
68-ieji leidimo metai 2016 m. birželio 4 d., šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 44/9027

http://www.anyksta.lt

šiupinys

2 psl. 5 psl. 6 psl.

4 psl.

Išsilavinimas

Išsilavinimas yra šviesa. Pra-
nešama, kad Lietuva svarsto atsi-
sakyti reikalavimo norintiesiems 
įsigyti žemės turėti išsilavinimą 
žemės ūkio srityje.  “Projekte bus 
sušvelninti reikalavimai žemės 
ūkio paskirties žemės įgijėjams, 
atsisakant reikalavimų turėti išsila-
vinimą žemės ūkio srityje”, - sakė 
Premjeras Algirdas Butkevičius.

Manyčiau, atsisako be reikalo, 
aš tai siūlyčiau dar įvesti apribo-
jimus ir parduoti namus tik staty-
bininkams, miltus tik tiems, kurie 
turi kepėjo pažymėjimą, o siūlus 
– tik siuvėjams. 

Linas BITVINSKAS

6 psl.

asmenukėVilkai siekia avių pjovimo 
rekordo

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Panašu, kad šiemet vilkai, 
pjaudami anykštėnų aveles, pa-
gerins visus rekordus. Iki penk-
tadienio vilkai Anykščių rajono 
ūkininkų avis jau buvo užpuolę 
aštuonis kartus. Iš viso išpjauta 
beveik 50 avių. Tuo tarpu pernai 
per visus metus buvo papjauta 
71 avis ir pirmasis antpuolis fik-
suotas tik birželio 22-ąją.

Šiais šešiais Dabužių miške medžiotojų aptiktais vilkiukais rūpi-
nasi jų tėvas, motina ir keturi antramečiai broliai bei seserys.

Vlado MASLINSKO nuotr.

Tapo tėvu mamai ir dukroms
Šį sekmadienį, Tėvo dieną, Aurelija ir Kristina, kaip ir daugybė kitų vaikų, apkabins ir sveikins savo tėtį. Kaip ir kasmet, dovanos 

savo pieštą atviruką. Jau keturiolika metų jas augina 67-erių Jurgis Čirbinskas, nepabūgęs gyvenimo iššūkio, kai teko prisiimti atsa-
komybę už dvi į šį pasaulį pasibeldusias gyvybes.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Keturiolikmetėms Aurelijai ir Kristinai Jurgis Čirbinskas - pats geriausias tėtis pasaulyje. Jurgis buvo atrama ir jų 
dabar jau mirusiai mamai Jurgitai.

Darbavosi 6 seniūnijose

Pas vieną Skiemonių seniūnijos 
Gečionių kaimo ūkininką vilkai dar-
bavosi dvi naktis iš eilės. Nuo vilkų 
nukentėjo jau šešių Anykščių rajono 
seniūnijų: Viešintų, Andrioniškio, 
Debeikių, Kavarsko, Skiemonių ir 
Anykščių – ūkininkų avys. 

Rekonstruos 
„Biržinkos“ 
kelią 

„Kuri žiūrės į 
vyrą su 
trim vaikais?“

Kunigas teigia: 
„Reikia dalytis 
net ir tuo, 
ko neturi“

Prusto klausimynas

Verslininkas Vytautas Gru-
zinskas ne vienus metus vai-
kams atstojo ir motiną.

Koncertas. Birželio 5 d. (se-
kmadienį) 15 val. Anykščių ko-
plyčioje vyks vyrų choro „Saka-
las“ koncertas, skirtas tėvo dienai. 
Meno vadovas Romas Makarevi-
čius, pianistė Jolanta Patamsienė, 
dirigentas Jonas Motiejūnas. Ren-
ginys nemokamas.

Rekordai. Trečiadienį buvo 
rekordiškai šilta – 29,5 laips-
nio šilumos, o ketvirtadienį ties 
Anykščiais iki 23 laipsnių įši-
lo Šventosios upės vanduo. Tai 
irgi birželio pradžios rekordas“, 
- „Anykštą“ informavo hidro-
meteorologijos posto stebėtojas 
Petras Buterlevičius. Vakar ryte 
Šventojoj termometras rodė 21,2 
laipsnio. 

Apsipirkti. Užvakar Lietuvoje 
duris atvėrė vokiečių prekybos 
tinklo „Lidl“ parduotuvės, kurias 
užplūdo pigesnių prekių ištroškę 
lietuviai, tačiau anykštėnai, ma-
tyt, lieka ištikimi apsipirkimo tu-
rizmui į Lenkiją. Tai liudija skel-
bimas miesto skelbimų lentoje.  

„Biblioteka“. Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos abiturientės, 
fotografės Estera Asačiovaitė, 
Kristina Kukarevišiūtė, Goda Mi-
kalajūnaitė, Ieva Šaltenytė, Greta 
Šimonytė, Gabija Visockaitė (vad. 
Alfredas Motiejūnas) atsisveikin-
damos su gimnazija surengė foto-
grafijų parodą „Biblioteka“. 

Talentai. Liudvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių viešojoje biblio-
tekoje vyko knygų „Asmenybės. 
1990–2015 m. Lietuvos pasieki-
mai“, „Kas bus kas. Lietuvos atei-
tis“ pristatymas. Tarp 700 knygo-
je aprašytų talentų yra anykštėnai 
Linas Banys, Milda Daunoraitė, 
Arnas Jasikonis, Silvija Adomo-
nytė, Paulius Raškevičius, Jaunius 
Drūsys, Donatas Grybas, Domas 
Krikščiūnas, Marius Macijauskas, 
Radvilė Talačkaitė, Kotryna Vit-
kūnaitė.

Savanoriai.Anykščių regio-
ninio parko direkcija skelbiasi 
ieškanti savanorių. Pasiūlyme už-
simenama, kad nemokamai padir-
bėti bus galima ir šalia populiario-
jo Medžių lajų tako.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. Gegužės 28 ir 29 die-

nomis Kavarsko seniūnijoje vy-
riškis, gimęs 1973 m., panaudojo 
fizinį smurtą prieš sugyventinės 
motiną, gimusią 1932 m. Įtaria-
masis sulaikytas ir uždarytas į 

areštinę. 2016-05-30, apie 20 val. 
30 min., Anykščiuose, Šilo gatvėje, 
vyriškis, gimęs 1969 m., panaudojo 
fizinį smurtą prieš neblaivų (1,36 
prom.) jaunuolį, gimusį 1997 m. 
Įtariamasis iš įvykio vietos pasi-
šalino. 2016-06-02 gautas moters, 
gimusios 1993 m., pranešimas, kad 

apie 22 val. 30 min. Troškūnų se-
niūnijoje neblaivus pažįstamas vy-
ras, gimęs 1981 m., grasino jai pei-
liu. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Vagystė. 2016-06-01, apie 10 
val., Skiemonių seniūnijoje  paste-
bėta, kad nuo kapo nuardyta ir pa-

vogta akmeninė tvorelė. Nuostolis 
– 400 eurų.

Klastotė. 2016-06-01 gautas 
pranešimas, kad Anykščiuose, Vie-
nuolio gatvėje,  inkasavimo metu 
rasta, kaip įtariama, suklastota 10 
eurų nominalo kupiūra.

Kultūra. Seimui siūloma paskelbti 
2017 metus Lietuvių kalbos kultūros 
metais. Tokį nutarimo projektą Seimo 
posėdžių sekretoriate įregistravo Sei-
mo nariai Dalia Teišerskytė, Arvydas 
Vidžiūnas, Vitalijus Gailius, Marija 
Aušrinė Pavilionienė, Zita Žvikienė, 
Vytautas Antanas Matulevičius. Šios 
iniciatyvos jie ėmėsi pabrėždami 
moksleivių lietuvių kalbos žinių pras-
tėjimą; vertindami lietuvių kalbos 
unikalumą ir originalumą; siekdami 
atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip 
kultūros paveldo, svarbą visuomenei. 

Laivai. Neseniai pasibaigusios 
Baltijos jūroje vykdytos operacijos 
„Open Spirit 2016” metu, be kitų ra-
dinių, aptiktos ir trijų nuskendusių lai-
vų liekanos. Jau paaiškėjo, kad vienos 
iš tų liekanų yra nuskendęs vokiečių 
kreiseris „Friedrich Carl”. Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų (KJP) štabo N9 
civilių ir karių bendradarbiavimo vy-
resniojo specialisto vyr. srž. Audriaus 
Vitkausko teigimu, vokiečių kreiserio 
„Friedrich Carl” liekanos aptiktos 
Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir 
išskirtinėje ekonominėje zonoje. 

Atomazga. Po daugiau kaip dvi 
savaites vykusių intensyvių dingu-
sios septyniolikmetės moksleivės iš 
Vilniaus paieškų - kraupus radinys 
pamiškėje Varėnoje. Tačiau šios is-
torijos atomazgos vis dar nematyti. 
Varėnoje aptiktas ilgai ieškotos mįs-
lingomis aplinkybėmis dingusios 
Ugnės Rukuižaitės kūnas. Pamažu 
aiškėja šios tragedijos detalės, bet 
tebėra mįslė, kaip Vilniuje gyvenusi 
mergina atsidūrė Pietų Lietuvoje ir 
kas paskutinis ją matė gyvą. (...) Kaip 
ir kada vilnietė atsidūrė toje vietoje? 
Ar ji atvyko pati, ar čia buvo atvežta 
jau negyva? (...)

Įranga. Dešimtyje mokyklinių 
autobusų, kurie birželio 1 dieną bus 
perduoti Zarasų rajono savivaldybei, 
sumontuoti pirmieji vairuotojų blaivų 
tikrinantys įrenginiai (alkoblokai). 
Anot susisiekimo ministro Rimanto 
Sinkevičiaus, bandomajam projektui 
pasiteisinus, alkoblokai bus montuo-
jami ir kitų rajonų mokykliniuose 
autobusuose. Įrenginys veikia kaip 
alkotesteris, taip pat gali blokuoti 
transporto priemonės variklio palei-
dimą, jei nustatomas vairuotojo ne-
blaivumas.

Cukrus. “Coca-Cola” bendrovė nu-
traukia gėrimo gamybą Venesueloje, 
nes šalyje tvyrant nepaprastajai padė-
čiai labai trūksta cukraus, informuoja 
“Upi.com”.  “Coca-Cola” bendrovei 
iš dalies priklausanti pilstymo įmonė 
Venesueloje ketvirtadienį paskelbė, 
kad į butelius išpilstys tik tiek kolos 
gėrimo, kiek tai leis įmonės turimos 
cukraus atsargos. Vėliau saldžiojo 
gėrimo gamyba bus laikinai sustab-
dyta ir bus ieškoma naujų žaliavinio 
cukraus šaltinių.  JAV įsikūrusi mil-
žinė patikino, kad pilstyto vandens 
gamyba nesustos ir visi kiti becukriai 
gėrimai bus gaminami ir pilstomi 
kaip visada. 

