madomis,
plaukų kirpimo stiliais, stebėjau, kaip atrodo žmonės. Ir su-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Anądien Anykščiuose, jau
po darbų, ėjau Vilniaus gatve.
Nuo bažnyčios pusės ateinančią
sutikau Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus vedėją
Audronę Pajarskienę. „Laba
diena“, - mandagiai pasilabinau su savivaldybės specialiste.
„Dieeeeve“, - pro dantis į mano
pasisveikinimą iš krūtinės gelmių
išrėžė piktą žvilgsnį į mane metusi A.Pajarskienė.
Jau nueidamas galvojau, ką
galėtų reikšti toks savivaldybės
Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjos elgesys? Prisiminiau, kad ji vaidina Anykščių
kultūros centro meno mėgėjų teatre. Greičiausiai žingsniuodama
gatve buvo paskendusi mintyse
apie būsimą teatro pasirodymą ir
garsiai repetavo savo vaidmenį,
pagalvojau....
Būtinai ta proga apsilankysiu

pratau, kad Anykščiuose viso to
trūksta. Atėjo laikas kurti savo
verslą, Anykščiuose ieškojau
tam vietos, buvo labai svarbu,
kad tai būtų miesto centras. Ko
man trūko Anykščiuose? Trūko
spalvų, įvairių madų tendencijų
įvairovės, norėjosi, kad žmonės
būtų laisvesni, tai atsispindėtų jų
šukuosenose, drabužiuose, kūno
linijose.

- Kaip manote, kas lemia,
kad Anykščiuose užtenka klientų tokiai daugybei grožio
paslaugas teikiančių verslininkų?
- Anykščiai nėra tik miestas.
Pavyzdžiui, pas mus lankosi
žmonės iš įvairių kaimų, klientų
atvyksta net iš kitų miestų – Vilniaus, Kauno, Rokiškio. Manau,
kad žmonės ieško kažko naujo.
Žmonių ratas labai platus, todėl
visi grožio paslaugų teikėjai ir
turi darbo.
- Neabejoju, kad vaikščiodama Anykščių miesto gatvėmis
stebite, kaip atrodo anykštėnai. Koks tas anykštietiškas
stilius?
- Mieste matau tik keletą ryškių asmenybių. Tas ryškumas
atsiranda pirmiausia tuomet, kai
žmogus yra laimingas. Įprasta,
kad ryškiais drabužiais dažniausiai rengiasi jaunimas, tačiau net
ir vyresniojo amžiaus žmonėms
patarčiau rengtis kuo ryškiau ir
atrodyti labiau pakylėtais, ko
tamsių spalvų darbužiai nesuteikia.
- Ar reikia išleisti daug pinigų, kad atrodytum stilingai?
- Ne, išleisti daug pinigų nereikia. Labai svarbu atrasti, kas
tau tinka ir kas tau teikia malonumą tavo išvaizdoje. Jokiu
būdų nereikia bijoti aplinkinių
pastabų apie tai, kaip tu atrodai.
Jeigu tau tai patinka – vadinasi
taip ir turi būti.

dar viename Anykščių kultūros
mos solidžios nuolaidos, jų
centro meno mėgėjų spektaklyje.
rengėjai net kelioms dienoms
Tas savivaldybės specialistų įsiužtveria Šventosios upės taką, o
kūnijimas į visai kitus personamuzikos bumbsėjimas netyla iki
žus – ypatingai įdomus. Iki šiol
pat paryčių. Jei taip ir toliau,
akyse matau „girtą“ mero pataiš prekybos centrų festivalio
rėją Donaldą Vaičiūną, kuriam
dienomis graibstomi kiaušiniai
teatre teko toks vaidmuo. Puikus
gali būti panaudoti ir pagal kitą
įsikūnijimas, Donaldai! Tik,
paskirtį.
brolau, nesek Audronės pėdomis
Iš prekybos centro kelkimės
ir garsiai gatvėje nerepetuok to
į Anykščių rajono savivaldybę.
vaidmens – nejauku ir tau būtų
Lankiausi čia praeitą ketvirgatvėje ištarti „laba diena“...
tadienį, kuomet vyko Anykščių
Įdomus ir kartais keistas tas
rajono Tarybos posėdis. Šįsyk
kultūrinis gyvenimas. Iš Vilniaus
savivaldybėje sutikau tik vieną
gatvės šįsyk persikelkime į
„aktorių“ – mero patarėją
prekybos centrą. Prekybininkai
D.Vaičiūną. Po paskutinių pasitrina delnais, kad kultūrinis
vaikščiojimų Vilniaus gatve apgyvenimas Anykščiuose didina
sidžiaugiau, kad šis buvo ramus
jų pelnus. Štai, prekybos centras
ir atliko mero patarėjo vaidme„Maxima“
nį. Nusteneseniai
...Jis teiravosi, kodėl į rajo- bino tik
paskelbė,
no Tarybos posėdžius vaikšto kitas mero
kad vasarą
patarėjas –
žurnalistai...
Anykščiuose
„valstietis“
praūžęs festiDominykas
valis „PurpuTutkus.
rinis vakaras“
Jis teirasuteikė aktyvesnį prekybos
vosi, kodėl į rajono Tarybos poritmą. Bardų melodijų ir poezisėdžius vaikšto žurnalistai, nors
jos pasiklausyti atvykę žmonės
tuos posėdžius tiesiogiai galima
labiausiai didino saldainių, vafstebėti „YouTube“ kanalu.
lių, šokolado, glaistytų sūrelių
„Ar bloga posėdžių transir maltos kavos paklausą. Kelis
liacijos kokybė?“, - domėjosi
kartus išaugo ir varškės, kefyro,
D.Tutkus.
pieniškų dešrelių, karšto rūkymo
„Atėjus į savivaldybę prieš
kumpio ir kiaušinių pardaviposėdį galima paspausti Anykšmai“, - skelbia „Maxima“.
čių rajono merui Kęstučiui
Tie išaugę kiaušinių pardaTubiui ranką“, - paaiškinau
vimai festivalio dienomis gali
motyvus, kodėl informacinės
turėti ir užslėptų ketinimų.
technologijos taip ir nepakeitė
Anykštėnai vis bruzda, kad jiems
gyvo bendravimo su žmonėmis.
į festivalio renginius netaikoDar norėjau mero patarėjui

- Ar iš žmogaus drabužių
stiliaus galite nuspėti, kokį jis
dirba darbą?
- Neseniai buvau išvykusi į
Olandiją, kur vyko seminaras.
Ten būtent mus mokino, kaip
iš drabužių, šukuosenos stiliaus
įvertinti žmogų. Netgi judesiai
apie žmogų labai daug išduoda.
- Esate plaukų stilistė. Ar neatrodo, kad anykštėnių moterų
šukuosenos yra pernelyg konservatyvios?
- Taip, moterų šukuosenos
yra gan paprastos. Manau, kad
Anykščiuose kažką keisti žmonėms yra sunkiau. Jei, pavyzdžiui, moteris 10 metų vaikščiojo pas tą pačią kirpėją, ji tiesiog
bijo keistis, dvejoja dėl to, kaip
atrodys.
- Atėjo ruduo, ko gero, tie išvaizdos pokyčiai žmonėms tik į
naudą, juk tai veikia ir jų emocinę būseną.
- Kai aš gyvenau Ispanijoje,
ten sakydavo, kad labai svarbu
rudenį keistis – pasidaryti naują šukuoseną, rinktis spalvingus
drabužius.
- Akcentuojate spalvas. Kokias patartumėte rinktis?
- Šį rudenį pati madingiausia
bus raudona spalva.
Visą pokalbį su G.Žemaitiene
žiūrėkite portale anyksta.lt, rubrikoje „Anykšta“ TV.
D.Tutkui papasakoti, kad Anykščių rajono Tarybos posėdžiai
– tai tarsi spektakliai, kuriuos
žmonės taip pat dažniausiai
stebi salėse, o ne per televizijos ekranus. Dar apie tai,
kad teatras kartais persikelia į
Anykščių miesto gatves. Tačiau
prasidėjo posėdis.
Posėdžio metu emocijoms
verdant dėl Anykščių rajono
savivaldybei pavaldaus „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“,
kuris jau beveik mėnesį dirba
be vadovo ir jame, anot mero
K.Tubio, „vyrauja chaosas“,
kažkodėl prisiminiau apie „Maximos“ išaugusius pardavimus.
Jeigu savivaldoje ir toliau tęsis,
kaip rajono Tarybos nariai
įvardijo, „bardakas“, kiaušinių
pardavimai Anykščiuose gali
išaugti ir nesulaukus savivaldos
rinkimų... Kam dar be kiaušinienės jie gali būti panaudoti,
palieku skaitytojų fantazijai.
Pabaigai norėčiau pacituoti
Dešimt Dievo įsakymų Išėjimo
knygoje: „Nenaudosi piktam
Viešpaties, savo Dievo, vardo,
nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam
jo vardą“ bei atsiprašyti, kad
„be reikalo“ „Anykštos“ puslapiuose pastarosiomis savaitėmis miniu Anykščių seniūnijos
seniūno Eugenijaus Pajarsko
vardą.
Kas žino, jei ne tos 0,7 prom.
pakeliui iš Pajarskų vilos, gal
prasilenkiant gatvėje su Aleksiejūnu net ir nereikėtų šauktis
Aukščiausiojo vardo...

šiupinys
Kvietimas. VĮ Valstybinių miškų urėdija gamtos mylėtojus kviečia
atvykti į girininkijas pasiklausyti
įspūdingo tauriųjų elnių riaumojimo.
Elnių tuoktuvių „dainos“ miškus
drebina nuo rugpjūčio iki lapkričio,
tačiau intensyviausias rujos metas
paprastai būna rugsėjo mėnesį. Šia
proga Valstybinių miškų urėdija 14oje regioninių padalinių organizuoja
nemokamos išvykas į miškus, kurioms vadovaus patyrę miškininkai
medžiotojai.
Fontanai. Šventosios upėje įrengti
fontanai bus išjungti rugsėjo 12 dieną. Tai yra numatyta Anykščių rajono
savivaldybės administracijos sutartyje su UAB „Kurklių karjeras“, kuri
prižiūri Šventosios upės užtvanką.
Susitikimas. Lietuvos miško savininkų asociacijos vadovybė, siekianti, kad būtų panaikintas 5 proc.
medienos apyvartos mokestis, tai
penktadienį aptarė su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Šios asociacijos narys yra ir Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis. Asociacijos netenkina Aplinkos apsaugos komiteto
nario Lino Balsio pataisos, kuriomis
siūloma uždrausti dalį kirtimų ne tik
visose saugomose teritorijose, bet ir
kituose miškuose. Be to, asociacija
priešinasi bandymams nustatyti maksimalius miško plotus, kuriuos galėtų
turėti savininkai.
Kolekcija. Rugsėjo 7 – 8 dienomis alaus namuose – darykloje „Pilialaukis“ vyksta kasmetinė rudeninė
alaus atributikos kolekcininkų birža.
Jau paskelbtas biržos dalyvių sąrašas – šiame renginyje dalyvauja ir
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Blazarėnas. Laisvalaikiu
R.Blazarėnas kolekcionuoja alaus
bokalus.
Akcija. Policininkai informuoja,
kad rugsėjo mėnesį vykdys prevencines priemones, skirtas eismo saugumui užtikrinti: prieš pamokas ir po jų
organizuos reidus, skirtus transporto
priemonėms, kurias vairuoja mokiniai, tikrinti; organizuos mokyklinių,
maršrutinių autobusų ir kitų transporto priemonių,vežančių vaikus į
mokyklas ir iš jų, vairuotojų blaivumo, transporto priemonių techninės
būklės patikrinimus. Bus sustiprintos
policijos pajėgos viešajai tvarkai ir
eismo saugumui užtikrinti, ypatingą
dėmesį skiriant prie mokyklų esantiems keliams (gatvėms), pėsčiųjų
perėjoms ir kitoms masinėms žmonių
susibūrimo vietoms (prekybos centrams, renginių vietoms ir pan.). Taip
pat bus skiriama daugiau dėmesio
toms vietoms, kuriose gali linksmintis, girtauti (svaigintis) nepilnamečiai
ir kiti asmenys.
Daržas. Nors netrukus sodininkai
daržuose nuiminės rudeninį derlių,
Anykščių naujų vėjų bendruomenė šį
rudenį priešingai – Anykščių miesto
parke pradės įrenginėti daržą. Anykščių naujų vėjų bendruomenės narys
Rolandas Lančickas „Anykštai“
sakė, kad šiuo metu vyksta daržui reikalingos įrangos pirkimas. Perkamos
įvairios lentos, durpės. „Sodinsime
daugiamečius augalus. Ne visose
lysvėse bus sodinamos daržovės. Bus
ir kitokių augalų – vaistažolių, prieskoninių augalų“, - sakė R.Lančickas.
Įrenginėdami miesto parke daržą,
Anykščių naujų vėjų bendruomenės
nariai į talką žada pakviesti ir Anykščių miesto gyventojus.
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Anykščių „Apverstas namas“ –
Iliuzijų muziejaus kopija?