Paskola. Egipto prezidentas Ab-
delis Fata al Sisis pasirašė įsakymą 
patvirtinti šaliai suteikiamą Rusijos 
25 mlrd. JAV dolerių vertės kreditą. 
Lėšos bus skirtos Egipte statyti ato-
minę elektrinę. “Egipto prezidentas 
pasirašė įsakymą dėl Egipto ir Ru-
sijos vyriausybių susitarimo suteikti 
šaliai paskolą atominės elektrinės 
statyboms patvirtinimo”, - teigiama 
Egipto laikraščio “Alyoum Alsabea” 
straipsnyje.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Riedžiu – po Anykščius
Turistinio sezono pradžioje Anykščiuose pasirodė riedžiai. Juos 

nuomojantis jaunas anykštėnas Darius Kirvela anykštėnams ir 
miesto svečiams siūlo riedžiais važinėti pėsčiųjų ir dviračių taku 
prie Šventosios upės. 

Anykščiuose, Vilniaus gatvės 
šaligatviu, važiavusios anykštė-
nės teigė, kad išmokti važiuoti 
riedžiu visai nesunku. Merginos 
riedžius išsinuomojo valandai ir 
už vieno nuomą mokėjo 15 eurų.

„Dar tik sezono pradžia, tad 
kaina mažesnė, - šypsojosi rie-
džių nuomotojas D. Kirvela, su 
riedžiais įsikūręs prie kempingo 
pėsčiųjų ir dviračių take. – Se-
zono metu išsinuomoti valandai 
kainuos 20 eurų“. Nuomai vaiki-
nas turi keturis riedžius. „Du iš 
jų didesni ir jais važiuoti visai 
paprasta, mažesni labiau skirti 
jaunimui, - sakė D. Kirvela, pa-
stebėjęs, kad važiuojantiems su 
riedžiais yra duodami šalmai, 
apsaugos. - Išmokti užtenka 
5 - 10 minučių instruktažo. Tai 
bendras projektas su Anykščių 
savivaldybe, o jo vertė siekia 10 
tūkstančių eurų“, - sakė vaiki-
nas, neatskleidęs, kiek kainuoja 

vienas riedis. Su riedžiu pėsčiųjų 
taku ar šaligatviais galima grei-
tai apvažiuoti miesto lankytinus 
objektus, nuvažiuoti per Anykš-
čių šilelį iki Puntuko ar pasiekti 
Arklio muziejų.

D. Kirvela šį pavasarį baigė 
kinezeterapijos studijas Utenos 
kolegijoje. Vaikinas buvo išvy-
kęs dirbti į užsienį, tačiau sugrį-
žo, nori gyventi ir dirbti gimtuo-
siuose Anykščiuose.  

Riedžius, vadinamuosius „Se-
gway“, prieš 15 metų sukūrė 
Dean Kamen, juos gamina ame-
rikiečių bendrovė „Segway inc“. 
Pasak D. Kirvelos, šia aplinkai 
nekenksminga transporto prie-
mone važiuoti galima išmokti 
per 5 minutes, važiuoti 20 ki-
lometrų per valandą greičiu, o 
elektra įkrautomis baterijomis 
nuvažiuoti galima iki 30 kilome-
trų. Beje, riedis nėra įtrauktas į 
transporto priemonių sąrašą

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Darius Kirvela rado nišą turizmo ir poilsio sferoje – jis anykš-
tėnams ir miesto svečiams siūlo riedžius. Šios merginos su rie-
džiais važiuoja pirmą kartą. 

Autoriaus nuotr. 
Lietuvoje pirmieji riedžiai 

pasirodė apie 2005 metus. Nors 
tuomet jie kainavo apie 20 tūks-

tančių litų, pirmieji juos Vilniuje 
patruliavimui panaudojo polici-
ninkai. 

Aukštaitijos siaurojo geležinkelio 
kelionių kalendoriuje šiemet stiprios 
permainos - kas antrą šeštadienį siau-
rukas iš Anykščių į Rubikius pūš-
kuoja ne vieną, bet du kartus. Kaip 
jau įprasta, pirmasis išvyksta didžio-
jo ežero link 11 valandą, sugrįžęs ir 

Karštas siauruko mėnuo Raimondas GUOBIS

Savaitgaliais Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje sujudimas, 
panašus į tautų persikraustymo vaizdinius, tarsi pabėgėlių užplū-
dimo scenos, galinčios papuošti lietuvišką ir tarptautinį kinema-
tografą. Antrąją gegužės savaitę mažaisiais traukinukais važiavo 
beveik 2 000 pramogaujančių piliečių. 

Norinčių keliauti nemažėja, jau keli savaitgaliai į priekį viešųjų 
reisų bilietai išpirkti.

kiek  „atsipūtęs”, 16 valandą išdun-
dą į vakarinį reisą. Kartais, kaip ir 
dera vakariniam ekspresui, antrąsyk 
važiuoja šiek tiek sparčiau. Praeitą 
savaitgalį siauruku važiavo apie 450 
keleivių, mat du reisai buvo ne tik 
šeštadienį, bet ir sekmadienį. Ir vis į 

kalnus, ir vis ežero link. O štai Troš-
kūnuosna nukeliauti, piligrimų take-
liais iš stoties nueiti, senojo bernar-
dinų miesto sakralumą surasti, prie jo 
bent jau prisiliesti siūloma vos šešis 
kartus per metus.

Autobusais ir automobiliais atvykę 
keliautojai gausiai lankė ir siaurojo 
geležinkelio istorijos muziejų. Ne 
tik lietuviai iš visos šalies, bet ir už-
sieniečiai - daugiausiai mūsų „braliu-
kai“ latviai, kurie iš Rygos, Rezeknės, 
Daugpilio, Dobelės ir kitų vietų atvy-
ko autobusais ir automobiliais, pasi-
taikė ir baltarusių, kelios šeimos rusų 
iš Maskvos, net italas ir į lietuvišką 

šeimą įsiliejusi indė. 
Siauruko mylėtojų šiemet laukia 

ypatingi potyriai ir įdomybės. Spalio 
pradžioje Panevėžyje, Anykščiuose 
ir Biržuose vyks Europos istorinių 
siaurųjų geležinkelių entuziastų su-
važiavimas, mūsų senutėliais bėgiais 
riedės net kelių iš Vakarų atvežtų gar-
vežių traukiami vagonai, bet jiems į 
pagalbą išskubės panevėžiečių išsau-
gotas ir dabar remontuojamas lenkiš-
kas garvežiukas. 

O dabar siaurukas ruošiasi dar vie-
nai pažintinei kelionei iš ciklo „Siau-
rukas plius dviratis“ po Troškūnų - 
Viešintų krašto dvarus.

Anykščių miškų urėdijos vyriau-
siasis miškininkas Kęstutis Bilbokas 
„Anykštai“ sakė, kad šie metai išskir-
tiniai - urėdijai priklausančiuose miš-
kuose dar nekilo nė vienas gaisras.

„Pačioje gamtoje dar nėra taip sau-
sa, nes ką tik pasibaigė pavasarinis 

Miškuose pavojingai sausa
Robertas ALEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šį savait-
galį Anykščių rajono miškuose vyraus ketvirtos klasės gaisringu-
mas, perspėjantis, kad yra didelis gaisrų pavojus.

laikotarpis, gaisringumą mažina ir 
suvešėjusi žolė. Tai nėra ta ketvirta 
gaisringumo klasė, kokia, pavyz-
džiui, būna liepos mėnesį. Situacija 
nėra dar tokia baisi, bet viskas keičia-
si“, - apie situaciją Anykščių rajono 
miškuose pasakojo K. Bilbokas.

Anot urėdijos vyriausiojo miški-
ninko, gaisrų prevencija sustiprėjo 
atsiradus galimybei situaciją stebėti 
antžemine automatine miško gairų ste-
bėjimo sistema. „1994 – 1996 metais 
Anykščių rajono miškuose vasarą kil-
davo iki 50 gaisrų, tačiau pastaraisiais 
metais miško gaisrų žymiai sumažėjo. 
Gal tam įtakos turi ir kylantis visuo-
menės sąmoningumas?“, - svarstė K. 
Bilbokas.

Gyventojai raginami  pastebėjus 
gaisrą tuoj pat jį gesinti – plakti de-
gantį plotą šakomis, drabužiais ar 
užtrypti kojomis, užpilti vandeniu ar 
užberti žemėmis. Nepavykus ugnies 
įveikti, reikia nedelsiant skambinti 
bendruoju pagalbos telefonu 112.

Pernai vasarą dėl didelio gaisrų 
pavojaus Anykščių rajono miškuose 
kurį laiką lankytis buvo uždrausta.

Tiesa, pirmajame etape bus re-
konstruojama tik penkių kilometrų 
atkarpa nuo Anykščių miesto iki 
Anykščių regioninio parko ribos. 
Kelio rekonstrukcija pasibaigs likus 
geram kilometrui iki Katlėrių. 

Pasak Anykščių kelių tarnybos 

Rekonstruos „Biržinkos“ kelią 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Valstybinė kelių direkcija paskelbė „Biržinkos“ kelio rangovo 
konkursą ir dar šiemet turėtų prasidėti darbai.

viršininko Daliaus Stasiukonio, at-
liekant darbus kelio vingiai nebus 
tiesinami, nes tokia buvo Anykščių 
regioninio parko pozicija. Prapla-
tinus asfalto dangą, vairuotojams 
kils noras vingiuotu keliu važiuoti 
greičiau nei dabar, tačiau pasak D. 

Stasiukonio, bus pastatyta greitį ri-
bojančių ženklų, kai kuriose vietose 
bus leidžiama važiuoti ne didesniu 
nei 50 kilometrų per valandą grei-
čiu.

Pirmasis rekonstrukcijos etapas 
turėtų būti baigtas 2017 metų rudenį. 
Planuojama rekonstruoti visą „Bir-
žinkos“ kelią, o atliekant darbus ne 
regioninio parko teritorijoje antrąją 

kelio dalį lyg ir būtų galima tiesinti. 
Tačiau D. Stasiukonis kalbėjo, kad 
vargu ar bus didesnių dabartinės ke-
lio linijos korekcijų. „Reikėtų apeiti 
Pašilius kairiąja puse, bet neaišku, ar 
bus pinigų“, – sakė D. Stasiukonis. 
Jo teigimu, esminė kliūtis tiesinant 
kelio vingius ne regioninio parko te-
ritorijoje yra privačios valdos, kurias 
valstybei tektų išpirkti iš ūkininkų.   
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar nebijote 
erkių?

užjaučia

Linai TAPARAVIČIENEI

Skaudžios netekties va-
landą, mirus mylimai ma-
mytei, priimkite nuoširdžią 
užuojautą.

Medžiotojų klubo 
“Medeina”  kolektyvas

„Ne visos kaimo turizmo sody-
bos Anykščių turizmo informacijos 
centrui pateikė statistinius duome-
nis. Šios informacijos pateikti ne-
privaloma, kaimo turizmo sodybų 
šeimininkai tai daro savanoriškai“, 
-  apie netobulą  kaimo turizmo 
sodybų svečių apskaitą kalbėjo G. 
Mileikaitė.

Anot G. Mileikaitės, kuri pati 
Debeikių seniūnijoje turi kaimo 
turizmo sodybą 
„Geras“, koją 
kišo ir prasti 
praėjusios vasa-
ros orai.

„Pirma vasa-
ros pusė buvo šaltoka ir gan van-
gi. Esame sezoniniai. Pagrindinis 
svečių srautas buvo liepos antroje 
pusėje – rugpjūčio mėnesiais“, - 
praėjusios vasaros orus prisiminė 
G. Mileikaitė.

2015 metais rajono kaimo turiz-
mo sodybose apsistojo gan daug 
latvių.

Gali atimti žmogų iš kaimo, 
bet kaimo iš žmogaus - ne

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Pernai rajone dvigubai išaugus turistų skaičiui, vietos kaimo tu-
rizmo sodybos sulaukė gerokai mažiau svečių. Anykščių turizmo 
informacijos centro duomenimis, 2015 metais vietos kaimo turizmo 
sodybos priėmė 15 636 lankytojus, iš jų – 374 užsieniečius. 2014 metais rodikliai buvo kur kas geres-
ni – tuomet rajono kaimo turizmo sodybose gyveno 18 369 svečiai, iš jų – 720 užsieniečių. Duomenis 
apie lankytojų skaičių Anykščių turizmo informacijos centrui pateikė 21 kaimo turizmo sodyba iš 
35. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos pirmininkė Gitana Mileikaitė sako, kad skaičiai gali 
atspindėti ir ne visiškai realią situaciją.

„Anksčiau per metus visose kai-
mo turizmo sodybose apsistodavo 
keliasdešimt latvių. Pernai juos 
skaičiavome jau šimtais. Be to, 
grįžtantys iš užsienio lietuviai la-
bai dažnai rinkosi Anykščius, kaip 
„topinį“ kraštą, kuriame atidary-
tas labai visus traukiantis objek-
tas – Medžių lajų takas“, - kaimo 
turizmo sodybų svečių stygiumi 
tiek iš užsienio, tiek ir iš Lietuvos 

nesiskundė G. 
Mileikaitė.

Svėdasų se-
niūnijoje vei-
kiančios sody-
bos „Barono 

vila“ šeimininkė Rūta Baronienė 
„Anykštai“ sakė nepajutusi, kad 
pernai jos sodyboje būtų mažėję 
svečių, bei svarstė, kodėl taip ga-
lėjo nutikti.

„Gal žmonės dabar daugiau už-
sienyje ilsisi? Nes kainos dabar 
supanašėjo, galima važiuoti ir į ko-
kią Turkiją“, - apie tai, kad poilsis 
kaimo turizmo sodybose – nepigus 
malonumas, sakė R. Baronienė.

Anot R. Baronienės, labai svar-
bu, kad kaimo turizmo sodybos 
nesustotų vietoje ir nuolat tobu-
lintų savo infrastruktūrą, pasiūlytų 
naujų paslaugų.

„Jeigu sustoji vietoje, niekas pas 
tave ir nevažiuoja. Reikia dirbti 
kūrybiškai“, - kaip pritraukti dau-
giau svečių, patarė modernią sody-
bą puoselėjanti pašnekovė.

Kaimo turizmo sodybų lankyto-
jai pernai ne tik ramiai leido laiką, 
bet ir aktyviai domėjosi lankyti-
nais objektais, ypač Medžių lajų 
taku.

„Įmonės lanko Medžių lajų taką 
ir labai dažnai po to savo poilsį 
pratęsia kaimo turizmo sodybo-
se. Šis objektas įtrauktas į mūsų 
programą ir labai mums padeda“, 
- gan optimistiškai apie kaimo tu-
rizmo perspektyvas rajone kalbėjo 
R. Baronienė.

Lietuvos kaimo turizmo asocia-
cijos tarybos pirmininkės G. Milei-

kaitės duomenimis, pernai šalyje 
kaimo turizmo sodybų lankytojų 
srautai augo maždaug 2 – 3 proc.

Tuo tarpu prasidėjus vasarai, 
kaimo turizmo sodybų šeimininkai 
kol kas didelio entuziazmo nero-
do ir daugiausia lankytojų, kaip ir 
kasmet, laukia liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais.

Skiemonių seniūnijos Mačionių 
kaime sodybą „Ajerinė“ valdantis 
rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Donatas Krikštaponis 
„Anykštai“ sakė, kad birželio pra-
džioje labai didelio poilsiautojų 
sujudimo dar nėra.

„Visi Lietuvoje atostogas pla-
nuoja liepos ir rugpjūčio mėne-
siais. Tais mėnesiais sugrįžta ir 
užsienyje dirbantys tautiečiai, 
kolektyvai organizuoja renginius, 
nes tuo metu būna šilti orai. Dabar 
eilinėmis darbo dienomis užsaky-
mų labai nedaug“, - apie kaimo tu-
rizmo savininkų nuotaikas vasaros 
pradžioje kalbėjo D. Krikštaponis.

Priminsime, kad šiemet Anykš-
čiai yra paskelbti Lietuvos kaimo 
turizmo sostine.

Lietuvos kaimo turizmo aso-
ciacijos tarybos pirmininkė 
Gitana Mileikaitė sako, kad 
įtempti Lietuvos santykiai su 
Rusija kaimo turizmo sody-
boms įtakos neturi – pagrin-
diniai svečiai čia yra lietu-
viai.

Sodybos „Barono vila“ šeimininkė Rūta Baronie-
nė pastebi, kad poilsio kainos kaimo turizmo so-
dybose ir kai kuriuose užsienio kurortuose  įvedus 
eurą tapo labai panašios.

Jūratės Mičiulienės (LŽ) nuotr.

Sodybos „Ajerinė“ šeimininkas Donatas 
Krikštaponis sakė, kad įvedus eurą paslaugų 
nebrangino ir didžiausio poilsiautojų antplū-
džio laukiantis įpusėjus vasarai.

...Nes kainos dabar supa-
našėjo, galima važiuoti ir į 
kokią Turkiją“...

Audronė FERENSIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Kadangi savaitgalius dažnai 
praleidžiame gamtoje, tai visa šei-
ma esame pasiskiepiję. Taip daug 
ramiau. Nors nuo Laimo ligos 
skiepų ir nėra, tačiau ji pagydoma. 
Beje, erkė buvo įsisiurbusi, tačiau 
jokių pasekmių.

Robertas RAMANAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Ko čia jų bijot? Buvo įsisiurbę, 
bet nesusirgau. Kaimišku rūgštu 
pienu patryniau ir ištraukiau. Gė-
riau arbatos, kažkokią tabletę nuo 
karščiavimo. Išsimiegojau – ir vis-
kas gerai. Nesu skiepijęsis. Anks-
čiau kalbų apie Laimo ligą ar ence-
falitą nesigirdėdavo, nors erkės ne 
vienam įsisiurbdavo. 

Antanas KARALEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Kaip čia jų gali nebijot, kai 
tokios baisios ligos gresia? Man 
buvo ne viena įsisiurbusi. Menkas 
malonumas, kai randi ant savęs. 
Dabar, kai einu į mišką, naudoju 
purškalus nuo erkių. Girdėjau, kad 
galima skiepytis, bet kol kas nesi-
skiepijau.   

Po to, kai „atėjo kažkas 
įspūdingo“ – visi grįžta į Lietuvą

Rūta BARONIENĖ, kaimo tu-
rizmo sodybos savininkė, apie tu-
ristų srautus:

„Gal žmonės dabar daugiau už-
sienyje ilsisi? Nes kainos dabar su-
panašėjo, galima važiuoti ir į kokią 
Turkiją.“

Skęstančiųjų gelbėjimas - 
pačių skęstančiųjų reikalas

Antanas BAURA, Anykščių sa-
vivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas, apie vilkų išpuolius: 

„Situacija labai sudėtinga. Noriu 
atkreipti dėmesį, kad vis dėlto apie 
gyvulių saugumą turi mąstyti ir pa-
tys ūkininkai.“

Negi patys skenuos?

Justinas VILYS, Anykščių savi-
valdybės advokatas, teisme kalbėjo 
apie „Anresto“ atstovų - advokatų 
reikalavimą pateikti J. Biliūno gim-
nazijos pastato renovacijos darbų 
žurnalus: 

„Man labai pikta, nes jie tuos 
žurnalus turi. Nežinau, ar kole-
goms duoda, bet turi.“

Jei ko nors galima neduoti, 
reikia neduoti?

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie tai, kas 
turėtų pasirūpinti, kad Anykščių 
kultūrininkams būtų mokami ne-
sumažinti atlyginimai:

„Jie tvirtina, kad pinigai buvo. 
Jei jie teisūs, tegul Vyriausybės at-
stovas Utenos apskrityje užprotes-
tuoja mūsų biudžetą.“

Tai negi į savo užantį kiši?

Imantas UMBRAŽIūNAS, Vy-
riausybės atstovas Utenos apskri-
tyje, atsakė į vicemero S. Obelevi-
čiaus samprotavimą, kad jis turėtų 
užprotestuoti Anykščių biudžetą: 

„Juk nereikia karštų bulvių per-
metinėti į svetimų žmonių užantį“

Bet juk laikai neramūs...

Alvydas DIEČKUS, burbiškie-
tis, apie medinę Anykščių pilį: 

„Manau, kad yra svarbesnių 
darbų, siekiant pagerinti kaimo ir 
miesto gyventojų būtį.“

„Pilėnus“ turite omenyje?

Rimantas VANAGAS, rašytojas, 
apie pilies statyba: 

„Kiekvienai investicijai būtina 
motyvacija, o pilis jų turi bent ke-
lias – istorinę ir literatūrinę.“
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Sveiki, sulaukę „Bėk bėk, 
žirgeli“ šventės, į kurią šiemet 
pirmą kartą istorijoje „Anykštos“ 
redakcijos žurnalistai neturės 
leidimo įvažiuoti su automobiliu. 
Nesame išdidūs, o fotožurnalistas 
Jonas Junevičius dar ir sportiškas 
žmogus. Pasistatysim mašiną prie 
Pavarių liepos ir pasivaikščiosim. 
Bet tai principo, požiūrio reikalas. 
Į šventę žurnalistai vyksta ne alu-
čio išgerti ir baronkų prisipirkti, o 
dirbti. Mūsų tikslas, kad Tu, mielas 
skaitytojau, šventėje buvęs arba į 
ją nenukakęs, galėtum pasidžiaugti 
fotoreportažo akimirkomis. Regis, 
tokį pat tikslą, kuo plačiau išviešin-
ti šventę, turi ir jos organizatoriai.