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Iliuzija – iškraipyta pojūčių interpretacija, kai realybė suvokiama ne tokia, kokia ji yra. Egzistuoja keli iliuzijų tipai: optinės, garso, lietimo. Pirmojo Lietuvoje Iliuzijų muziejaus įkūrėjas,
rusas Matvei Linov sakė, kad jo įkurto muziejaus tikslas ne tik suteikti lankytojams galimybę
pamatyti iliuzijas, bet ir paaiškinti, kaip kai kurios iš jų veikia. Tiesa, paklausus apie panašaus
principo pramogą – „Apverstą namą“ Anykščiuose, muziejaus įkūrėjas susižavėjimo neparodė –
firmą, įrenginėjusią namą, jis laiko plagiatoriais.
Muziejus – žaidimų
kambarys
Iliuzijų muziejus – nepanašus
į standartinį muziejų. Lankytojus čia pasitinka jauni, keliomis
kalbomis laisvai bendraujantys,
malonūs žmonės, kurie paaiškina
eksponuojamų iliuzijų esmę, pasiūlo nufotografuoti lankytojus,
žaidžiančius su optinėmis iliuzijomis. Muziejų sudaro trys patalpos, padalintos į mažesnes dalis.
Pirmojoje salėje galima pamatyti
ir pažaisti su veidrodinėmis, šviesos iliuzijomis. Viena siena skirta
gipsiniams žmonių veidams – iš
arti jie įdubę, o iš toliau atrodo
trimačiai. Viena iš muziejaus gidžių sakė, jog taip sukurta veidų
iliuzija ir itin populiariame amerikiečių seriale „Sostų karai“.
Kai kurios iliuzijos – tiesiog
smagios, kai kurios – naudojamos psichiatrų, skirtos nustatyti
žmogaus būsenas. Štai, pavyzdžiui, viena iliuzija – atrodo,
visai paprastas margas piešinys,
buvo sukurta japonų psichiatro
Akijosi Kitaoka. Jis manė, kad
vaizdinės iliuzijos padeda nustatyti žmogaus psichinę būseną realiuoju laiku. Jeigu piešinys stebėtojui atrodo visai nejudrus, nėra
ko nerimauti, psichika - stabili,
o jei piešinys juda – reikalingas
emocinis ir fizinis poilsis. Kitoje
salėje galima nagrinėti įvairius
fizikos dėsnius, kurie atrodo lyg
iliuzija. Pavyzdžiui, Oilerio diskas, pastatytas ant veidrodžio,
sukasi, sukurdamas blizgesio
efektą.
Iliuzijos – puiki verslo niša
Pačiame Vilniaus centre, Vokiečių g., įsikūręs Iliuzijų muziejus, ne pirmasis M. Linov verslas
– prieš kelis metus vyras su komanda atidarė ir pabėgimų kambarį, kur sekdami užuominomis
ir spręsdami galvosūkius lankytojai turi surasti išėjimą. Jaunas

vyras jau ilgai gyvena Lietuvoje,
o nuo tipinio vilniečio jį sunkiai
atskirtum, dėl to labai nustebau,
kai visai be akcento kalbantis M.
Linov paprašė interviu daryti angliškai arba rusiškai. Vyras juokėsi, jog iš pažiūros kalba kaip
eilinis žmogus, tačiau, atrodo,
nelabai gudrus, nes jo žodyne labai nedaug žodžių...
Kadangi Iliuzijų muziejaus idėja pasiteisino, birželio mėnesį dar
vienas toks muziejus buvo atidarytas Kaune. Paklaustas, kaip sugalvojo idėją muziejui, M. Linov
sakė, jog pabėgimų kambaryje
jis taip pat naudoja iliuzijas: ten
žmones supa daug veidrodžių.
Paspaudus mygtuką prie veidrodžio, jis tampa permatomas.
Rusijoje, muziejaus savininko
gimtinėje, iliuzijų muziejaus koncepcija egzistavo ir seniau, tačiau
ten galima pamatyti beveik vien
tik 3D formato iliuzijas ant sienų. „Iliuzijos yra įdomus dalykas
nagrinėjimui“ – sakė M. Linov,
tačiau jomis vyras susidomėjo ne
šiaip sau, tai jam buvo ne hobis,
o gera verslo idėja. „Iliuzijomis
pradėjau domėtis kurdamas pabėgimų kambarį. XXI –ajame amžiuje nesunku rinkti informaciją,
mokytis, kad ir atsidarius „Vikipediją“, tam nereikia specifinio
išsilavinimo.“ – vyras sakė, jog
daug skaitant bei domintis, fizikos ir optikos veikimo principai
gali būti nesunkiai perprantami.
M. Linov teigimu, Iliuzijų muziejus yra sėkmingas, nes žmonės dažnai neatkreipia dėmesio į
iliuzijas, o jas „išnarsčius“ ir padalinus segmentais, padėjus ant
stalo, jos ne tik tampa lengviau
suvokiamos, bet ir sudomina
savo veikimo principais.
Muziejaus lankytojų
srautas visada panašus
Kai lankėmės Iliuzijų muziejuje, buvo šiltas vasaros savaitgalis
– tokiu oru nedaug žmonių renkasi

pramogas uždarose patalpose, tačiau nepaisant to, lankytojų buvo
daug. Paklaustas apie žmonių srautus, muziejaus įkūrėjas sakė, kad
nuo pat atidarymo prieš du metus,
lankytojų čia visada panašiai tiek,
kiek sutikome ir mes. „Galima sakyti, kad muziejus populiarus nuo
pradžios iki dabar. Nenoriu sakyti
iki pabaigos“ – juokėsi savininkas. Vilniuje esančiame muziejuje
dirba 13 žmonių.
Pasidomėjus, kaip muziejui pavyksta privilioti didelius žmonių
srautus, M. Linov sakė, kad ekspozicijos visada yra tobulinamos,
visi čia dirbantys gidai taip pat
siūlo idėjas, kaip pagerinti muziejaus turinį: komanda padeda
savininkui susigaudyti, į kuriuos
objektus žmonės kreipia mažiau
dėmesio, į kuriuos – daugiau.
„Muziejuje yra apie 75 eksponatai.
O populiariausius sunku išskirti –
pas mus lankosi skirtingų amžiaus
grupių žmonės – ir jaunos šeimos,
ir vidutinio amžiaus poros, ir jaunimas, taigi kiekviena grupė turi
savo labiausiai pamėgtus eksponatus. Apskritai įdomiausios lankytojams yra perspektyvos iliuzijos, kur vaizdas iš skirtingų kampų
skiriasi.“ – pasakojo M. Linov.
Vyras sakė, kad pati mylimiausia jo iliuzija yra kiniškas magiškas veidrodis – vitrina: „Ši iliuzija
naudojama jau tūkstančius metų,
tačiau rasti tokį eksponatą buvo
pakankamai sunku, jo ieškojau
daugiau nei pusmetį. Buvo sunku
jį užsisakyti, atsiųsti iš Kinijos,
tačiau šis eksponatas turi praeities
dvasią.“
Eksponatus kuria patys

Muziejaus įkūrėjas Matvei Linov.

Muziejuje gausu ne tik detaliai paaiškinamų ir ,,pačiupinėjamų“ iliuzijų, bet ir meno kūrinių, apgaunančių akį.

Dalį eksponatų, kaip jau minėtą
magišką kinišką veidrodį, muziejaus savininkas užsisakinėjo, tačiau kai kurie eksponatai yra pagaminti specialiai šiam muziejui:
(Nukelta į 11 p.)

80 – ųjų nostalgija – sovietmečio aštuntąjį dešimtmetį primenantis kambarys.

Šviečiančių veidrodžių iliuzija – įkišę galvą į dėžutę su veidrodžiais ir lemputėmis matysite daugybę apšviestų savo veidų.
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Ir brangstantis biokuras daug pigesnis nei dujos
(Atkelta iš 1 p.)
Pats klojo šilumos „Anykščių
šilumos“ trasas
Nuo Naujųjų metų UAB
„Anykščių šiluma“ vyriausiuoju
inžinieriumi dirba Arvydas Valiulis. Tuometinį Kauno Politechnikos
institutą baigęs ir šilumos ir dujų
tiekimo inžinieriaus diplomą turintis A.Valiulis visą gyvenimą dirba
pagal profesiją - dar tarybiniais
metais dirbdamas „valdiškose“
įmonėse inžinierius statė Anykščių rajono katilines, montavo kai
kurias mūsų miesto šilumos trasas.
Paskui jis daugelį metų dirbo privačiame versle - įmonėse, kurios
įrenginėjo ar administravo šilumos
mazgus. A.Valiulis kurį laiką vadovavo ir garsiai UAB „Izobara“
įmonei. „Anykščių šilumos“ vyriausiojo inžinieriaus pareigose šių
metų pradžioje jis pakeitė tuomet
jau sunkiai sirgusį, šį pavasarį mirusį Gintarą Strolią.
A.Valiulis „Anykštai“ dėstė, kad
niekas jo mūsų miesto įmonėje
nenustebino. „Vyriausiojo inžinieriaus darbas - šilumos tiekimo
rodiklių užtikrinimas, techniniai
dalykai. Veikla reglamentuojama
techninėmis normomis, šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklėmis.
Išradimų ir atradimų ar stebuklų
nepadarysi“ - dėstė A.Valiulis. Tiesa, jis pripažino, kad daug nepatogumų sukelia valdiškoms šilumos
tiekimo įmonėms taikomos viešųjų
pirkimų procedūros. „Privačiame
versle kuro pirkimus atlikti paprasčiau - pasidarei apklausą, išsiaiškinai, kas parduoda geriausiomis sąlygomis ir gali sudaryti sandorį. O
čia, kaip žinia, ir galėdamas pigiau
kitur nupirkti - privalai pirkti biržoje, kad būtų skaidru. Matai, kad
permoki, bet privalai taip daryti.“
- kalbėjo UAB „Anykščių šiluma“
vyriausiasis inžinierius.
Kuo daugiau katilų - tuo didesnė galimybė „manevrams“
UAB „Anykščių šilumos“ biokatilinėje veikia 4 mWh galios
katilas su 1 mWh galios ekonomaizeriu. Dar šiemet planuojama
pastatyti naują 2 mWh galios ka-

tilą (su 0,5 mWh ekonomaizeriu).
Pasak UAB „Anykščių šiluma“
direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio,
šiuo laiku biokuras yra 2,7 karto
pigesnis nei dujos, tad kuo mažiau
kūrensime dujų, tuo pigesnė šiluma bus anykštėnams. Kitas labai
svarbus aspektas - mažasis katilas
šiltuoju metų laiku pats vienas pajėgs šildyti vandenį visiems prie
biokuro katilinės tinklų prijungtiems vartotojams ir didžiojo katilo
vasaromis nereikės kūrenti.
A.Valiulis
kalbėdamas
su
„Anykšta“ aiškino, kad V. Kudirkos
gatvės kvartalo prijungimas prie
biokatilinės yra problematiškas neatitinka vamzdžių diametrai,
dalis senosios trasos supuvę arba
klojant Taikos gatvės vandentiekio
tinklus visai buvo demontuota. Inžinierius aiškino, kad reikia atlikti
daug techninių sprendimų - galvą
pasukti verčia vietovių aukščių
skirtumas tarp biokatilinės ir šiluminės energijos vartotojų. Kita
vertus, vis labiau centralizuojant
Anykščių šilumos ūkį, o dujines
katilines paliekant kaip rezervines,
tenka spręsti šilumos srautų rebusus - iš dviejų priešingų pusių šilumos per tą patį vamzdžio diametrą
nepaduosi...
Biokuras taip pat brangsta
2017-aisiais Anykščių miesto
šildymui sunaudoto biokuro ir dujų
santykis yra 68-32 biokuro naudai.
V.Vaičiulis aiškino, kad ateityje
suvartojamo biokuro kiekiai tik
didės. Tiesa, ir skiedros nėra nemokamos, o šiais metais jų kaina
smarkiai kyla.
A.Valiulis biokuro kainų augimą
vadina tiesiog drastišku. „Šiemet
drastiškai šoko biokuro kainos.
Pernai įmonė biokurą pirkdavo
mokėdama po 110 - 130 eurų už
toną naftos ekvivalento (TNE),
šiemet pavasarį kaina jau buvo 140 eurų už TNE, dabar po - 180,
po 185 eurų už TNE ir tai ne visada pasiseka nupirkti. Perkam per
aukcionus, kaupiam bent jau minimalias atsargas. Bet mūsų katilinė - miesto centre, plotas skiedrų
sandėliavimui yra ribotas“ - aiškino vyriausiasis inžinierius. Pasak
A.Valiulio, šilumininkai svarstė