Taip pat tai bus ir pirmoji 
„Bėk bėk, žirgeli“ šventė, kurios 
programa nepasiekė redakcijos su 
prašymu už pinigus ar už dyką, bet 
paskelbti ją skaitytojams. Nevyko 
šiemet ir tradicinė prieššventinė 
spaudos konferencija, kurioje pra-
nešama, kokie svečiai žada Anykš-
čius užgriūti, kokios staigmenos 
laukia, kad žurnalistai pasiruoštų 
tai įamžinti. 

„Gal nebus nieko naujo, tai ir 

nesigiria...“ - svarsto tris dešim-
tmečius šią šventę fotografavęs J. 
Junevičius. Joną iš tiesų nustebinti 
sunku. 

Etatiniai partiniai komentatoriai 
savaitgalio diskusijoje apie „Bėk 
bėk, žirgeli“ reklamą rašinėjo, kad 
ši šventė net dviem pavadinimais 
reklamuojama internete, todėl 
prieinama visiems, taip pat šventės 
programa išspausdinta „Lietuvos 
ryte“ ir „Lietuvos žiniose. Šitų lai-
kraščių, prisipažinsiu, kad senokai 
nevarčiau, tačiau jeigu tiesą rašo 
komentatorius, tokioje reklamoje 
nematau logikos. Jeigu jau savi-
valdybė mano, kad šventės progra-
mą pakanka reklamuoti savivaldy-
bės internetiniame puslapyje, tai 
kam tada užsakinėti reklamą šalies 
žiniasklaidoje? O jeigu užsakoma 
šalies žiniasklaidoje, tai kuo mūsų 
rajono skaitytojai - pagrindiniai 
„Bėk bėk, žirgeli“ dalyviai -  blo-
gesni? Ar anykštėnų jau nelaukia-
ma šventėje? Gal seniūnai šventės 
programėles Varkųjų, Daujočių ir 
katlėrių gyventojams po namus 
išnešiojo? Būtų labai gerai. Ta 
proga pamatytų ir kokie turistinio 
rojaus keliukai... kaip ten bebūtų, 
„Anykštą“ skaito ir prenumeruoja 
kas ketvirta rajono šeima. 

kodėl šie žmonės palikti be 
informacijos apie šventę, galiu pa-
aiškinti tik vienu būdu. Vėl rajono 
valdžia ant „Anykštos“ pyksta ir 
iš to pykčio baudžia „Anykštos“ 
skaitytojus.

„Ir ką jūs tam Tubiui padarė-
te?“ – šimtus kartų esu atsakinėju-
si į šį klausimą.

Ogi tą patį, ką ir kapitonui.
Prieš rinkimus kęstutis Tubis 

viešai deklaravo, kad valdoma, 

partinė žiniasklaida yra blogis. 
Susitikime su „Anykštos“ redak-
cijos darbuotojais  kandidatas į 
merus kęstutis Tubis bei liberalų 
komanda smerkė kapitono Viliaus 
Juodelio vykdytą informacinio 
ir ekonominio dempingo prieš 
„Anykštą“ politiką ir žadėjo – iš-
rinksite mus – mes būsime teisingi 
visiems. Nes esą Liberalų partija 
pasisako už 
didelį viešumą 
ir skaidrumą. 
Pats K. Tubis  
asmeniškai 
gyrėsi, kad jį 
net ir kons-
truktyviai  
pakritikuoti bus galima - jis stiprus 
ir drąsus, su „tulpiniais“ dorojosi,  
todėl yra pajėgus išgirsti kritišką 
žodį.

kurgi ne... Pirmą kritinį 
straipsnį platūs k. Tubio pečiai 
dar atlaikė. Meras iškentėjo, kai 
rašėme apie jo netesėtą  pažadą 
tinkamai palaidoti atkastą nežino-
mo žmogaus kūną, kuris taip ir liko 
gulėti užbetonuotas prie „Anykščių 
vyno“ trasų. Spėju, jo atskirta 
kaukolė nusimetė kažkur teismo 
ekspertų sandėliuose. Buvusiam 
policininkui begalviai lavonai, ma-
tyt, pakankamai įprastas daiktas. 
Numirėliai nesivaidena.

Mūsų ąžuolas virto po rodo-
dendrų krūmu. kai paaiškėjo, kad 
patarėjo kęstučio Indriūno, kuris 
iš tos meilės didelės viešumui iki 
rinkimų į redakciją vaikščiojo kaip 
į darbą, pučiama istorija apie neva 
šimtus tūkstančių kainavusį miesto 
gėlyną yra blefas.

Ir išėjo Anykščiuose kaip toj 
pasakoj – „maištininkas žuvo, te-

gyvuoja drakonas“. Teks dar trejus 
metus laukti kito maištininko, o 
paskui, matyt, vėl pusmetį, kol tas 
taps drakonu.

O tuo tarpu vasara švenčia 
savo šventę – žydi vilkdalgiai ir 
jazminai, cerkvės kieme bučiuojasi 
jaunimas. Ir viešumo Anykščiuose, 
jei tikėtume liberalais, pakanka. 
Savivaldybės informaciją viešina 

bendrapartiečiai 
ir koalicijos 
partneriai. 
Gerai viešina, 
o svarbiausia - 
nuolat giria ir 
nekritikuoja.

„Anykšta“ 
taip pat laimėjo konkursą ir 
savivaldybė mūsų laikraštyje yra 
numačiusi net už 6 tūkstančius 
eurų spausdinti sveikinimus ir 
užuojautas (nors sunku suprati, ką 
bendro turi užuojautos ir sveikini-
mai su informacijos skelbimu gy-
ventojams apie savivaldos priimtus 
sprendimus). 

kadangi spalio revoliucijos me-
tinių nešvenčiame, o kalėdos ir Ve-
lykos jau praėjo, šie savivaldybės 
formaliai numatyti pinigai mūsų 
redakciją pasiektų tik masinio 
Anykščių rajono gyventojų genoci-
do atveju arba jeigu netikėtai mu-
tuotų afrikinis kiaulių maras. Bet ir 
tai – vargu, nes šiemet savivaldybė 
dar neparodė pagarbos mirusiems 
ir užuojautų nepublikavo. Matyt, 
patys liberalai, būdami valdžioje, 
sveikai maitinasi, o numirus opo-
zicionieriui norėtųsi, bet nedrąsu 
rašyti sveikinimą. 

Vis dėlto... dėl visa ko - nuošir-
dūs sveikinimai visiems laimingai 
nenumirusiems.

(Atkelta iš 1 p.)

...„Ir ką jūs tam Tubiui pa-
darėte?“ – šimtus kartų esu 
atsakinėjusi į šį klausimą.

Ogi tą patį, ką ir Kapito-
nui...

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas Antanas Baura, kalbėdamas 
su „Anykšta“, sakė, kad jis įžiūri 
ne tik vilkų, bet ir pačių ūkininkų 
problemą. „Situacija labai sudė-
tinga. Noriu atkreipti dėmesį, kad 
vis dėlto apie gyvulių saugumą turi 
mąstyti ir patys ūkininkai“, – kal-
bėjo A. Baura.

ūkininkams išmokamos kom-
pensacijos už vilkų išpjautas avis. 
Pernai už vieną papjautą avį vidu-
tiniškai išmokėta po 84-85 eurus.  

Didžioji dalis pernai visų rajone 
išpjautų avių priklausė Svėdasų 
apylinkėse ūkininkaujantiems Pik-
čiūnams. Per du antpuolius vilkai 
pernai papjovė daugiau nei 60 Pik-
čiūnų avių. Medžiotojai teigia, kad 
paprastai būna dvi vilkų išpuolių 
bangos – ankstyvoji, kai maistas 

Vilkai siekia avių pjovimo 
rekordo

nešamas jaunikliams ir juos pri-
žiūrinčiai vilkei, bei vėlyvoji, kai 
jauni vilkiukai išvedami į “mo-
kymus”. Pernykščiai antpuoliai, 
matyt, buvę mokomojo pobūdžio. 
ūkininkai neramiai laukia, jog ir 
šiemet įpusėjus vasarai prasidės 
dar didesnis avių skerdimas. 

Leidimų medžioti 
vilkus vis nėra

Anykščių meras Kęstutis Tubis 
kreipėsi į Aplinkos apsaugos agen-
tūrą, prašydamas leidimų vilkų 
medžioklei. Meras prašė leidimus 
išduoti ne konkretiems medžioto-
jams, o medžiotojų būreliams. Ta-
čiau kol kas nėra nei leidimų, nei 
atsakymo. Ketvirtadienį meras K. 
Tubis „Anykštai“ sakė, jog skam-
bins Aplinkos ministerijos vicemi-
nistrui Linui Jonauskui ir prašys 

paspartinti procesą.
Pernai leidimai medžioti vilkus 

buvo suteikti konkretiems Anykš-
čių medžiotojams. Niekas iš jų vil-
ko taip ir nenušovė.

Medžiojantis meras, o ir kiti 
medžiotojai tikina, kad tikimybė 
nušauti vilką, išdavus vardinius 
leidimus keliems medžiotojams, 
yra lygi loterijai. 

Vieno kito vilko nušovimas 
problemos neišspręs

Anykštėnas, biologas, medžio-
klės asas Vladas Maslinskas per 
savo gyvenimą yra nušovęs pen-
kis vilkus. Medžiotojas „Anykš-
tai“ kalbėjo, kad tarybiniais me-
tais buvo laikotarpių, kai rajone 
nelikdavo nė vieno vilko – visus 
nušaudavo. Dabar medžiotojams 
žinoma, kad Dabužių miške yra 
12 vilkų šeimyna – 6 šiųmečiai 
jaunikliai, kuriuos V. Maslinskui 
pavyko nufotografuoti irštvoje, 4 
jų antramečiai broliai ir seserys bei 
suaugę vilkas ir vilkė. Dabužių vil-
kai greičiausiai darbuojasi Kavars-
ko seniūnijoje, o sprendžiant pagal 
avių pjovimo geografiją Anykščių 
rajone gali siautėti dar viena arba 
net dvi vilkų šeimynos.

Antramečiai vilkiukai dar lieka 
šeimynoje, jų užduotis tokia kaip 
ir vilko – rūpintis maistu jauniklius 
prižiūrinčiai vilkei bei jaunikliams.

V. Maslinsko įsitikinimu, jei me-
džiotojai Anykščių rajone nušaus 
vieną ar du vilkus – avių augin-

tojams ramybė neateis, iš esmės 
niekas nepasikeis. Beje, pasak šio 
medžioklės specialisto, vilkai šalia 
savo irštvos avių nepjauna, me-
džioti eina kiek toliau, matyt, juos 
šitaip elgtis verčia savisaugos ins-
tinktas.   

Pasak V. Maslinsko, norint su-
medžioti vilką, reikia kantrybės, 
daug laiko ir kryptingo darbo. Nu-
šovęs vilką medžiotojas pelno gar-
bę, išskirtinį trofėjų, tačiau lieka be 
mėsos… Taigi, briedžius ar šernus 
medžioti yra ne tik paprasčiau, bet 
ir naudingiau.      

Beje, pats V. Maslinskas pernai 
neturėjo leidimo šauti į vilką. 

Anykščių rajone – 8000 avių

Įsisiautėjus afrikiniam kiaulių 
marui ir didelėje dalyje Anykš-
čių rajono uždraudus smulkiems 
ūkininkams laikyti kiaules, ėmė 
daugėti avių augintojų. Pasak 
Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininko 
Dainiaus Žiogelio, Anykščių rajo-
no ūkininkai laiko apie 8 000 avių 
ir pagal šį skaičių mūsų rajonas yra 
antras Lietuvoje.

Šiemet vilkai pjovė tik smulkių 
Anykščių ūkininkų avis. ūkinin-
kas, įsigijęs kelias ar keliolika 
avių, dažnai paprasčiausiai netu-
ri lėšų saugių aptvarų įsigijimui. 
Tiesa, avis auginantys ūkininkai 
gali ieškoti ir pigių apsaugos būdų. 
Priminsiu, jog avis šalia Dabužių 
miško laikantis Kavarsko girinin-
kas Valdas Juodviršis „Anykštai“ 
pasakojo, kad jis kiaurą parą avis 
verčia klausytis Marijos radijo.  
(Vidmantas ŠMIGELSKAS „Nuo 
vilkų saugo ir Marijos radijas”, 
„Anykšta“, 2016-05-21). V. Juo-
dviršio įsitikinimu, iš radijo sklin-
danti diktoriaus kalba atbaido vil-
kus. 

Pakaltinamas. Keturis žmones 
galimai nužudęs, o vėliau ir dėl 
dar dviejų nužudymo prisipažinęs 
58-erių iš Svėdasų kilęs Rimantas 
Bekintis yra pakaltinamas, todėl už 
įvykdytus nusikaltimus gali atsaky-
ti. Tokią išvadą Teismo ekspertai 
trečiadienį pateikė ikiteisminį ty-
rimą atliekantiems Kelmės rajono 
policijos pareigūnams. 

Susitikimas. Tarptautinės vaikų 
gynimo dienos proga Vaikų litera-
tūros ir edukacijos skyrius Vysku-
po skvere organizavo susitikimą su 
knygos „Vaikiškas parkas“ autoriu-
mi Linu Bitvinsku ir knygos ilius-
tratore Justina Sinickiene.

Filmas.  Kitą savaitę Paryžiuje 
bus pristatytas Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos moksleivių filmas „Til-
tas“. Jį anykštėnai  kūrė dalyvauda-
mi projekte „Le cinéma, cent ans 
de jeunesse”. Projekte kiną kūrė 
12 mokinių, projektą kuravo „Kino 
klubo“ vadovė Renata Miškinienė.  

Pagalba. Anykščių socialinių 
paslaugų centre gegužę prasidėjo 
projektas „Sveikos šeimos link 3“, 
kurio metu socialinės rizikos ir so-
cialinių paslaugų gavėjų šeimose 
gyvenantiems asmenims suteikia-
ma galimybė naudotis kontracep-
tinėmis spiralėmis ir antialkoholio 
terapija ilgai veikiančiais vaistais 
„Torpedo“.

Deklaravimas. Liko kelios die-
nos   iki žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių deklaravimo pabaigos. Šie-
met deklaravimas baigsis birželio 
6 d. Pavėluotai paramos paraiškas 
galima teikti iki liepos 1 d. 

Kandidatas. Buvęs Debeikių 
mokyklos istorijos mokytojas, tri-
jų kadencijų Seimo narys Gintaras 
Šileikis kaip nepartinis kandidatas 
ketina varžytis Panevėžio miesto Va-
karinėje apygardoje. G.Šilaikis dabar 
yra vienas iš VšĮ „Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ vadovų. Iš Liberalų 
sąjūdžio gretų pašalintas G. Šileikis 
bandė vienyti Panevėžio liberalias 
jėgas, tačiau po Eligijaus Masiulio 
kyšio skandalo vargu ar jam verta į 
rinkimus eiti po liberalų vėliava. 

Prokuratūroje. Formaliai - savo 
noru, bet realiai - dėl aptiktų finan-
sinių pažeidimų iš Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro direkto-
riaus pareigų išėjęs Kęstutis Če-
pulis laukia Panevėžio apygardos 
prokuratūros sprendimo. Anykščių 
mero Kęstučio Tubio nuomone, K. 
Čepulio veikloje būta nusikalsta-
mos veiklos požymių, todėl spor-
to centro patikrinimo medžiaga 
perduota prokuratūrai. Prokurorai 
sprendžia, ar kreiptis į teismą dėl 
baudžiamosios bylos iškėlimo bu-
vusiam Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktoriui.

Pertvarka. Pertvarkomos aps-
krities valstybinės mokesčių ins-
pekcijos. Utenos valstybinė mo-
kesčių inspekcija bus prijungta prie 
Panevėžio. Mokesčių mokėtojus 
aptarnaujantis padalinys po reorga-
nizacijos išliks.

Verslas. Savivaldybėje  birželio 
6 dieną rengiamas vietos verslinin-
kų susitikimas su Anykščių krašto 
garbės ambasadoriumi Virginiju 
Strolia. Susitikime bus aptartos 
bendradarbiavimo tarp Lietuvos 
ir Ukrainos galimybės. Taip pat 
V. Strolia atsakys į klausimus apie 
verslo plėtrą Ukrainoje.

Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Baura ragina ūkininkus rūpintis savo avių saugumu.
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Žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ gaus prenumerato-
riai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam 
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite 

„Anykštos“ redakcijoje 
(Vilniaus g. 29), 

 pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose,  

www.anyksta.lt ir 
www.prenumerata.lt

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratą priima 
„Spaudos kelio“ spaudos 

išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810 

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 2016 m. antrajam pusmečiui 

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00 30.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00 20.00
„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

2 numeriai 3 numeriai
EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4.00 6.00

- Kas jums yra laimė?
- Tėvas Valerijus yra pasakęs: 

,,Jei iki šiol gyvenime stengeisi 
imti, laimės nepatirsi, kol neati-
duosi visko, ką esi paėmęs. Net ir 
skolas sugrąžinęs nesiliauk dalytis 
tuo, ką turi, nes tik dalijantis laimė 
nustoja nuo mūsų slėptis“. Pritariu 
šiems žodžiams. Reikia dalytis net 
ir tuo, ko neturi.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Baimė... Galbūt, kad yra nema-

žai žmonių, kurie pamiršta tikrą-
sias vertybes ir pamilsta tuštumą, 
banalumą, pigius blizgučius...

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Gal į šį klausimą galėtų atsaky-

Kunigas teigia: „Reikia dalytis 
net ir tuo, ko neturi“

Svėdasų parapijos klebonas Vydas JUŠKĖNAS šalia žmonių būna tiek džiaugsmingiausiomis jų 
gyvenimo akimirkomis, tiek gniuždančio skausmo valandomis. Septyniolika metų kunigaujantis 
dvasininkas sako, kad pažinti žmogų įvairiais jo gyvenimo etapais yra viena didžiausių kunigo 
siekiamybių.

ti žmonės, su kuriais bendrauju.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Veidmainiškumas.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Motina Teresė ir mano mama.

- Didžiausias iššūkis?
- Pasišvęsti žmonėms.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Galvoju apie tai, kaip išsaugoti 
žmonių širdyse tikrą tikėjimą, ben-
drystę. Kad žmonės suprastų, jog 
tikėjimas nėra prekė, kurią galima 
įsigyti tik tada, kada užsimanai. 

- Jūsų labiausiai vertinama 

dorybė?
- Neišskirčiau vienos. Manau, 

kad svarbiausios yra trys: tikėji-
mas, viltis, meilė.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Nėra tokių aplinkybių, kurio-
mis būtų galima pateisinti melą.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Nežinau, esu viskuo patenkin-
tas.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- O ar galima niekinti žmones? 

Galima niekinti tik žmonių įsitiki-
nimus.

- Labiausiai vertinama vyro 

savybė?
- Manau, kad nuolankumas, 

dosnumas, skaistumas, romumas, 
meilingumas, saikingumas bei uo-
lumas yra vertingiausios savybės. 

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Lygiai tos pačios, kaip ir prieš 
tai buvusiame klausime.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Aš – stiprus, aš – turiu, aš – pri-
valau.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Šalia esančius ir jau Anapilin 
išėjusius artimuosius.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Dažnai buvau laimingas, bet 
laimingiausias, kai gavau Kuni-
gystės sakramentą. 

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Talentą dar labiau pažinti žmo-
gaus vidų ir džiaugsmo akimirką, 
ir nelaimėje.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Kaip ir minėjau, gal ne pakeis-
ti, bet atrasti dar didesnę bendrystę 
su Dievu ir žmogumi.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Pašaukimas tarnauti žmonėms.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Žinoma, kad žmogumi, nes, 
manau, kad dar daug darbų bus li-
kusių nepabaigtų.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Mėgstu ramybę, todėl smagiau-
sia būtų gyventi arčiau gamtos.

- Brangiausias turtas?
- Sveikata.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Bendrauti su žmonėmis, kurie 
nemoka arba nenori išgirsti.