variantą apie skiedrų sandėlio įsirengimą užmiestyje, tuomet reaguojant į kainų pokyčius būtų
galima prisipirkti skiedrų šildymo
sezonui į priekį. Tačiau, atlikus
skaičiavimus, kiek kainuos skiedrų
transportavimas iš sandėlio į katilinę, kiek reikės už jų pakrovimą
mokėti darbuotojams, kiek išlaidų
bus patirta pakrovėjų varinėjimui
ir t.t., konstatuota, kad sandėlio
įrengimas užmiestyje įmonei nebus ekonomiškai naudingas.
„10 eurų TNE kainoje yra lygūs
0,04 cento šilumos kainos dedamojoje. Daug ar mažai? Bet ir augant biokuro kainai jis išlieka daug
pigesnis nei dujos. Pavyzdžiui, birželio mėnesį mes sudeginome apie
90 TNE biokuro ir už tai sumokėjome apie 10 000 eurų. Dujų birželį
sudeginome dešimt kartų mažiau,
bet už jas mokėjome 15 000 eurų“
- tvirtino UAB „Anykščių šiluma“
vyriausiasis inžinierius.
Dujos, kaip ir dera beformiui ir
bekvapiui elementui, yra mistinis
daiktas. Jos apmokestintos ir įvairiais papildomais mokesčiais, dujų
vartotojai turi teikti paraiškas, kiek
jų ketina pirkti ateityje. Kiek šiam
šildymo sezonui „Anykščių šilumai“ reikės dujų, bent jau grubiai
galima nuspėti, bet įmonė gavo
raštą, kuriame nurodyta pateikti
paraišką, kiek dujų reikės 20222026 metų laikotarpiui. „Burtais
nepribursi“ - juokėsi A.Valiulis.
Juk dujų poreikis priklausys ne tik
nuo oro sąlygų, bet ir nuo ekonominių ir demografinių veiksnių.
Dujinės katilinės – „kilpa su
kirviu po kaklu“
Anykščių dujinės katilinės - epinis objektas, kurį keikia kas tik
netingi. A.Valiulis dujinių katilinių
problemą perskyrė į dvi dalis - vienas dalykas kuro rūšis, antras - instaliuota katilinių galia.
„Dujos, kaip kuro rūšis, kai
buvo statomos katilinės, nebuvo
nesąmonė. 1999-2002 metais vyravo tendencija kūrenti dujiniu
kuru. Daugelis ir nuosavų namų
gyventojų statėsi dujinius katiliukus. Tuo metu dujos nebuvo pats
brangiausias kuras. Dujos buvo
žymiai pigesnės už mazutą, už ska-

UAB „Anykščių šiluma“ atkuria senas trasas - iš biokuro katilinės ateinantį šildymo sezoną planuojama šildyti ir V.Kudirkos
gatvės kvartalą.
lūnų alyvą. Bioenergijai tada buvo
patys pirmieji metai. Prisimenu,
montavom apie 2002-uosius „Molėtų šilumoje“ biokatilą, manau, tai
buvo vienas pirmųjų biokatilų Lietuvoje. Vėliau dujų kainos žiauriai
kilo, bet klaida visgi ne pasirinkta
kuro rūšis, o pats projektas. Dujos, sakykim, buvo to meto mada.
Ne tik aprangos stilių, bet ir kuro
rūšį diktuoja mados“ - šypsojosi
„Anykščių šilumos“ vyriausiasis
inžinierius.
Tuo tarpu kalbėdamas apie dujinių katilinių galingumus A.Valiulis
buvo mažiau atlaidus.
„Milžiniški galingumai - didžiulė nesąmonė! Rangovas, kuris laimėjo konkursą, stengėsi panaudoti
visus pinigus, kurie galėjo būti
panaudoti...1999 metais šilumos
tiekimo teisinė bazė buvo apylaisvė. Valstybinė energetikos inspekcija tik pradėjo savo pirmuosius
žingsnius, nebuvo reglamentuojančių teisės aktų atsijungimui ar
prisijungimui prie centralizuotos
šilumos tiekimo tinklų, todėl dar
projektavimui galiojo tarybinių
laikų normos, numatančios pakankamai nemažus šiluminės energijos tiekimo rezervus. Anykščių
miesto atveju šie rezervai buvo
dar padidinti. Ką gali padaryti, norėdamas išnaudoti kiek įmanoma
daugiau pinigų? Išdidinti galingumus... Galingus katilus sudėtinga
eksploatuoti vien dėl to, kad jie per didelio našumo. Įsivaizduokit,

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą
Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai,
tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių 4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) kambarių butai
su visais patogumais Anykščių mieste.

katilai dirba tik 25 arba 15 proc.
savo galios. Jie rasoja, pasidaro
sudėtinga eksploatacija. Jeigu iki
šiol, kai renovuojami daugiabučiai
ir šilumos poreikis jiems sumažėja
50 procentų, nebūtų „Anykščių šiluma“ pastačiusi biokuro katilinės,
būtume priėję iki to, kad galinguosius dujinius katilus reikėję išmesti
ir dar neišsimokėjus senosios paskolos statyti mažesniu katilus. Ne
projektas, o tiesiog kilpa su kirviu
po kaklu“ - apie Anykščių dujines
katilines sakė A.Valiulis.
Šilumininkų
skaičiavimais,
Anykščių miesto dujinės katilinės
ir per šalčius šiais laikais galėtų
šildyti mažiausiai dvigubai didesnį
miestą nei Anykščiai.
Džiugina, kad yra komanda
Vyriausiasis „Anykščių šilumos“ inžinierius A.Valiulis
„Anykštai“ sakė esąs ypač patenkintas tuo, kad atėjęs į įmonę
rado gerą komandą, žmones, kurie žino, ką daro. „Direktoriui lyg
ir užtenka būti geru vadybininku
ir geru administratoriumi, tačiau
V.Vaičiulis yra ir rimtas šilumininkas. Per savo darbo „Anykščių
šilumoje“ metus jis sukaupė begalę patirties ir žinių - gera dirbti, kai jautiesi suprastas“ - sakė
UAB „Anykščių šiluma“ vyriausiasis inžinierius A.Valiulis.

-ANYKŠTA

užjaučia
Kai mirtis aplanko namus, kai
artimas žmogus palieka gyvuosius – širdyje lieka didelis
skausmas.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Algimantui PURVĖNUI,
mirus mylimam tėveliui.
AB „Anykščių kvarcas” kolektyvas.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 12.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt,
aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2018-08-30) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23,
Anykščiai, 102 kabinete.
Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr.898.

Nuoširdžiai užjaučiame Zitą
Mariją MATELIENĘ, broliui
mirus.
AB „Anykščių melioracija”
dirbantieji
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos
Pelenė
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika.
Viduriniųjų Rytų gamta. Arabija.
Miražų žemė
13:00 Pasaulio dokumentika.
Pavojingoji žemė. Vėjas
13:55 Puaro N-7
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Laisvės kaina. Partizanai.
N-7
21:50 Lemtingos vestuvės N-7
23:20 Mirties lenktynės N-14
01:05 Pasaulio dokumentika.
Viduriniųjų Rytų gamta. Arabija.
Miražų žemė (kart.).
06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys”
06:55 “Įspūdingasis Žmogusvoras”

07:20 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:10 “Pabaisiukas Bansenas”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:35 “Drakonų kova. Super” N-7
10:05 Nensė Driu
12:05 Piko valanda N-7
14:10 Mylėti(s) smagu N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas.
22:00 Susikaupk N14.
00:10 Baubas 2 S
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Medaus mėnuo su mama”
N-7
13:15 “Gilyn į mišką” N-7
15:50 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Povandeninis horizontas”
N-14
00:05 “Žaklina” N-14 (kart.)
06:25 Pasaulio rąsto kėlimo čem-

pionatas. (k).
07:25 “Gyvūnijos stebuklai” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionatas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Džiunglių princesė Šina”
N-7
11:30 “Gyvūnijos stebuklai”
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Reali mistika” N-7
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 “Nemiga” N-7
21:30 “Juodasis sąrašas” N-7
22:30 “Gyvi numirėliai” N14
23:30 “Ekstrasensų mūšis” (k) N-7
01:35 4-asis lygmuo (k) N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” (k)
07:45 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą” (k)
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:35 “Didelės svajonės, mažos
erdvės”
13:30 Sveikinimai. Pramoginis
sveikinimų koncertas.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 Iš kur tu žinai? N-7
23:25 57 keleivis N-7
01:00 “Begėdis” (k) S
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06:00 Lietuvos Respublikos

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Senis. N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama..
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 UEFA „Tautų taurės“ futbolo
turnyras. Juodkalnija – Lietuva.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7

14:25 “Dvi širdys”
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Infiltruotas N14.
00:55 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai. Sukilėliai”
kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Visi mes žmonės”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Blogas policininkas” N-14
00:05 “Kastlas” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7

09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Tamsioji banga N14
23:15 Paskutinis samurajus (k)
N14
01:55 “Juodasis sąrašas” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tinginių miestelis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Pašokime N-7
23:05 “Mano lemties diena” N-7
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himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. (kart.).
07:05 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
08:30 Krikščionio žodis.
08:45 Kelias.
09:00 Euromaxx. (kart.).
09:30 Gamtosaugos idėjos
10:00 ARTS21.
10:30 Pradėk nuo savęs.
11:00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
11:30 Durys atsidaro.
12:00 Pasaulio irklavimo čempionatas. Finalai.
13:30 Stop juosta.
14:00 Legendos.
14:50 Šventadienio mintys (kart.).
15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
15:50 Algirdo muzikos mokyklos
koncertas „Mes – jėga“.
17:25 Velniui parduotos fantazijos.
18:10 Nes man tai rūpi.
19:00 Mūsų miesteliai. Upyna.
19:50 Invazija. Antrojo pasaulinio
karo pradžia. Pirmoji diena
20:40 Invazija. Antrojo pasaulinio
karo pradžia. Pirmoji auka
21:30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22:25 Nuo klasikos iki flamenko.
00:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.

09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Bremeno muzikantų
pėdsakais” (kart.)
11:25 “Pyragėlis” (kart.)
11:40 “Reksas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimis gamina namuose”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Mėnulis virš ežero” N-7
20:00 “Kaip beždžionėlės pietavo”
20:15 “Mačas - revanšas”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Maiklai” N-7
22:50 “Tūro bazilikos paslaptis”
N-14 (kart.)
00:45 “Mėnulis virš ežero” N-7
(kart.)
06:05 “Televitrina”.
06:20 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:20 “Vandenynai be vandens”
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Planetos talentai”
11:00 “Topmodeliai” N-7
12:00 “Candy Crush” N-7
13:00 “Augalų karalystė”
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7

17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Kalėjimo bėgliai” N-14
00:00 “Deadpool”. N-14 (kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
07.55 „Neprijaukinti. Australija“.
N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės.
Tadžikija“. N-7.
10.35 „Pavojingiausios kelionės.
Vietnamas“. N-7.
11.10 Ekovizija.
11.20 Grilio skanėstai.
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7.
13.50 „Širdies plakimas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Grįžtu namo. N-7.
16.55 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
19.00 „40 plius, arba jausmų
geometrija“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „40 plius, arba jausmų
geometrija“. N-7.
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
00.40 „Širdies plakimas“. N-7.
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01:00 Foilo karas. Mirtinas laisvalaikis N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“. (kart.).
07:15 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:25 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
(kart.).
07:35 Detektyvė Miretė (kart.).
07:45 Aviukas Šonas 5
07:55 Stop juosta. (kart.).
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Fidelis Castras bendražygių
akimis. Žmogus kitapus mito
13:10 Durys atsidaro.
13:40 Lemtinga diena (kart.).
14:30 Lemtinga diena (kart.).
15:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
18:30 Kelias į namus.
19:00 ARTS21. (kart.).
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Prokurorai.
21:15 Graikija: draskoma iš vidaus
22:10 Dabar ir visada N-7
00:05 DW naujienos rusų kalba
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Miauksinti baidyklė” (kart.)