- Jūsų svajonių profesija?
- Ta, kurią esu įgijęs.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Užsispyrimas.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Nuoširdumą.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Antuanas de Sent Egziuperi, 
Paulo Coelho, Vytautas Mačernis, 
Paulius Širvys.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Mažasis princas.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Popiežius Jonas Paulius II.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Manau, kad taip.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Žinoma, kad lietuviški. Yra la-
bai daug gražių senovinių vardų.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Melo, apgaulės, netikrumo.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad niekas nebepasikartos.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Su gailesčiu, atsiprašymu, Die-

vo atlaidumu ir gailestingumu.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Kai užsiveria durys, Dievas at-

veria langą.
- ANYKŠTA

Svėdasų parapijos klebonas Vydas Juškėnas teigia manantis, kad nei balto, nei juodo melo nebūna 
– jokios aplinkybės melo nepateisina.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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iš arti

Jonas JUNEVIČIUS
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„Kuri žiūrės į vyrą su 
trim vaikais?“

Tėvo diena 53 metų verslininkui  Vytautui Gruzinskui yra ypa-
tinga šventė. Tą dieną jis su dėkingumu ir pagarba prisimena savo 
tėtį, suteikusį jam gyvybę, mokiusį pažinti pasaulį ir gyvenimą. Tą 
dieną jis ir pats sulaukia ypatingo dėmesio, išreikšto gėlės žiedu, 
meiliu žodžiu iš savo jau suaugusių ir šeimas sukūrusių dukterų 
Dovilės ir Živilės bei sūnaus Šarūno. 

Vaikus ir tėvą jungia ypatingas ryšys, nes ne vienus metus jiems 
jis atstojo ir motiną.

Tėvas ir sūnus Vytautas ir Šarūnas Gruzinskai į pasivažinėji-
mus visureigiu kartais leidžiasi kartu. 

Autoriaus nuotr. 
Tėvo dienos šventę pagerbti tėvys-

tę, kaip ir motinystę, sukūrė amerikie-
tė Luiza Dod 1910 metais. Ją ir penkis 
jos brolius bei seseris tėvas užaugino 
vienas, nes motina mirė gimdydama 
šeštąjį vaiką. Praėjus dar keliems 
dešimtmečiams Tėvo diena pradėta 
švęsti beveik visame pasaulyje, tiesa, 
ne vienu metu. JAV ji švenčiama tre-
čią birželio sekmadienį, Austrijoje ir 
Švedijoje – antrą lapkričio sekmadie-
nį, Kinijoje ir Taivanyje – rugpjūčio 
8  dieną. Bulgarijoje, Lietuvoje – pir-
mą birželio sekmadienį. Beje, Tėvo 
dienos šventę LR Seimas įteisino tik 
2009 metais...

Šios dienos atsiradimą prisiminiau 
neatsitiktinai, nes šeimų gyvenime 
auginant vaikus dažniausiai domi-
nuoja moterys, motinos, kurioms 
pagerbti yra dvi šventės (Motinos 
diena, Kovo 8 – oji), kurios skyrybų 
atveju pasilieka vaikus ir neretai net 
draudžia tėvui su jais bendrauti... V. 
Gruzinko dalia buvo šiek tiek kito-
kia. Palikusi jį su trim jau ūgtelėju-
siais vaikais, jų motina nuėjo savais 
gyvenimo keliais. Jaunas vyras kitos 
moters neieškojo, kaip sakoma, pa-
motės į namus neparvedė, o stipry-
bės rūpinantis vaikais sėmėsi iš savo 
vaikystės, iš motinos, tėvo Karolio, 
kuris jo gyvenime buvo ypač svar-
bus. 

„Mano vaikystė prabėgo Kur-

kliuose. Augome su broliu Arūnu, 
kuris ir dabar šiame miestelyje, kaip 
ir aš, gyvena, - sakė V. Gruzinskas. 
– Tėvas Karolis dirbo traktorininku, 
buvo kolūkyje gerbiamas žmogus. 
Daugeliui šis darbas asocijuojasi su 
girtuoklystėmis, tai mano tėtis pi-
jokas tikrai nebuvo, už darbą buvo 
pelnęs daug apdovanojimų. Vaikys-
tėje šalia jo jaučiausi kaip tikras vy-
ras. Iš karklo sukdavom švilpynes, 
darėm „ragatkes“, išsišnekėdavom, 
eidavome grybauti, uogauti. Moky-
damasis septintoje klasėje jau gau-
davau pavairuoti traktorių, pjaunant 
žolę prikabinėjau priekabas. Niekas 
nedraudė man, paaugliui, dirbti ir 
nieko blogo neatsitiko. Per vasaros 
atostogas užsidirbau dviratį, vėliau 
– motociklą. Prisimenu, tėčiui pa-
tikėdavo naujausią techniką. Apie 
1980–uosius į kolūkį atvarė naują 
MTZ – 80 traktorių, vyrai nemokė-
jo jo užvesti. Pastudijavau rusišką 
instrukciją ir man pavyko. Tėvas 
man buvo tikro vyro pavyzdys: 
darbštus, pareigingas, laikėsi duoto 
žodžio. Iš jo paveldėjau aistrą tech-
nikai. Niekada nesiskundė sveikata, 
o kai susižeidė koją, prireikė savai-
tės, kol įkalbinome važiuoti į ligo-
ninę. Nesirgo, mirė staiga. Amžino 
atilsio palydėjau 2001–aisiais. Man 
tai buvo labai skaudi netektis“.

Vaikystės, ankstyvos jaunystės 

patirtys V. Gruzinkui išties pravertė 
vienam auginant paauglius vaikus. 
Paauglystė - bene pats sudėtingiau-
sias metas ir tėvams, ir jų vaikams, 
tačiau V. Gruzinskas teigia, jog ypa-
tingų problemų nebuvo. Prisimenu 
dvi žvitrias mergaičiukes, po Anykš-
čius laksčiusias su motoroleriu. Tai 
buvo tos pačios Živilė ir Dovilė 
Gruzinskaitės, vėliau ir „Anykštos“ 
redakcijoje vasaromis dirbusios, 
laikraščius išvežiodavusios. „16–os 
metų jos jau „džipą“ vairavo, - nu-
sišypsojo V. Gruzinskas. – Namuose 
bene visa namų ruoša joms tekdavo. 
Skalbdavo, valgį ruošdavo, kartu 
eidavome į parduotuves apsipirkti“. 
Paklaustas, ar nebuvo minties į na-
mus parsivesti kitą moterį, V. Gru-
zinskas nusijuokė: „Kas ims vyrą 
su trimis vaikais?“. Paskui rimtai 
paaiškino, kad tokią galimybę gal ir 
turėjo, tačiau jam svarbiausia buvo 
vaikai, jais rūpinosi.  Kai užaugo, 
vaikai patys ėmė siūlyti sukurti šei-
mą su moterim, su kuria mane siejo 
draugystė ir kurią jie neblogai paži-
nojo. Ją vaikai laiko tikra mūsų šei-
mos nare“. 

„Tai ar labai griežtas buvot savo 
vaikams, ar teko bent vienam įkrės-
ti „beržinės košės?“, - paklausiau. 
„Na, mergaitės tai tikrai jos neraga-
vo, o va, Šarūnui kliuvo“, - prisiminė 
V. Gruzinskas. „Aiškiai buvo už ką“, 

- paliudijo tarpduryje mūsų pokalbį 
nugirdęs Šarūnas. Tačiau tėvas tei-
gia, kad visko buvę ir su mergaitėm. 
„Prašau jų padaryti vieną ar kitą dar-
bą, o jos man – rytoj. Taigi rytoj vėl 
prašyk, primink. Ir štai ateina šešta-
dienis, prašo jos duoti po kelis litus. 
Juk šeštadienis, šokiai. O aš sakau 
– rytoj. Abi čiauškia, prašo, tokios 
geros, o aš – rytoj. Padėjo...“.

Šeimos kasdienybėje būdavo 

švenčių, atostogų, per kurias visi 
važiuodavo prie jūros. Visada visi 
kartu.  Visi trys V. Gruzinsko vaikai 
baigė mokslus, įgijo specialybes. 
Merginos baigę kolegiją, įveikė ir 
studijas Riomerio universitete. Do-
vilė gyvena ir dirba Vilniuje, sporto 
klubų tinklo „Impulsas“ buhaltere, 
Živilė su šeima gyvena Anglijoje, 
o Šarūnas, kaip ir tėtis, pluša prie 
technikos. Įgijęs automobilių eks-
ploatavimo inžinieriaus specialybę 
su tėčiu dirba jų šeimos autoservi-
se. Beje, trejų metukų Šarūnas jau 
vairavo kartingą, septynerių – bagį, 
būdamas paaugliu ir vėliau dalyvau-
davo kartingų varžybose, o dabar 
laisvalaikiu, pasak tėčio, trankosi su 
visureigiu po karjerus, pelkes, beke-
lę, kartais į tokius ekstremalius pasi-
važinėjimus paimdamas ir tėtį.  

Pamaniau, tai pasisekė vyrams, 
kurie tokias darbščias ir tėviškai 
išauklėtas Gruzinskaites į  žmonas 
gavo. „Abu mano žentai tuo pa-
čiu vardu – Mantas, - pastebėjo V. 
Gruzinskas.  – Esu jais patenkintas. 
Dukros man padovanojo du anūkus 
ir anūkę. Senelio, mano tėvo, garbei 
pirmąjį pakrikštijo Karoliu. Manau, 
jis tęs mano ir Šarūno tradiciją mylė-
ti techniką. Jam treji metukai, tai turi 
tokį mažą motocikliuką, - pasakojo 
V. Gruzinkas. – Rodo jis man savo 
motociklą ir sako, kad jis netikras, 
nes be duslintuvo. Teko pypliui pa-
aiškinti, kad dabar ir motociklai, ir 
automobiliai gali būti elektriniai, tad 
duslintuvai jiems nereikalingi“.

V. Gruzinskas nežino, kokią stai-
gmeną jam pateiks jo vaikai per Tėvo 
dieną, tačiau jaučia, kad šios šventės 
nepamirš, kaip kad nepamiršta ir jis 
savo tėčio, kuriam atsidėkoti dabar 
jau gali tik žvakutės liepsnele ar gė-
lės žiedu ant kapo. 

Prisimena savo penkiasdešimtme-
tį, kai Živilė apsiverkusi telefonu 
aiškino, kad negalės atvažiuoti. Bet 
atskrido, išsinuomotu automobilių 
iš Vilniaus atlėkė, o rytą vėl išskrido 
atgal. 

Vytauto Gruzinsko vaikai Živilė, Dovilė ir Šarūnas, kuriems ne 
vienus metus tėtis atstojo ir mamą.

Senelio džiaugsmas  - anūkai Karolis, Simonas ir Paulina. 
Asmeninio albumo nuotr.  

Tėčiu tapo šeštoje dešimtyje

„Tikriausiai toks mano likimas“, 
– žiūrėdamas į krykštaujančias 
dvynes sako 67-erių J. Čirbinskas. 

Kai prieš keturiolika metų nepil-
nametė Jurgita Budrytė sužinojo, 
jog laukiasi dvynių, gyvenimas 
pasikeitė ne tik jai. Asocialioje šei-
moje užaugusi, gyvenimo klystke-
lius pažinusi mergina ruošėsi dary-
tis abortą. 