06:45 “Tigriukas saulėgrąžoje”
(kart.)
06:55 “Kodėl išėjo katinėlis?”
(kart.)
07:10 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:00 “Tėtis ir nuotaka iš Kubos”
N-7 (kart.)
13:00 “Mano mažasis ponis”
(kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
20:00 “Galiūnų košė”
20:15 “Kaip tapti dideliu”
20:25 “Uodegos mankšta”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Rugsėjis” N-7
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
07:00 “Pragaro kelias” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7

16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-7
22:00 “Pašėlęs policininkas” N-14
23:00 “Nebylios dvasios” S
01:00 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana PavalkytėGriniuvienė“.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „Neišsižadėk“ N-7.
11.25 „Juodosios katės“ N-7.
12.30 „Bitininkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Deimantų medžiotojai“
N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Bitininkas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.05 „Delta“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai. HD.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Senis. N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių
1 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k). N-7

11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys”
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Rimti reikalai” N-7.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Puikybė ir garbė N14.
01:10 “Akloji zona” N-7.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės” (kart.)
N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kryžminė ugnis”. N-14
23:50 “Kastlas” N-7
00:50 “Kaulai” N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7

07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k)
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k)
N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Galutinis tikslas 3 N14
22:50 Tamsioji banga (k) N14
00:55 “Strėlė” N-7
006:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tinginių miestelis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. Senis. N-7
09:55 Europos Komisijos Pirmininko
J. C. Junckerio metinė kalba.
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Smaragdo miestas N-14
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Vartotojų kontrolė.
(kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k). N-7
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7

14:25 “Dvi širdys”
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Slėgis (Pressure). N14.
00:20 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Nesunaikinamieji” N-14
22:25 “Filmo pertraukoje “Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Nesunaikinamieji”
N-14
00:05 “Kastlas” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”

(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Skerdikas N14
23:15 Galutinis tikslas 3 (k) N14
01:00 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tinginių miestelis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Volanderis. Baltoji liūtė N14
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ninkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 Mirtis Martige N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Foilo karas. Slėptuvė N-7
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“ (kart.).
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 (kart.).
07:50 Kelias į namus. (kart.).
08:20 Septynios Kauno dienos
(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Obama Baltuosiuose
rūmuose 100 dienų
13:15 Nacionalinis turtas. (kart.).
13:40 Nes man tai rūpi. (kart.).
14:25 Graikija: draskoma iš
vidaus (kart.).
15:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Misija: Vilnija.
18:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19:00 Laisvės vėliavnešiai.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Jonas Basanavičius.
21:15 Šveicarija – Hitlerio seifas
22:10 Premjera. Komisarė Lanc

N-14
00:05 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Galiūnų košė” (kart.)
06:45 “Kaip tapti dideliu” (kart.)
06:55 “Uodegos mankšta” (kart.)
07:10 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Džeimis gamina namuose” (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:00 “Rugsėjis” (kart.) N-7
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
20:00 “Mes su Šerloku Holmsu”
20:15 “Du godūs meškiukai”
20:25 “Kaip gydyti smauglį?”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Rugsėjis” N-7
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
06:55 “Pragaro kelias” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” N-7
09:00 “Gyvūnų manija” (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su

jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Pavojingasis” N-14
22:55 “X mutantai”
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:55 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „Neišsižadėk“ N-7.
11.25 „Juodosios katės“ N-7.
12.30 „Bitininkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris. 18.57 Orai.
19.00 „Bitininkas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.05 „Delta“ N-7.
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22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Foilo karas. Amžinybės ratas
N-7
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Visagino Country 2018 (kart.).
06:55 ARTi. Veidai.
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.).
07:50 Pradėk nuo savęs.
08:20 Nacionalinis turtas. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Obama Baltuosiuose rūmuose. Sveikatos priežiūros reforma
13:15 Linija, spalva, forma. (kart.).
13:40 Stilius. (kart.).
14:30 Šveicarija – Hitlerio seifas
(kart.).
15:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:45 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:10 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:30 Septynios Kauno dienos.
19:00 Maistas ir aistros.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:20 Nuotraukos iš Mėnulio
21:20 Per žingsnį nuo šlovės N-14
23:30 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Moterys.
Finalas.
00:40 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Mes su Šerloku Holmsu”

(kart.)
06:45 “Du godūs meškiukai” (kart.)
06:55 “Kaip gydyti smauglį?” (kart.)
07:10 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Virtuvės istorijas”.
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:00 “Rugsėjis” (kart.) N-7
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” (kart.)
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
20:00 “Petia peštukas”.
20:15 “Garvežiukas iš Ramunių
stotelės”
20:25 “Puiki vaizdinė priemonė”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Skarlet”
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas”
(kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7

18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas”
N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Megė” N-14
22:55 “X mutantai”
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 4 kampai.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ N-7.
11.25 „Juodosios katės“ N-7.
12.30 „Bitininkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Deimantų medžiotojai“
N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
19.00 „Bitininkas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00. „Merginos iš Ukrainos“
N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.05 „Delta“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Senis. N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Prieš audrą 1 N-7
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija
8 N-7 (kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k). N-7
11:25 “Meilės sparnai”

13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys”
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Džekas Rajanas. Šešėlių
užverbuotas N14.
00:35 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Rytoj, kai prasidėjo karas”
N-14
00:05 “Kastlas” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7

08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė”
N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Prezidento patikėtinis N-7
22:50 Skerdikas (k) N14
01:00 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
07:50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tinginių miestelis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės N-7
19:55 “Savas žmogus”
21:00 Kryžminė ugnis N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Foilo karas. Narvas N-7

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Premjera. Senis. N-7
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Operacija „Skyfall“ N-14
01:15 Štutgarto kriminalinė policija 8
N-7 (kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Keista šeimynėlė”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k). N-7
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys”
16:30 Labas vakaras, Lietuva.

17:35 Gyvūnų policija. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Godzila N14.
23:25 Šioje šalyje nėra vietos senukams N14.
01:45 Džekas Rajanas. Šešėlių
užverbuotas (k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Ledynmetis. Susidūrimas”
N-7
21:15 “Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Kroatija
- Lietuva”.
23:05 “Beždžionių planeta” N-7
01:25 “Nesunaikinamieji” N-14 (kart.)
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” (k) N-7
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas

pėdsakas” (k) N-7
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” N-7
14:50 “Farų karai” N-7
15:50 “Teisingumo agentai” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” N-7
20:00 @rimvydasvalatka.
20:30 Info diena.
21:00 Padangių riteriai N14
23:05 Prezidento patikėtinis (k) N-7
00:50 “Strėlė” N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pričiupom!”
07:20 “Džekas Hana kviečia į gamtą”
07:50 Sveikinimai (k).
10:25 “Būrėja”
11:00 “Akloji”
11:35 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Žmogus-voras”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Savas žmogus” N-7
21:00 “Paslėptas gyvenimas” N14
23:25 Krizė - mūsų prekės ženklas
N14
01:25 Foilo karas. Saulėgrąža N-7
KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Visagino Country 2018 (kart.).
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai

KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Visagino Country 2018
(kart.).
07:00 Mano tėviškė. (kart.).
07:15 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (kart.).
07:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
07:55 Linija, spalva, forma. (kart.).
08:25 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
08:55 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 Obama Baltuosiuose rūmuose „Nedaryk klaidos!”
13:00 Euromaxx. (kart.).
13:35 Klauskite daktaro. (kart.).
14:25 Nuotraukos iš Mėnulio (kart.).
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:30 Nacionalinis turtas.
19:00 Lietuva mūsų lūpose.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Anapus čia ir dabar.
21:15 Mano tėviškė. Jonas
Basanavičius ir Mykolas Biržiška.
21:30 Kiotas. Romantiška pažintis
su nacionalinėmis vertybėmis.
Seniudži šventykla – senovės imperatorių amžinojo poilsio vieta, kurioje
saugomas brangus rankraštis
22:15 Mano vaikystės ruduo
23:30 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Vyrai. Finalas.
00:40 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Petia peštukas”. (kart.)
06:45 “Garvežiukas iš Ramunių
stotelės” (kart.)
06:55 “Puiki vaizdinė priemonė”
(kart.)
07:10 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.) N-7
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
11:00 “Skarlet” (kart.)
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:30 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
19:10 “Valgyk ir lieknėk”
19:45 “Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai”
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
20:15 “Kiškis pagyrūnas”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Rudeninės svajos” N-7
22:45 “Aš matau tave” (kart.) N-7
23:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7

14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Tamsus dangus” N-14
22:55 “X mutantai”
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:55 “Daktaras Hausas” -14
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas. N-7.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ N-7.
11.25 „Juodosios katės“ N-7.
12.30 „Bitininkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Deimantų medžiotojai“
N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Baudėjas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.05 „Delta“ N-7.
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2 (kart.).
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Obama Baltuosiuose rūmuose. Istorijos ratas
13:15 Stop juosta. (kart.).
13:40 Stambiu planu. (kart.).
14:30 Mūsų miesteliai. Jūžintai.
(kart.).
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15:45 Premjera. Detektyvė Miretė
15:55 Premjera. Aviukas Šonas 5
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Mokslo sriuba. (kart.).
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19:30 Meilė kaip mėnulis.
20:25 Kultūros teismas.
21:15 Europos kinas. Kartoninis
kaimelis N-7
22:40 Vilniaus miesto šokio teatras
„Low Air“ festivalyje „Midsummer
Vilnius 2018“.
23:30 ARTi. Veidai. (kart.).
23:45 DW naujienos rusų kalba.
24:00 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
vaikams. (kart.)
06:45 “Kiškis pagyrūnas” (kart.)
07:10 “Reksas” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7

08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:35 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:10 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:10 “Rudeninės svajos” N-7 (kart.)
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės” (kart.)
13:30 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Aš matau tave” N-7
19:10 “Valgyk ir lieknėk”
19:45 “Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai”
20:00 “Gintarinė pilis”
20:25 “Rytoj bus rytoj”.
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Vedybų planuotoja.” N-7
23:05 “Aš matau tave” (kart.) N-7
00:15 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania”. (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.)
N-7
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Kaulai” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” N-7

20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Vėlaus vakaro panorama”. N-14
22:30 “Ernis” N-14
01:00 “Megė” N-14 (kart.)
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“ N-7.
09.15 „Moterų daktaras“ N-7.
10.20 Partizanų keliais 2. N-7.
10.50 Grįžtu namo. N-7.
11.25 „Juodosios katės“ N-7.
12.30 „Bitininkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.27 Orai.
16.30 Gyvenimo būdas. N-7.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
19.00 „Baudėjas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“
N-7.
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“.
22.55 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7.
00.05 „Delta“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“
(kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Hani ir Nani 3
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika.
Planeta Žemė 2. Džiunglės
12:55 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Metų laikai. Žiema
13:50 Džesika Flečer 4 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų
dainos.
22:40 Pagauk ir paleisk N-14
00:30 Operacija „Skyfall“
N-14. (kart.).
06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys”
06:55 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:20 “”Nickelodeon” valanda. Kung Fu Panda”
07:45 “Sveiki atvykę į
“Veiną””
08:10 “Pabaisiukas
Bansenas”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”

09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 “Drakonų kova. Super”
N-7
10:00 Anapus tvoros
11:35 Melagis melavo…
13:20 Laisvės troškimas N-7
15:25 Aukštyn kojom N-7
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Alvinas ir burundukai 4
21:20 Būk kietas N14
23:25 “Fuksų” krikštynos S
01:20 Godzila (k) N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”
N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Mokytis niekada nevėlu”.
11:00 “Misija: dirbame sau”.
11:30 “Princesė”
13:15 “Joniukas ir Grytutė”
14:25 “Nerealieji” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Princesės dienoraštis
2. Karališkosios sužadėtuvės” N-7
21:50 “Žaklina” N-14
23:50 “Vizijos” S
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01:20 “Rytoj, kai prasidėjo
karas” N-14 (kart.)

23:25 “Begėdis” S
01:35 Krizė - mūsų prekės
ženklas (k) N14

06:15 “Didžiojo sprogimo
teorija” (k) N-7
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Brydės.
09:30 “Varom!” N-7
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
11:30 “Gyvūnijos stebuklai”
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”
13:35 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:40 “Nusikaltimų miestas”
N-7
16:10 “Reali mistika” N-7
17:15 “Nusikaltimų tyrėjai”
N-7
18:20 “Kas žudikas?” N-7
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 Atminimo diena N14
23:40 4-asis lygmuo N14
01:25 “Strėlė” (k) N-7

KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Tau, Lietuva! (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
08:05 Misija: Vilnija. (kart.).
08:30 Mano mama gamina
geriau! (kart.).
09:25 Audra
12:00 Pasaulio irklavimo čempionatas.
13:45 Mokslo sriuba.
14:15 Klauskite daktaro.
15:05 Stilius.
16:00 Euromaxx.
16:35 Teatras iš nieko.
17:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.).
18:00 Prisikėlimo ekspresas –
šimtmečio veidai.
18:45 Patrisas Šero. Kino
pamoka
20:30 Stambiu planu.
21:15 Kolosas. Forbino projektas N-7
22:55 LRT OPUS ORE.
24:00 Dabar pasaulyje.

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
08:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą” (k)
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:35 “Akloji” (k)
12:45 “Nekviesta meilė 3”
14:45 “Pragaro katytė”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Tiltas” N14

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Franklinas ir draugai”
10:30 “Franklinas ir draugai”
11:00 “Gintarinė pilis” (kart.)
11:25 “Rytoj bus rytoj”. (kart.)
11:40 “Reksas” (kart.)

11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Tavo augintinis”.
15:30 “Kulinarinis reidas”
16:00 “Džeimis gamina namuose”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Svajonių vestuvės” N-7
20:00 “Bremeno muzikantų
pėdsakais”
20:25 “Pyragėlis”
20:40 “Reksas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Tūro bazilikos paslaptis”. N-14
22:55 “Vedybų planuotoja.”
N-7 (kart.)
01:00 “Svajonių vestuvės” N-7
(kart.)
06:05 “Televitrina”.
06:20 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:20 “Vandenynai be vandens” (kart.) N-7
08:30 “Planetos talentai”
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”. N-7
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Pragaro kelias” N-7
12:00 “Candy Crush” N-7
13:00 “Vandenynai be vandens” N-7
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7

19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Deadpool”. N-14
00:10 “Ernis” N-14 (kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.55 „Neprijaukinti. Turkija“.
N-7.
08.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Grilio skanėstai.
10.25 Gyvenimo būdas. N-7.
10.55 Ekovizija.
11.05 „Iššūkis“ N-7.
13.00 „Baltoji vergė“ N-7.
15.00 Skinsiu raudoną rožę.
15.55 Europos vartotojų centras pataria.
6.00 Žinios.
16.12 Orai.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 Partizanų keliais 2.
N-7.
16.50 Grilio skanėstai.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk “ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
23.00 „Iššūkis“ N-7.
01.00 „Moterų daktaras“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Šiemet – jubiliejinės
„Vaižgantinės“
Kitą šeštadienį, rugsėjo 15 d., 13 val. gimtajame rašytojo Juozo
Tumo – Vaižganto Malaišių kaime (Svėdasų seniūnija) prasidės
jau tradicine tapusi šventė – „Vaižgantinės“.

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

Renginys prasidės trimis patrankos salvėmis – už Tėvynę
Lietuvą, Vaižganto šviesų atminimą bei visus „Vaižgantinių“ dalyvius. Po to vyks Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų
sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos įsteigtos
septynioliktosios respublikinės
literatūrinės Vaižganto premijos
bei Svėdasų seniūnijos įsteigtos
dešimtosios Vaižganto mažosios
premijos „Už nuopelnus Svėdasų
kraštui“ įteikimas.
Bus įteikta ir dar viena premija – tai svėdasiškių draugijos
„Alaušas“ Garbės pirmininko Algimanto Indriūno įsteigta trečioji
kun. Aleksandro Papučkos vardo
„Meilės ir gerumo“ premija.
Renginio programoje taip pat
numatyti susitikimai su rašytojais,
žurnalistais, aktoriais, politikais,
visuomenės veikėjais. Bus pristatyta kraštiečio doc., dr. Juozo Lapienio novelių ir esė knyga „Laiko properšos“. Veiks fotografų
Simonos Bagdonaitės, Raimundo
Kovo vei Vytauto Bagdono fotografijų parodos. Koncertuos Širvintų kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“ (vadovė Nijolė
Vitkauskaitė).

Vakare
–
„Vaižgantinių“
laužas bei suneštinės vaišės.
Renginio informaciniai rėmėjai
– UAB „Anykštos redakcija“ leidinių grupė.
Šventės organizatoriai:
Svėdasų seniūnija,
Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“,
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius,
Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejus.
Partneriai:
Valstybinės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“Anykščių
regioninis padalinys ir Svėdasų
girininkija.
„Vaižgantinių“ rėmėjai:
Anykščių rajono savivaldybė,
UAB „Alauša“, Anykščių kultūros centras, Danutės Kutkienės
individuali įmonė, UAB „Žaliadvaris“ ir privatūs asmenys.
Informaciniai rėmėjai:
Laikraščiai „Anykšta“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos
diena“, „Gimtasis Rokiškis“,
„Rokiškio sirena“, žurnalas
„Aukštaitiškas formatas“, Utenos radijas.
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Anykščių „Apverstas namas“ –
Iliuzijų muziejaus kopija?
(Atkelta iš 5 p.)
„Turime vyruką, kuriam papasakojame idėją, koncepciją, o jis ją
įgyvendina, nes dirba su metalu,
medžiu. Kai kuriuos eksponatus
pirkome Rusijoje, kai kuriuos
Amerikoje, tačiau nemažai darome ir patys – turbūt apie 70 procentų visų eksponatų yra sukurti
specialiai šiam muziejui“.
Gera vieta efektingoms
nuotraukoms
Muziejuje gausu foto sienelių
su paveikslėliais, šviesų ir šešėlių iliuzijų, prie kurių galima nusifotografuoti, o vienoje iš salių
įrengtas 80 – ųjų stiliaus kambarys: čia stovi seni krėslai, didžiulis televizorius, mėtosi sovietmečiu išleistos knygos. Paklaustas,
kodėl pasirinko būtent aštuonias-

dešimtuosius, M. Linov sakė,
kad šią idėją į muziejų perkėlė iš
pabėgimų kambario, kur taip pat
buvo panaši erdvė: „Žmonės tą
erdvę, atmosferą laikė labai juokinga. Gimiau Rusijoje, ir nors
pats nejaučiu meilės Sovietų Sąjungai, šiek tiek baiminausi, kaip
į tai reaguos lietuviai. Kai ši erdvė priimama kaip juokelis, viskas gerai. Daug žmonių, gimusių
tuo laikotarpiu, į šią erdvę reaguoja sentimentaliai – lankytojai
džiaugiasi, kad tokias pat sofutes
ir kilimus ant sienų turėjo ir jų
seneliai ar tėvai.“ – apie rizikingą idėją pasakojo vyras. – „Tai
neturi nieko bendro su politika,
tik su praeitimi. Kambarys perteikia istoriją, juk, pavyzdžiui,
kilimai ant sienų kabinti dėl to,
jog butų sienos labai praleisdavo
garsą, juose būdavo šalta.

Anykščių „Apverstą namą“
kritikavo
„Iliuzijų kambariai“ yra kompanija, pagaminusi „Apverstą
namą“. Jie turi ir kelis kambarius Vilniuje, kur dažnai pastebime plagijavimą. Šios kompanijos darbuotojai į mūsų Iliuzijų
muziejų užsuka kas mėnesį – ne
taip ir seniai viena jų darbuotoja nusipirko kiekvieną mūsų
parduodamą suvenyrą. Kai pradėjome daryti šviesų pasirodymus, samdėme kompaniją, kuri
tuo užsiima, pirkome specialią
įrangą, tokią kaip programuojamas LED šviesų lazdeles. Po poros pasirodymų mūsų samdoma
žmonių grupė sulaukė skambučio, kviečiančio identišką pasirodymą daryti ir „Iliuzijų kambariuose“. Ta pati situacija ir su
„Apverstu namu“ Anykščiuose
– tai tik turistų pritraukimo būdas, kuris yra žemesnės kokybės. Mes bandome savo erdvę
padaryti muziejumi, ne kartoniniu stendu, ant kurio nupieštas
smagus paveikslėlis, už kurio
užėjus galima atsistoti ir pasidaryti kvailą nuotrauką – mūsų
tikslas edukuoti, tačiau tai daryti
smagesniu būdu.“ – komentavo
M. Linov.

Vienas iš stendų, prie kurio lankytojai kviečiami nusifotografuoti. Čia sukuriama angelo iliuzija.

Rinkosi tarp Montenegro,
Barselonos ir Vilniaus

Nenustojančio tekėti krano iliuzija.

M. Linov sakė, kad Lietuvoje,
Vilniuje, atsidūrė ne atsitiktinai:
„Norėjau išvažiuoti iš Rusijos ir
gyventi arba Barselonoje, arba
Vilniuje, arba Montenegre. Montenegras puiki vieta atostogoms,
bet nežinau, ar norėčiau ten
gyventi visą laiką, Barselona,
žinoma, yra vienas iš Europos
kultūrinių centrų, tačiau Vilnius
jaukesnis, lietuviai draugiški.
Taip pat, Ispanijoje kuriant savo
verslą be ispanų kalbos suktis jau
sunku, o Lietuvoje mane suprato
ir tada, kai lietuviškai nešnekėjau visai – problemų nekilo ir
Registrų centre bei Žemės ūkio
komitete“ – šypsojosi vyras, „Taip pat Vilnius gerokai arčiau
Rusijos, dėl to mane lengvai gali
aplankyti mano draugai. Štai,
pavyzdžiui, emigruoji į Kanadą,
turi galimybę grįžti namo vieną
ar du kartus per metus ir santykiai su buvusia aplinka pamažu
šąla.“

Iliuzijų muziejus Vilniuje, Vokiečių g. 6, veikia jau dvejus metus,
o jo ekspozicija nuolat atnaujinama ir tobulinama.
Pijaus BALČIAUS nuotr.
Lankymo valandos ir bilietų kainos
Bilietai į Iliuzijų muziejų kainuoja po 10 eurų žmogui,
vaikai iki 7 metų įleidžiami nemokamai.
Muziejus dirba pirmadienį - sekmadienį nuo 10 iki 21val.

Gyvenimas kaip upė bėga –
Čia žydi sodai, čia rudens šarma.
Tegul šiandien Tau žydi visos gėlės,
Tegul širdy ilgai gyvena šiluma.

Ritą DILIŪNIENĘ

45-ojo gimtadienio proga sveikina
Didžiąją dalį iliuzijų galima paliesti ir išbandyti patiems, pavyzdžiui, čia – paridenti skirtingas figūras ir matyti kaip keičiasi jų
trajektorija.

mama, dukra Gintarė, vyras Darius, broliai ir krikštomama Onutė
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Partizanų vado palaikų ieškojo
vidmantas.s@anyksta.lt
dešimt metų
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Trakinių partizanų pagerbimo renginyje kiekvienais metais galima sutikti garbių svečių. O istorijos mokslų daktaras, Lietuvos pokario tyrinėtojas Arvydas Anušauskas „Anykštai“ sakė nepraleidęs nei vieno nuo 2005-ųjų organizuojamo „Trakinių partizanų“ renginio.
Stebėdamas, kaip keičiasi „Trakinių partizanų“ formatas, dr.A.Anušauskas dėstė, kad renginys
akademiškėja. Šiemet auditorijos dėmesį traukė kelios diskusijos.