Tačiau už dvi mažas širdeles sto-

jo Anykščių medikės – gydytoja 
akušerė-ginekologė Nijolė Januš-
kienė bei akušerė Svetlana Smer-
tjeva įkalbėjo merginą gimdyti. O 
gimus dviem mergytėms, šios mo-
terys tapo jų krikštamotėmis. 

Su Kristinos ir Aurelijos atėjimu 
į šį pasaulį pasikeitė ir tuomet šeš-
tą dešimtį pradėjusio anykštėno J. 
Čirbinsko gyvenimas. Du savo 
vaikus turintis vyras tapo visai 
jam svetimų mergaičių tėčiu. 

Tapo tėvu mamai ir dukroms

Čekonyse prie namelio žydi 
mergaičių sodintos tulpės, o 
kiemas tvarkingai nušienau-
tas.Draugystę Kristinai ir Aurelijai  namuose palaiko šunelis.

(Nukelta į 12 p.)
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. 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Delfinai ir žvaigždės.  
12.15 Pasaulio dokumentika.  
14.10 Puaro. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
17.45 Bėdų turgus.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Premjera. Taksi. N-7.  
23.30 Pasaulio dokumentika.  
1.20 Puaro. N-7.  
3.05 Savaitė.  
4.20 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas “90 dainų - 90 le-
gendų”.

6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mauglis. Paskutinė Akelos 
medžioklė. 

10.00 “Na, palauk!”. 
10.10 KINO PUSRYČIAI 
Prezidento šuo. 
12.05 Džordžas ir drakonas. 
N-7.  
13.55 PREMJERA TKKG ir 
paslaptinga proto mašina. N-7.  
16.15 Pričiupom!. N-7.  
16.45 Išsiblaškėlis. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Teleloto.  
20.35 “PREMJERA Karas ir 
taika”. 
21.55 PREMJERA Meilės 
punšas. N-7.  
23.45 Nakvynės namai 3  
1.30 Afigiena mokytoja. N14.  

 
6.25 Kung Fu Panda. 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai 
N-7.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Anastasija. N-7.  
12.50 Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas. N-7.  
14.30 Išleistuvės. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Viena šeima - viena 
širdim!  
21.30 Širdžių ėdikas. N-7.  
23.40 Nekaltas. N-14.  
1.30 Kietas riešutėlis 4.0. N-14. 

 
7.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
7.30 Pasaulio rasto kėlimo 
čempionatas Lietuvoje (k). 
2015 m. 
8.30 Tauro ragas. N-7.  

9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “BBC dokumentika. Ledo 
žemė”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
18.55 Pričiupom! (k). N-7.  
19.20 “Berniuko Rykliuko ir 
Lavos mergaitės nuotykiai”. 
21.00  “Pasiutę šunys”. N14.  
22.45 “Laris Kraunas”. N-7.  
0.40 “Naujieji samurajai”. N14.  
2.15 “Galutinis tikslas 3”. N14.  
3.40 “Berniuko Rykliuko ir 
Lavos mergaitės nuotykiai”. 
5.05 “Visa tiesa apie liūtus”. 

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos so-
das”.  
11.25 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
15.55 “Mirtini triukai”.  
16.30 “Būrėja”.  
17.35 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
18.30 Nemarus kinas. “Mano 
priešo kūnas”. N-7.  

21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS “Mergina, kuri už-
kliudė širšių lizdą”. N14. 
22.50 “Nepėsčias Džo”. N-7.  
0.40 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
1.30 “Laiko gijos”. N-7.  
2.55 “Monstrų karai”.  
3.40 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
4.00 “Turkiški skanėstai”.  
4.25 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
4.50 “Mylėk savo sodą”.  
5.40 “Superauklė”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Justinos Gringytės labda-
ros ir paramos fondo labdaros 
koncertas.  
8.25 “Tele bim bam” 20-asis 
gimtadienis “Telebimbadienis”. 
1, 2 d. 2010 m. 
10.45 Šventadienio mintys. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus.  
12.15 ORA ET LABORA.  
12.45 V tarptautinis J. S. 
Bacho muzikos festivalis.  
14.00 Kauno Hanzos dienos 
2016.  
15.30 Karinės paslaptys. 
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
16.45 Premjera. Klajojanti 
Isako Babelio žvaigždė. 
17.25 Aš, veteranė. N-7. 
17.45 Žinios.  
18.00 Koncertuoja “Kotita” ir 
draugai. 2 d. 
19.45 Mokslo sriuba.  
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama.  

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vasara prasideda “Visu 
garsu”.  
23.50 Džiazo muzikos vakaras. 
XIV tarptautinis džiazo festiva-
lis “Vilnius Mama Jazz 2015”.  
0.50 LRT OPUS ORE. Grupės 
“Deeper Upper” koncertas. 
1.50 Koncertas “Bel canto”.  
2.40 Naktinis ekspresas.  
3.10 Priešaušrio broliai. 2 d.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.30 Panorama.

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 “Penktoji pavara”.  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
11.55 Žodis - ne žvirblis (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Penktoji pavara”.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Raudona linija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Karas ir muzika. 
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 “Penktoji pavara”.  
1.00 Ne vienas kelyje (k).  
1.30 Autopilotas (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
9.00 Tavo augintinis (1).  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasau-

lyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Bibliotekininkai. N-7.   
19.00 Šokis hiphopo ritmu. 
Viskas arba nieko. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. Vasara. 
N-14.  
23.30 Nuo sutemų iki aušros. 
S.  
0.55 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
1.40 Amerikos nindzė 2. N-14. 

. 
7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 „Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas. 
Tėvystės rūpesčiai”.  
12.15 „Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
13.20 „Laukinis pasaulis”.  
13.50 „Mama detektyvė”. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.28 Ar žinai, kad...?  
17.30 „Pėdsakas”. N-7. 
19.30 „Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos”. N-7. 
20.30 „Tigrų sala”.  
21.00 Žinios.  
21.28 Ar žinai, kad...?  
21.30 „24/7”.  
22.30 Premjera. „Artimas 
priešas”.  
0.30 „Detektyvas Linlis”. N-7. 
2.20 „24/7”. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akademija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
15.05 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
2. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. “Panamos do-
kumentai”.  
23.10 Imperija. N-14.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.05 Muškietininkai 2 (kart.).  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Gyvenimas.  
5.05 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 
1, 2 s.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 Džordžas ir drakonas. N-7.  
11.35 Slaptoji komanda (k). 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mano vyras gali. N-7. 
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Sukeisti žudikai. N-7.  
0.00 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Visa menanti”. N-7.  
1.40 “Alkatrazas”. N-7.  

 
6.25 Ančiukų istorijos.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7.  
11.00 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Apsukrios kambarinės. 
N-14.  
23.30 Kastlas. N-7.  
0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.25 Mažylė Houp. N-7.  
1.50 Privati praktika. N-7.  

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  

9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Laiko įkaitai”. N-7.  
23.45 “Tikras teisingumas 2. 
Vienas šūvis - viena gyvybė”. 
N14.  
1.30 “Pasiutę šunys”. N14.  
2.55 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.40 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
4.25 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.10 “Mistinės istorijos”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.10 “Sostinės keksiukai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “Užkampis”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės. N-7.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Karadajus”.
1.35 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.20 “Akloji”.  
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.05 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
Kosto Smorigino dainos. 
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Kauno Hanzos dienos 2016.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Varniai. 
1 d.  
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
15.40 Heidė (kart.). 
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi.  
17.25 Kultūrų kryžkelė.  
17.55 Rusų gatvė.  
18.25 Septynios Kauno dienos. 
18.55 Tarptautinės futbolo rungty-
nės. Lenkija - Lietuva.  
21.00 ...formatas. Poetas Vladas 
Braziūnas.  
21.20 Euromaxx.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Birželis sausio mėnesį. 
N-7.  

24.00 Kultūrų kryžkelė.  
0.15 ARTi. Kaligrafija.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Vasara prasideda “Visu 
garsu”.  
5.00 Panorama.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki....  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 Autopilotas.  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Raudona linija (k).  
16.55 Žodis - ne žvirblis.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  

19.00 Numatomos Lietuvos krep-
šinio lygos rungtynės dėl 1 vietos. 
Kauno„Žalgiris” - Klaipėdos 
„Neptūnas”. Tiesioginė translia-
cija.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai. N-14.  
23.00 Kruvinos skerdynės 
Teksase. S.  
0.50 Daktaras Hausas. N-7.  
1.40 Kino aistruoliai. N-7. 

  
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Rio 2016.  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 “Miškinis”. N-7. 
0.30 “Pėdsakas”. N-7. 
1.30 Reporteris.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. birželio 4 d.

antradienis 2016 06 07

trečiadienis 2016 06 08

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių aka-
demija. 
10.35 Premjera. Džesika 
Flečer. N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 “Panamos dokumentai”.  
12.45 Klausimėlis.lt. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
15.05 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
2. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Premjera. Karalienei 
- 90.  
23.10 Žaidimas. N-14.  
0.10 Istorijos detektyvai.  
1.05 Muškietininkai 2 (kart.). 
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Gyvenimas.  
5.05 Rojus Lietuvoj. TV seria-
las. 3, 4 s.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 Meilės punšas. N-7.  
11.35 Prezidento šuo. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-

tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mano vyras gali. N-7. 
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Smagus pasivažinėjimas. N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Visa menanti”. N-7.  
1.45 “Alkatrazas”. N-7.  

 
6.25 Ančiukų istorijos.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 Sofos ekspertai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Legenda apie Heraklį. 
N-7.  
0.20 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.20 Mažylė Houp. N-7.  
1.45 Privati praktika. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  

10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Šeštasis elementas”. 
N14.  
23.25 “Laiko įkaitai”. N-7.  
1.30 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.20 “Kortų namelis”. N14.  
3.15 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.35 Farai (k). N14.  
4.55 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.40 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 

18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Midsomerio žmogžudystės.”. 
N-7.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Karadajus”. N-7. 
1.50 “Dvidešimt minučių”. 
2.35 “Akloji”.  
3.00 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.05 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Kosto Smorigino dainos. 
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Varniai. 
1 d.  
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupila-
miai. 
15.40 Heidė (kart.). 
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi.  
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.00 Legendos.  
18.45 Bėdų turgus.  
19.35 Prokurorai.  
20.30 Džesika. N-7.  
21.20 Atspindžiai.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Taksi. N-7.  
24.00 Kultūrų kryžkelė.  
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 Euromaxx.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 “Penktoji pavara”.  
13.20 Karas ir muzika. 
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 Numatomos Lietuvos 
krepšinio lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos rytas” 
Utenos „Juventus”.  