Archeologas dr. Gintautas Vėlius ir istorikas Dalius Žygelis vasarą surado partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago palaikus.
rasti kapavietę - kurioje, 20-mečio,
40-mečio ir 60-mečio kūnai. Po DNR
tyrimų nustatyta, kad 40-metis - tai
A.Ramanauskas Vanagas.
Yra dirbę ir Anykščių rajone

Mokslų daktarai, istorikai Norbertas Černiauskas ir Mindaugas Nefas partizanų pagerbimo renginius pradėjo organizuoti būdami studentais (nuotrauka iš 2017 metų renginio).
Bunkerius lanko „juodieji
archeologai“
Mokslininkai, archeologas dr. Gintautas Vėlius ir istorikas Dalius Žygelis, vasarą suradę partizanų vado
Adolfo Ramanausko Vanago palaikus kalbėjo apie pokario objektų tyrinėjimą. „Galima užfiksuoti faktus,
kurių vėliau niekas nenuneigs“ - apie
savo darbų reikšmę sakė dr. G.Vėlius.
Mokslininkų duetas tyrinėja partizanų bunkerius, partizanų kovų su
stribais mūšių vietas. Pasak jų, pagal signalinių raketų liekanas galima
spręsti, kad mūšis vykęs tamsiu paros
metu, net kurioje vietoje krito nukautas partizanas pagal archeologinius
radinius galima nustatyti. Pasirodo,
stribas, nukovęs partizaną, iš žuvusiojo šautuvo dėtuvės iškratydavo
šovinius ant žemės.
Mokslininkai dėstė, kad aptikti
partizanų bunkerius yra sudėtinga,
nes Lietuvoje praktiškai nėra bunkerio, kurio nebūtų aplankę „juodieji
archeologai“. Dr.G.Vėlius aiškino,
kad „radinių požiūriu, naudingiausi
bunkeriai yra tie, kurie buvę susprogdinti“.
Buvusių kagėbistų nebūna...
Dr. G.Vėlius ir D.Žygelis šiemet
vasarą Vilniuje, Našlaičių kapinėse,
po dešimt metų trūkusių paieškų surado partizanų vado Adolfo Vanago
Ramanausko palaidojimo vietą.
Mokslininkai pasakojo, kad partizanų vado palaikų paieškas apsunkino sąmoningas klaidinimas, bandant
juos nukreipti neteisinga kryptimi.
Vėliau paaiškėjo, kad „geradarys“,
kuris „talkino“ mokslininkams - buvęs KGB karininkas. „Tai lyg įrodymas, kad buvusių kagėbistų nebūna?“
- retoriškai klausė diskusiją moderavęs dr.Mindaugas Nefas.
D.Žygelis apie partizanų vado palaikų paieškas kalbėjo: „Buvo iškelta
versija, kad tą pačią dieną sušaudyti
politiniai ir kriminaliniai kaliniai buvo
užkasami toje pačioje vietoje. Kadangi Vidaus reikalų ministerijoje prie
kriminalinių kalinių buvo įrašai, jog
jų kūnai užkasami Vilniuje, Našlaičių
kapinėse, mes iškėlėme versiją, kad
ir politinių kalinių palaikai gali būti
užkasti Vilniuje, Našlaičių kapinėse.

Bet nuvažiavus į Našlaičių kapines
ir pamačius tuos hektarus, tuos praktiškai susiniveliavusius kauburėlius...
Tos kapinės yra apleistos, brūzgynai... Ievos, tankūs krūmai, praktiškai
nieko nesimato. Buvo patinė situacija. Lyg ir galima pradėti dirbti, bet kai
kurie kapai dar yra prižiūrimi ir mes
negalime veržtis į kapines archeologiniais metodais. Laimei, tada liudininkai mus patys susirado. Tai buvo
vieno politinio kalinio anūkė, kuri tiesiog informavo, kad žino savo senelių
užkasimo vietą. Paaiškėjo, kad ir jos
tėvelis gyvas ir mes nuvažiavę į Našlaičių kapines gavome labai išsamius
parodymus - ką jis žino ir ką prisimena. Labai įdomi istorija. Pasirodo, tas
politinis kalinys, kuris buvo sušaudytas pusmetį po Adolfo Ramanausko
Vanago, 1945 metais buvo nuteistas
ir 1955 metais grįžo į Lietuvą. Bet vėl
buvo suimtas, jam buvo iškelta dar
viena byla ir paskelbtas mirties nuosprendis. Atsitiktinumas tas, kad jis,
grįžęs po bausmės, gyveno Vilniuje, Tramvajų gatvėje, o jo kaimynas
buvo Našlaičių kapinių duobkasys ir
prižiūrėtojas. Jie buvo pažįstami, pasikalbėdavo, sūnaus liudijimu, užėję
už kampo ir parūkydavo kartu. Taip
atsitiko, kad kaimynas po mirties
nuosprendžio užkasė savo kaimyną.
Apie 1973 metus duobkasys pajutęs, kad jo dienos jau suskaičiuotos
pasikvietė to sušaudytojo sūnų, jam
atskleidė paslaptį prisaikdinęs, kad
niekam tos informacijos neišduotų
ir parodė, kur užkastas jo tėvas. Tais
laikais politinis kalinys buvo ištrinamas iš sąrašų, net artimieji nežinojo,
kur jis palaidotas. 1973-aisiais tas
politinis kalinio sūnus sužinojo apytikslę savo tėvo užkasimo vietą. Jis
tą paslaptį saugojo iki 2012 metų. Ir
tik, kai jį patį ištiko du insultai ir du
infarktai, kai pajuto, kad jam nebeilgai čia liko svečiuotis, šią informaciją perdavė dukrai. Dukra visiškai
atsitiktinai atėjo į Genocido aukų
muziejaus šaudymo kamerą. Šaudymo kameroje suvokusi, kad būtent
čia įvykdytas mirties nuosprendis jos
seneliui, moteriai pasidarė bloga. Išsišnekėjo su gidu ir iki manęs atsitiktinai atėjo informacija. Tas vyras, šios
moters tėvas dar buvo gyvas. Mes su
juo važiavome į Našlaičių kapines.
Jis žingsniais atskaičiavo apytikslį at-

sumą kaip atsiminė. Jis augo viename
kieme su kapinių sargo sūnumi. Mes
ir tą kapinių sargo sūnų atsivežėm.
Jis tėvui padėdavo dienomis kasti
duobes, naktį jo į kapines neleisdavo,
nes KGB naktį veždavo palaikus ir
sumesdavo į duobes. Jis taip pat suteikė naudingos informacijos, kurią
turėdami 2017 pradžioje galėjome
pradėti archeologinius tyrimus“.
Papildydamas kolegą, dr. G.Vėlius
pasakojo: „Atsirado loginis ryšys
- KGB tardymo izoliatoriuje sušaudyti asmenys - Našlaičių kapinės.
Po šitų pasakojimų buvome įsitikinę,
kad taip ir vyko. Bet įsitikinimus reikia moksliškai pagrįsti. Mūsų 2017
metų uždaviniai buvo nustatyti, ar
Našlaičių kapinėse slėpti ir už politinius nusikaltimus sušaudytų asmenų
palaikai. Jeigu taip - kokiu būdu tai
buvo daroma? Ar tai masinė kapavietė? O gal laidojo po vieną, ar po du
ar po tris? Juk šaudydavo dažniausiai
tą pačią dieną po du, tris, penkis asmenis. Pirmasis mūsų žingsnis buvo
atsekti sistemą. Nes nežinant sistemos - negalimi kiti žingsniai į priekį.
Tuo tikslu buvo pasitelkti istoriniai
šaltiniai, kurių yra labai nedaug - tik
kapinių knygos, kuriose įrašoma, iš
kokių ligoninių oficialūs mirusieji atvežti. Dažniausiai jie atvežti iš psichiatrinių ligoninių, taip pat neatpažinti
kūnai, iš milicijos atvežti lavonai.
Žodžiu, tie asmenys, kurie buvo už
visuomenės ribų. Bent tokios knygos,
tik bėda, kad knygose tik nuo 1960
metų pradėta įrašinėti vieta, kurioje
atvežtas kūnas užkastas. Turėjome
du planus - mums labai pasisekė, kad
buvo tokia planinė kapinių inventorizacija. Kur surašomi esami kapeliai,
jų būvis“.
Žmonių liudijimai ir įrašai padėjo
mokslininkams susiorientuoti Našlaičių kapinėse. Pagal kapinių schemą
buvo aišku, kurie palaidojimai yra po
1960-ųjų, taigi, kur nereikia kasinėti.
Mokslininkai turėjo informaciją, kad
tą pačią dieną kaip ir A.Ramanauskas
Vanagas buvo sušaudyti du kriminaliniai nusikaltėliai - vienas 20-ies metų,
antrasis - 60-ies. Taigi, buvo tikėtina,
partizanų vadas palaidotas toje pačioje duobėte kaip ir tie du vyrai. Našlaičių kapinių kasinėjimus mokslininkai
pradėjo 2017 metų pradžioje ir po
pusantrų metų darbo jiems pavyko

Dr. G.Vėlius ir D.Žygelis tyrė
Algimanto apygardos štabo bunkerį
Šimonių girioje. Šis jau ir iki mokslininkų buvo aktyviai „ištyrinėtas“
„juodųjų archeologų“. Mokslininkai
dirbo ir Andrioniškio seniūnijoje
Butkiškių vienkiemyje, kur tyrė vienintelį žinomą Lietuvoje šachtiniu
būdu iškastą bunkerį. Šiame bunkeryje nenorėdami pasiduoti priešams,
susisprogdino Antanas Slučka-Šarūnas su žmona.
Dr. M.Nefas juokais klausė, ar
mokslininkai prisimena, kad, kai
pradėjo darbus Butkiškių bunkeryje,
greit prisistatė „neformalūs visuomenės sargai, kurie norėjo archeologus
išvyti“.
Butkiškių bunkeryje buvo įrengtas
40 metrų ilgio tunelis - atsarginis išėjimas. Pasak mokslininkų, titaniškas
darbas ne tik iškasti tokio ilgio bunkerį, bet ir paslapčia išbarstyti iškastas žemes. Uždavinys, kaip paslėpti
žemes, buvo viena iš priežasčių, kodėl partizanų bunkeriai dažniausiai
kasti ežerų pakrantėse, mat žemę į
vandenį pilti pakankamai saugu.
Mokslininkai yra radę vieną ištapetuotą bunkerį. Jie kalbėjo, kad taip
ir neišsiaiškino, kam reikėjo tapetų.
Vyrai kalbėjo, kad savo archeologinių tyrimų pradžioje buvę nepamatuotai drąsūs - patys rinko nesprogusias granatas, o dr.G.Vėlius sakė,
pirmąjį rastą granatos sprogdiklį į
namus parsinešęs.
Apie bunkerių atstatymą mokslininkai kalbėjo skeptiškai - jie arba
per kelis metus užsemiami vandeniu
ir užgriūna, arba virsta viešaisiais
tualetais. Kažkam iš auditorijos pasi-

siūlius padėti archeologams kasinėjant istorinius objektus, mokslininkai
dėstė, kad talkininkais gali priimti
nebent magistrantus, mat iš gatvės
atėjusius žmones reikia atidžiai kontroliuoti.
Masiniu renginiu netaps...
Priminsime, kad Trakinių mūšis
vyko 1945 m. birželio 27 d., kai prie
Trakinių miško, slėnyje NKVD kareiviai apsupo Alfonso Bagdono-Aro
būrio partizanus. Kautynėse žuvo 32
partizanai, tik keliolikai iš jų pavyko
prasiveržti už apsupties.
Jokiame kitame Anykščių rajone
vykusiame mūšyje tarp partizanų ir
NKVD nežuvo tiek daug partizanų.
Po mūšio „enkavėdistai“ sudegino
tris Trakinių ir šešias gretimo Mackeliškio kaimo sodybas.
Dr. A.Anušauskas „Anykštai“
sakė, kad būtų smagu, jog kiekviename Lietuvos rajone vyktų bent po
vieną į „Trakinių partizanus“ panašų
renginį, deja, ne visur yra tokių entuziastų kaip Trakinių rengėjai. Kartu su kolega dr.Norbertu Černiausku
„Trakinių partizanus“ organizuojantis dr. M.Nefas „Anykštai“ sakė, jog
ypač miela, kad pagarbos partizanams renginys pritraukia ir jaunimą,
ir dar gyvus pokario pasipriešinimo
sovietams dalyvius. „Sakyčiau net
savotiškas šio renginio dalyvių socialinis sluoksnis susiformavo. Tačiau, „Trakinių partizanai“ niekada
nevirs masiniu renginiu, festivaliu,
kaip kokios „Granatos“. - kalbėjo dr.
M.Nefas.
„Trakinių partizanų“ renginys
vyksta Marijos ir Povilo Kalvaičių
sodyboje, kurie kiekvienais metais į
savo kiemą įsileidžia šimtus pažįstamų ir nepažįstamų žmonių. Į renginio
vietą patenkama tik perbridus Virintos upę, kas yra papildoma atrakcija.

„Trakinių partizanai“ tradiciniu tapęs, tačiau netradicinio formato renginys.

Sveikatos ABC

spektras
Statistika. Per savaitę avarijose
žuvo 2 eismo dalyviai: 57 metų keleivis ir 48 metų pėsčiasis. Dar 109
eismo dalyviai buvo sužeisti. Tarp
sužeistųjų – 23 nepilnamečiai (9
automobilių ir 2 traktorių ir 1 dviračio keleivis, 4 pėstieji, 3 mopedų
vairuotojai, 3 dviračių vairuotojai,
1 motociklo vairuotojas, penktadienį pranešė Lietuvos kelių policijos tarnyba. Įvykiuose nukentėjo
(sužeista): transporto priemonių
vairuotojų – 29, keleivių – 40, 12
motociklų vairuotojų, 3 mopedų
vairuotojai, 7 dviračių vairuotojai
ir 1 keleivis, 17 pėsčiųjų, iš kurių 5
buvo partrenkti pėsčiųjų perėjose.
Neblaivūs vairuotojai, pirminiais
duomenimis, sukėlė 3 eismo įvykius, 2 žmonės sužeisti, 1 žmogus
žuvo.
Kapavietė. Meksikiečių pareigūnai surado mažiausiai 166
žmonių palaikus slaptose kapavietėse Verakruso valstijoje. Tai
naujausias toks radinys regione,
garsėjančiame korumpuota politika ir narkotikų kartelių smurtu: čia
savo santykius kruvinuose konfliktuose aiškinasi liūdnai pagarsėjusi
grupuotė „Los Zetas“, Meksikos
įlankos kartelis bei Chalisko naujosios kartos kartelis. Naujausioje
aptiktoje masinėje kapavietėje Verakruse „buvo rasti mažiausiai 166
žmonių palaikai“, sakė valstijos
prokuroras Jorge Winckleris. Tai
yra viena didžiausių iki šiol rastų
slaptų kapaviečių.
Vagystė. Didžiosios Britanijos oro bendrovė „British Airways“ (BA) išmokės kompensacijas
tiems klientams, kurių duomenys
buvo pagrobti per „sudėtingą“ ir
„kenksmingą“ kibernetinį išpuolį,
sakė bendrovės vadovas. BA ketvirtadienio vakarą atskleidė, kad
programišiai pagrobė 380 tūkst.
klientų, dariusių užsakymus nuo
rugpjūčio 21-osios iki rugsėjo
5-osios, asmeninius ir mokėjimo
kortelių duomenis. „Mes esame
100 proc. įsipareigoję kompensuoti klientų patirtą žalą. Mes jiems
kompensuosime visas finansines
išlaidas, kurias jie patirs (dėl šio
įsilaužimo)“ –sakė BA generalinis direktorius Alexas Cruzas. BA
dėl nemalonaus nutikimo pradėjo
skubų tyrimą. Tarp nusikaltėlių
pavogtų duomenų buvo vartotojų
vardai, pašto, elektroninio pašto
adresai bei mokėjimo kortelių informacija.

Vaikų dantis nuo ėduonies saugo silantai
„Net suaugusiems yra pakankamai sudėtinga tinkamai išsivalyti
dantis, o vaikams patiems tai padaryti – praktiškai neįmanoma“ –
sakė Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydytojo
odontologo padėjėja, slaugos administratorė Violeta Žvikienė.
Ji pasakojo apie vaikų krūminių dantų silantais dengimo paslaugą.
Visai neskausminga
procedūra
Iki 2017 m. sausio 1 d. ši paslauga vadinosi Vaikų krūminių
dantų dengimo silantais programa. Nuo minėtos datos pasikeitė tik pavadinimas – prevencinė
programa tapo paslauga. Ji ir toliau apmokama iš PSDF biudžeto
lėšų ir yra skirta vaikams nuo 6
iki 14 metų.
Silantai – tai skysta plombinė
medžiaga, kuria užpildomos nuolatinių krūminių dantų vagelės.
Taip dantys apsaugomi nuo dantų ėduonies, be to, juos lengviau
valyti. Verta žinoti, kad silantais
dengiami tik nesugedę nuolatiniai dantys.
Pasak V. Žvikienės, pati procedūra nėra skausminga ir užtrunka vos kelias minutes. „Dantuko
gręžti nereikia – grąžtas, kurio
vaikai paprastai bijo, nenaudojamas. Danties paviršius nuvalomas, apdorojamas poliravimo
pasta ir padengiamas silantu,
naudojant labai mažą šepetėlį. Po
to silantas sukietinamas, panaudojant specialią šviesą. Padengus
dantukus silantais pirmą kartą, po
3 mėnesių reikia apsilankyti kontrolei, o vėliau – pasitikrinti kiekvieno profilaktinio tikrinimosi
metu. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama“ – pasakojo pašnekovė.
Apsauga nuo ėduonies
Ėduonis – viena labiausiai pasaulyje paplitusių dantų ligų tarp
vaikų ir paauglių. Silantai – dantų ėduonies profilaktikai skirta
skysta plombinė medžiaga, kuria
užpildomos nuolatinių krūminių
dantų vagelės, kad į jas nepatektų
ėduonį sukeliančios bakterijos.
Įvairių šalių mokslininkų duomenimis, ėduonis krūminių dantų
vagelėse sudaro 50–88 proc. visų
vaikų ir paauglių dantų ėduonies
atvejų. Lietuvoje atlikti tyrimai

Katarakta – liga, kuria
susirgti gali kiekvienas
Kiekvienas žmogus turi rūpintis savo akimis, nes rega – vienas svarbiausių
žmogaus jutimų. Tačiau yra tokių akių ligų, kurios regėjimą gali atimti. Viena iš
jų – katarakta.
- Kas yra katarakta ir kodėl ji išsivysto?
Katarakta (akies lęšiuko sudrumstėjimas) – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko
skaidrumo sumažėjimo, drumsčių formavimosi. Katarakta gali būti klasifikuojama
į senatvinę, trauminę, toksinę ir kt. rūšis.
Didžiausią dalį sudaro įgytoji – taip vadinamoji senatvinė katarakta. Pastebėta,
jog dažniausiai liga pasireiškia vyresniems nei 50 metų asmenims, labiau
paplitusi moterų tarpe. Jaunesniems
žmonėms katarakta gali išsivystyti kaip
kitų ligų komplikacija (pvz.: diabeto),
pasireikšti asmenims, vartojantiems kortikosteroidus, patyrusiems akies traumą,
dirbantiems kenksmingomis sąlygomis
ir kt.
- Kokie kataraktos simptomai?
Katarakta pirminėse stadijose pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu. Žmogus mato
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neryškiai – tarsi pro nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini, išsikraipo
spalvos, dingsta kontrastinis matymas.
Kad ir kokius akinius užsidėtų – matymas nepagerėja. Kartais daiktai dvigubinasi ar būna matomi gelsvame fone.
Ligai progresuojant rūkas akyse didėja,
darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį,
atsiranda trukdžiai norint užsiimti įprasta
veikla. Galiausiai išlieka tik šviesos jutimas, regėjimas išnyksta.
-Kaip gydoma katarakta?
Šiuo metu kataraktos gydymas yra tik
chirurginis: atliekama operacija, kurios
metu drumstas lęšiukas ultragarsu suskaldomas ir išsiurbiamas, o į jo vietą
įstatomas dirbtinis. Medikamentinio ligos
gydymo nėra. Anksčiau atliekant kataraktos operaciją tekdavo akyje padaryti
gana didelį pjūvį, kurį susiuvus, ragenos
randas gydavo apie pusę metų. Tuo tar-

rodo, kad 69,4 proc. 7–8 metų
vaikų krūminių dantų kramtomųjų paviršių yra pažeisti ėduonies.
Svarbu, laiku panaudoti
silantus
Laikas, tinkamas silantavimui,
gana trumpas. Geriausia dengti ką tik išdygusius dantukus,
nes jie dar būna nevisai susiformavę, emalis porėtas, nevisiškai
mineralizuotas. Visiškai dantų
mineralizacijai reikia apie poros
metų, todėl pirmuosius du metus
po išdygimo dantukai yra ypač
jautrūs kariesui. Dančiui išdygus,
jo vagelės greitai apsineša, atsiranda pirminių ėduonies požymių, o tada silantuoti jau per vėlu
– ėduonis tik užkonservuojamas.
Todėl gydytojai ir susiduria su
pacientų nusivylimu silantais –
po jais dantis gali sugesti. Taigi
kiekvienas odontologas kiekvieną situaciją priverstas vertinti
atskirai.
„Tenka susidurti su mamomis,
kurios, nežinau, kur prisiskaito,
kad silantai yra kenksmingi. Aš
niekur neradau tokios informacijos. Kaip tik atvirkščiai, Švedijos mokslininkai nustatė, kad
vaikams laiku padengus dantis
silantais, net praėjus 8 metams,
dantų ėduonies atsiradimo galimybė sumažėja 80–90 proc. Tik,
žinoma, reikia jais dantis padengti laiku. Kuo anksčiau panaudojami silantai, tuo mažesnis procentas vaikų kenčia nuo ėduonies.
O jau, pavyzdžiui, penkiolikmečių dantys yra masiškai pažeisti
ėduonies“ – kalbėjo V. Žvikienė.
Reikia vaikus išmokyti
teisingai valyti dantis
Iki 8 metų vaikams dantis valyti turi tėvai. Patiems mažyliams
iki tol galima duoti bandyti, žaisti, mokytis, tačiau, galiausiai,
valyti turi pabaigti suaugusieji.
Vaikai dar gerai nekontroliuoja
savo judesių, jiems trūksta kanpu dabar, naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių,
pro 2-3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas
sudrumstėjęs ir vietoj jo implantuojamas
dirbtinis lęšiukas. Pjūviai labai maži, jų
siūti nereikia.
Žmonių reakcija išgirdus, kad reikės
operuoti akį būna labai skirtinga. Vien
pats žodis – operacija pacientus gąsdina, tačiau šiuolaikinių technologijų dėka
kataraktos operacija tapo labai saugi,
neskausminga ir efektyvi.
- Kodėl pastebėjus pirminius kataraktos požymius reikėtų kreiptis į
gydytoją?
Dažnai žmonės mano, jog kataraktos
operaciją galima atidėti vėlesniam laikui
ir į gydytoją kreipiasi tik likus šviesos jutimui, tačiau labai svarbu, kad pacientas
į gydytoją kreiptųsi laiku. Jei katarakta
operuojama pradinėse stadijose – operacija paprastai užtrunka apie 30 min.,
vietiškai – vaistų pagalba nujautrinant
akį. Po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, o regėjimas dažniausiai
atsistato per keletą dienų. Tuo tarpu atstatyti regėjimą vėlyvosiose kataraktos
stadijose – įmanoma, tačiau tokios operacijos eiga visada sunkesnė, padidėja
pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį.

Anykščių PSPC gydytojo odontologo padėjėja, slaugos administratorė Violeta Žvikienė sakė, jog vaikų krūminių dantų dengimo
silantais paslauga Anykščiuose yra aktyviai naudojamasi. „Net
privačiai dirbantys odontologai vaikus atsiunčia į mūsų įstaigą,
kur jiems nemokamai dantys padengiami silantais”.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
trybės ir kruopštumo. Tačiau ir
patiems tėveliams, pasak odontologų, verta pasikartoti, kaip
reikia taisyklingai išvalyti dantis.
Jokiu būdu negalima dantų valyti judesiu pirmyn-atgal arba tik
aukštyn-žemyn. Geriausia valyti
sukamaisiais judesiais priekinę,
vidinę ir viršutinę dantų puses
atskirai. Taip, odontologų teigimu, geriausiai pašalinami visi nešvarumai ir mažiausiai kenkiama
emaliui. Viena dažniausių tėvų
klaidų valant dantis – per stipriai
spaudžiamas šepetėlis. Taip galima ne tik pažeisti emalį, bet ir
sužeisti dantenas. Dėl to mažyliai
gali imti bijoti ir nebenorėti valytis dantukų. Geriau valyti gana
švelniai, bet atidžiai ir ne trumpiau kaip dvi minutes.
Tėvai vaikus dažnai
gąsdina dantų gydytojais
Net jei dantų valymas nėra
skausminga ar neįprasta procedūrą, vaikai gali imti prieš-

gyniauti ir atsisakyti išsivalyti
dantukus. Blogiausia, ką tėvai
gali padaryti – gąsdinti, kad teks
važiuoti pas dantų gydytoją, kuris gręš ar net ištrauks sugedusį
dantuką. Mažųjų fantazija laki,
todėl tikrai išsigąs ir greičiausiai
vėl ims sąžiningai valytis dantis,
bet taip pat bus pasėta didelė baimė odontologams. O kasmetinis
apsilankymas pasitikrinti dantis
taps tikru ašarų išbandymu tėvams. Geriausia vaikučiui paaiškinti, kad nesivalant dantų gali
atsirasti kirmėliukų arba gali pradėti skaudėti. Taip pat padeda, jei
mažylį pastatykite prieš veidrodį,
kad pats galėtų stebėti kaip yra
valomi dantukai. Jam bus įdomu, rytinis ir vakarinis ritualas
taps tikru žaidimu ir kartu mokysis taisyklingai valytis dantukus
pats stebėdamas tėvelių judesius.
Puikiu paskatinimu taip pat gali
tapti ir dantų šepetėlis ar pasta su
mėgstamu herojumi.
Užsak. Nr. 899

Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas, Algirdas
Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie atliko
šimtus kataraktos operacijų. Akių chirurgijos centre dirbantys gydytojai aprūpinti modernia
diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų
artimuosius – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į
„Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės
pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37)
750 805. www.akiuchirurgija.lt
Užsak.Nr.900

SKELBIMAI
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Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie
butų/gyvenamųjų namų pirkimą Anykščių rajone

Iš nuotraukos
darome
portretus
laidotuvėms

Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vaikų globos namus, vykdo butų/gyvenamųjų namų pirkimą. Pirkimas
vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d.
nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

(iki A4 formato).

Nuotraukos su
rėmeliu kaina –
15 eurų.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai,
tel. (8~381) 51573, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas – ieva.grazyte@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai – butas (-ai) /namas (-ai) su patogumais Anykščių rajone (smulkesnė
informacija pateikiama pridedama Būstų pirkimo sąlygų apraše, II skyriuje).
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2018 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta
2018-09-04).

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak.Nr.898

įvairūs
Išsinuomotų dirbamos žemės
Anykščių r. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-603) 60980.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius,
jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
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.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305, feisbuke dailusnamas.
Rąstinių
statinių
Parduoda pirtį 4x6.
Tel. (8-656) 51760.

statyba.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Anykščių r., Rubikių k. gražią sodybą šalia Rubikių ežero (10 km
iki Anykščių). 25 a, ūkinis pastatas, rūsys, su baldais.
Tel. (8-683) 91121.
Gyvenamąjį namą.
Tel. (8-683) 57704,
(8-620) 68854.
Anykščiuose 3 kambarių butą.
Renovuotas namas, yra balkonas.
Su patogumais. Šalia poliklinika,
parduotuvė. Kaina 23 000 Eur.
Tel. (8-601) 99127.
2 kambarių butą Anykščių miesto centre, Biliūno g. pirmame
aukšte.
Tel. (8-682) 64330.
Anykščių rajone, Viešintų miestelyje mūrinį garažą (23 kv. m).
Tel. (8-683) 91121.
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
UAB 2VYMONTA gamina stogų, sienų dangas iš spalvotos ir
alucinko skardos, gamina lankstinius. Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Dengia plokščius stogus prilydoma bitumine danga.
Tel. (8-682) 44541.
Brigada greitai ir kokybiškai
dengia stogus, stato karkasinius
pastatus, pristato visas medžiagas.
Tel. (8-687) 73069.
Anykščiuose valo kaminus ir
pečius, mūrija kaminų galvutes ir
jas skardina. Atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-685) 10959.

Nupjautą ir kaladėmis supjautą
eglę (išsivežti patiems).
Tel. (8-615) 65001.

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“

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Lapuočių malkas. Yra sausesnių.
Veža miškavežiu 30 erdv. m., kaladėmis, skaldytas iki 9 erdv. m.
Tel. (8-648) 84052.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Pjuvenas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.
Kita
Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650
Eur. Montavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-670) 30743.
Senovines raudonas plytas ir 2
fazių suvirinimo aparatą.
Tel. (8-646) 46312.

SPAUDŽIA SULTIS

Dovanoja

Geriausia kaina rajone. Siūlo
plačiausią pakuočių ir sulčių
pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių km.,
sename vaismedžių sandėlyje.
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.
Tel. 867617378 arba
867586867.

Katilai, dūmtraukiai, įdėklai,
šilumos siurbliai.
Vandentiekio, kanalizacijos
įrengimas.
Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra”
salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74,
(8-610) 39151.
Geriausia pagalba perkant ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį turtą be
jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą. Garantuojame kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra “21 Amžius”.
Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

Rankinę žolės sėjamąją, melasą,
220-380 V grūdų malūnus, traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes, melžimo
aparatus, bulvių sodinamąsias,
šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius, ventiliatorius, 600 - 1000
l plasmasines talpas, vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
Metalinius surenkamus garažus:
3x3, 3x5, 3x6, 3x8, 3,4x6, 4x6, 6x6
m. Tinkantys traktoriams: 3x3x6,
3x3x8, 4x3x6, 4x3x8. Gali atvežti,
surinkti. Kaina nuo 350 Eur.
Tel. (8-687) 73343.
Sėklai: žieminius miežius Holmes
(beicuoti),Aliejinį ridiką (žaliajai trąšai), kvietrugius Borowik.
Tel. (8-662) 25588.

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. įvairių veislių braškių ir žemuogių
daigus.
Tel. (8-687) 45219.

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.
Pigiai bulves - nusikasti patiems.
Tel. (8-686) 59473.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355
JAUNOS VIŠTAITĖS! Rugsėjo 13 d. (ketvirtadienį) prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis,
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradedančiomis
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Levaniškyje 6.50
Traupyje 7.00, Laukagaliuose 7.05, Troškūnuose
7.15 (turgelyje), Vašokėnuose 7.25, Surdegyje
7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 10.25,
Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje
10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose (prie
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N.
Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 11.20,
Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40, Aknystose
11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie
turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose
12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00,
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse
14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00,
Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30,
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40,Janušavoje
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

Vištos, Vištaitės!
Rugsėjo 11 d. (antradienį)
prekiausime Kaišiadorių raj.
paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis ir
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais. Svirnai 8.00, Kavarskas
8.10, Janušava 8.20, Anykščiai
(turgus) 8.40, Skiemonys 9.00,
Mačionys 9.15, Burbiškis 9.30,
Rubikiai 9.40, Debeikiai 9.55,
Svėdasai 10.15, Viešintos
15.35, Andrioniškis 15.50,
Troškūnai 16.10, Laukagaliai
16.25, Traupis 16.30,
Levaniškiai 16.40.
Tel. (8-699) 12631.

SKELBIMAI

perka

Automobiliai

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.

Nekilnojamas turtas

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Kita

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

Perdengimo plokštes 6,20 - 6,30
ilgio. Dėvėtas arba naujas.
Tel. (8-611) 43899.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Uosio rąstus gali būti ir mažesni
kiekiai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-617) 05605.

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

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš
karto, apmoka notaro išlaidas,
įvertina miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

Biokuro katilinė perka kirstus, nekirstus krūmus iš žemės ūkio paskirties žemės Utenos, Anykščių,
Kupiškio,
Ukmergės
rajonų.
Nemokamai iškerta ir išsiveža.
Tel. (8-677) 20998.

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys siūlykite įvairius
variantus, ypač domina žemės
sklypai. Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Miškus, namus, sodybas, butus. Sekmingai padeda parduoti.Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
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Brangiai - grybus. Geriausios
kainos garantija (rasit brangiau,
sumokėsiu daugiau).
facebook.com/pjaukgryba/
Tel. (8-662) 01331.
Pjauk grybą - gauk eurų!

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Mokame 6% ir 21% PVM.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Brangiai - žolių sėklas: dobilus,
motiejukus, liucerną, svidrę, miglę, šunažolę ir k.t. Gali būti nevalytos. Pasiima. Moka iš karto.
Tel. (8-600) 85875.

Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

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

Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841.

Medžiais ir krūmais apžėlusias žemes.
Tel. (8-673) 19696.
Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.

ŠIAUDUS

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Laimutė Kadelskienė vėl perka
gyvulius. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-615) 49710,
(8-656) 93098.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Reikalingas transporto
vadybininkas (-ė)
Darbo pobūdis

-sunkvežimių judėjimo planavimas ir
kontrolė;
-informacijos pateikimas klientams,
vairuotojams.

Reikalavimai

-anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas;
-kompiuterinis raštingumas;
-komunikabilumas.
CV siųsti: cv@agrenta.lt
Tel. pasiteirauti (8-686) 23411.

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

Tel. (8-672) 05341.

siūlo darbą
Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija, jokių įdarbinimo mokesčių.
Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
Tel. 8 6 8 7 7 6 1 9 1

Ieško veterinarijos farmacininko
(-ės) darbui veterinarijos vaistinėje. Būtinas veterinarinis išsilavinimas.
Tel. (8-609) 97785.

Reikalingi mechanizatoriai.
Tel. (8-682) 97420.

UAB “Antalgės paukštynas”

Reikalingas fermų įrangos mechanikas.
Tel. (8-682) 97420.

reikalingi darbuotojai
- paukštininkės (-ai).
Telefonas pasiteirauti
(8-686) 82817.

UAB „Užmojai su garantijomis“, priklausanti
„Baltic American Concord“ įmonių grupei, gaminanti medienos
ruošinius, ieško:

LENTPJŪVĖS DARBININKO (-ės)
KROVĖJO (-os) – RŪŠIUOTOJO (-os)

DARBO POBŪDIS: - darbai gamyboje.

REIKALAVIMAI: - sąžiningumas, atsakingumas, fizinė ištvermė.
SIŪLOME : - konkurencingą atlyginimą, visas socialines
garantijas,
kompensuojame kelionės išlaidas.

Kreiptis: Bernotiškių km.,Ukmergės raj.
Tel: 8 614 08806; 8 340 63626
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Adrijonas, Marija,
Liaugaudas, Daumantė,
Klementina.
rugsėjo 9 d.
Serapina, Sergijus, Argintas,
Ramutė, Sonata.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė siūlo Obuolines keisti į Bulvines

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
O „Paspeškų“ raudonų,
Kaip Šventojoj akmenų.
Dvi dienas kasiau viena
Darbas liejos kaip daina.

rugsėjo 10 d.
Dionyzas, Konstancija,
Mikalojus, Salvijus,
Tautgirdas ,Girmintė, Kostė.

Dvidešimt maišų šimtinių
Diegliais atliepė krūtinėj
Išsitiest dabar sunku
Dvylinka vos paslenku.

mėnulis

delčia

oras

Dieną + 25

Bus kasdien bulvinių blynų
O nedėlioj- cepelynų.
Ir po turgų jas nešiosiu,
Dukterėčiai dovanosiu.

Naktį + 13

Bulvė - mūsų žemės auksas
Laimė, džiaugsmas, tikslas
aukštas,
Nes bulvyčių kol turėsi,
Jokio bado neregėsi.
Obelevičiaus nelikus
Pataikaut prasmė išnyko.
Vietoj ObuoliniųReikia švęst Bulvines.

Nuo rugpjūčio 18-osios

iki rugsėjo 18-osios
,,Anykštą” 2019-iesiems metams galite
užsisakyti senomis kainomis.
Vėliau prenumerata brangs.

Gerų
kainų
mėnesis!

„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

12 mėn.
EUR
80 (96)
67

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

45

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
64
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
52
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
40
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

4 num.
EUR
8

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