21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Pabėgimo planas.. N-14.  
0.20 Rekrutas. N-14.  
2.25 Kino aistruoliai. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 “Patriotai”.  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 “Miškinis”. N-7. 
0.30 “Pėdsakas”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.00 “Pėdsakas”. N-7. 
3.40 “Tigrų sala”.  
4.00 “Jaunikliai”. N-7. 
4.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
15.05 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
2. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Stilius.  
22.20 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje.  
23.25 Žaidimas. N-14.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.05 Muškietininkai 2 (kart.). 
3.10 Klauskite daktaro.  
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Gyvenimas.  
5.05 Mūsų miesteliai. Darbėnai. 
1 d.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Lietuvos superšefas.  
12.05 Labai juokinga laida.  

12.35 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
13.05 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mano vyras gali. N-7. 
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Ringo karalius. N14.  
0.25 “Judantis objektas”. N-7.  
1.15 “Visa menanti”. N-7.  
2.00 “Alkatrazas”. N-7. 

 
6.25 Slibinų dresuotojai.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Sofos ekspertai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Sniegynų įkaitai. N-7.  
0.50 Raitelis be galvos. N-14.  
1.45 Privati praktika. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Bermudų trikampis 
Šiaurės jūroje”. N-7.  
0.30 “Šeštasis elementas”. N14.  
2.10 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.00 “Kortų namelis”. N14.  
3.50 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
5.15 “Kalbame ir rodome”. N-7. 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Midsomerio žmogžudystės.”. 
N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Karadajus”. N-7. 
2.00 “Dvidešimt minučių”.
2.45 “Akloji”. 
3.10 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.05 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Duokim garo!  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Varniai. 
3 d.  
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
15.40 Heidė (kart.). 
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi.  
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.00 Legendos.  
18.45 Klauskite daktaro.  
19.35 Prokurorai.  
20.30 Džesika Flečer. N-7.  
21.20 Kelias į namus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Mokslo sriuba.  
23.00 Elito kinas. Jauna ir graži. 
S.  
0.35 Naktinis ekspresas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 Atspindžiai.  
5.00 Panorama.

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 Nuo... Iki... (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k).  

7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Adrenalinas. N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Lietuvos futbolo 
rungtynės. Utenos „Utenis” - 
Marijampolės „Sūduva”.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14.  

22.00 Pirmoji nuodėmė. N-14.  
0.35 Pirmūnai. N-14.  
2.00 Moderni šeima. N-7.  
2.30 Daktaras Hausas. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija.  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 “Miškinis”. N-7. 
0.30 “Pėdsakas”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.00 “Pėdsakas”. N-7. 
3.40 “Tigrų sala”.  
4.00 “Jaunikliai”. N-7. 
4.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.15 “Pėdsakas” N-7. 
5.55 Gamtos pasaulis.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. birželio 4 d.

ketvirtadienis 2016 06 09

penktadienis 2016 06 10

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
15.05 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
2. N-7.  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Trečiojo reicho žlugimas. 
N-14.  
1.05 Muškietininkai 2 (kart.). 
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Specialus tyrimas.  
5.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Lietuvos superšefas.  
12.05 Labai juokinga laida.  

12.35 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
13.05 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mano vyras gali. N-7. 
21.00 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Karaliaus vardu 2. Du pasauliai. 
N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Visa menanti”. N-7.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.25 Slibinų dresuotojai.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Krištolinės kaukolės. N-14.  
0.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.15 Mažylė Houp. N-7.  
1.40 Privati praktika. N-7. 

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 PREMJERA “Paskutinis 
egzorcizmas”. N14.  
23.10 “Bermudų trikampis 
Šiaurės jūroje”. N-7.  
1.55 “Mistinės istorijos” N-7.  
2.45 “Kortų namelis”. N14.  
3.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
4.25 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
5.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA “Foilo karas. 
Amžinybės ratas”. N-7.  
22.50 “Užkampis”. N-7.  
23.50 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
0.45 “Karadajus”. N-7. 
1.30 “Dvidešimt minučių”.
2.15 “Akloji”. 
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.55 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.05 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Duokim garo!  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
10.00 Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės metinis 
pranešimas. Tiesioginė trans-
liacija iš LR Seimo (su vertimu į 
gestų kalbą). 
10.50 DW naujienos rusų kalba. 
11.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
15.40 Heidė (kart.). 
16.10 Septynios Kauno dienos.  
16.40 Neskubėk gyventi.  
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  

18.00 Tarptautinė šiuolaikinio 
meno mugė “ArtVilnius’16”.  
19.00 Legendos.  
19.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.35 Prokurorai.  
21.25 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Šarūno Barto filmų re-
trospektyva. Trys dienos. N-7. 
1991 m. 
23.50 UEFA EURO 2016 kon-
certas. David Guetta.  
0.55 ...formatas. Poetas Vladas 
Braziūnas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 Kelias į namus.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 Autopilotas (k).  
12.45 Valanda su Rūta (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 Bus visko.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  

12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 Numatomos Lietuvos 
krepšinio lygos rungtynės dėl 1 
vietos. Klaipėdos„Neptūnas” - 
Kauno „Žalgiris”.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Mačetė žudo. N-14.  
0.15 Pragare. N-14.  
2.00 Moderni šeima. N-7.  
2.30 Daktaras Hausas. N-7. 

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.10 Lietuva tiesiogiai.  
23.25 “Miškinis”. N-7. 
0.30 “Pėdsakas”. N-7. 
1.30 Reporteris. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių aka-
demija. 
10.35 Premjera. Džesika 
Flečer. N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Specialus tyrimas.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
15.05 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
2. N-7.  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.05 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
21.45 Europos futbolo čem-
pionatas. A grupė. Prancūzija 
- Rumunija.  
24.00 Kler. N-14.  
1.20 Muškietininkai 2 (kart.). 
3.10 Klauskite daktaro.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.45 Lietuvos superšefas.  
12.05 Labai juokinga laida.  
12.35 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
13.05 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Dievo šarvai. N-7.  
21.15 Čia - ne aš, tai - jis. N-7. 
1980 m.  
23.10 Laukinės aistros 2. N14. 
1.10 Ringo karalius. N14.  

 
6.25 Slibinų dresuotojai.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ledynmetis. N-7.  
21.05 Ernis. N-14.  
23.45 Diktatorius. N-14.  
1.15 Tai nutiko Jemene. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Laukinis”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  

11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Gaudynės”. N14.  
23.15 “Paskutinis egzorciz-
mas”. N14.  
0.55 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.35 “Kortų namelis”. N14.  
3.25 “Gaudynės”. N14.  
4.50 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
5.40 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Nebylus liudijimas. 
Šeima”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Tiltas”. 

N14.  
23.25 SNOBAS KINAS 
“Trečias žmogus”. N14.  
2.00 “Karadajus”. N-7.  
2.50 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
3.30 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.05 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
6.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.15 Vasara prasideda “Visu 
garsu”.  
8.30 ...formatas. Poetas 
Vladas Braziūnas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Vladimiro Prudnikovo 
jubiliejinis koncertas. 
13.15 Didysis Gregas. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Girių horizontai. 
15.15 Padūkėliai marsupila-
miai. 
15.40 Heidė (kart.). 
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.30 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
18.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.05 Po lietuvių kalbos ir 
kultūros skėčiu.  
20.30 Džesika Flečer. N-7.  
21.20 Didžioji Lietuva.  
21.50 DW naujienos rusų 

kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Trečiojo reicho žlugimas. 
N-14.  
24.00 Mokslo sriuba.  
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Kamerinio choro “Brevis” 
koncertas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.35 IQ presingas.  
5.00 Septynios Kauno dienos.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 “Penktoji pavara”.  
11.50 Beatos virtuvė.  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 Karas ir muzika. 
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Žmogus prieš musę!. 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Be stabdžių. N-14.  
23.00 Gyvų neliks. S.  
0.40 Bruklino geriausieji. 
N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Skinsiu raudoną rožę.  
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Nepažįstamojo skam-
butis”. S. 
1.00 “Apiplėšti mafiją”. N-14. 
3.00 “Nepažįstamojo skambu-
tis”. S. 
4.25 “Apiplėšti mafiją”. N-14. 
6.05 “Jaunikliai”. N-7. 
6.35 Miestai ir žmonės. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Mūsų miesteliai. Darbėnai. 
2 d.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Mūsų karalienė (sub-
titruota). 
13.50 Sveikinimų koncertas.  
15.45 Europos futbolo čempiona-
tas. A grupė. Albanija - Šveicarija.  
18.00 Klausimėlis.lt.  
18.30 Šiandien.  
18.50 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas “90 dainų - 90 legendų”.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.05 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
21.45 Europos futbolo čempiona-
tas. B grupė. Anglija - Rusija.  
24.00 Nikita. N-14.  
1.55 Pasaulio dokumentika. 
Mūsų karalienė (subtitruota, kart.). 
3.35 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje.  
4.45 Auksinis protas.  

 
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Mauglis. Mūšis. 

9.55 “Na, palauk!”. 
10.10 KINO PUSRYČIAI Trys 
muškietininkai. 
11.45 Geriausias žaidėjas. 
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.35 Čia - ne aš, tai - jis. N-7.  
16.30 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Batuotas 
katinas Pūkis.  
21.15 Mano super buvusioji. N-7.  
23.10 Amerikietiška giesmė. N14.  
0.50 Karaliaus vardu 2. Du pa-
sauliai. N14. 

 
6.25 Slibinų dresuotojai.N-7.  
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai  N-7.  
9.00 Kung Fu Panda.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Simpsonai. N-7.  
11.00 Raudonkepuraitė prieš 
blogį. N-7.  
12.40 Batuotas katinas Pūkis. 
Trys velniūkščiai. N-7.  
12.50 Evermoras. N-7.  
14.35 Užstrigusi paauglystėje. 
N-14.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Vakaro pasakojimai. N-7.  
21.25 Šimto žingsnių kelionė. 
N-7.  
23.55 Ruandos viešbutis. N-7.  
2.10 Krištolinės kaukolės. N-14. 

6.15 Pričiupom! (k). N-7.
6.40 Pagalbos skambutis (k). N-7.  

7.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Europos mėgėjų galiūnų 
čempionatas Lietuvoje..  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 FAILAI X “Slaptosios drau-
gijos. Iliuminatų kodeksas”. 
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 PREMJERA Už vaikystę.  
19.30 Lietuvos Supermiestas.  
21.55 MANO HEROJUS 
“Svetimas”. N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS “Galutinis 
tikslas 4”. N14.  
1.20 “Kortų namelis”. N14.  
2.55 Europos mėgėjų galiūnų 
čempionatas Lietuvoje (k).  
3.45 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
4.05 Lietuvos Supermiestas (k). 

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Pasaulio burtininkai”. N-7.  

17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS “Katie 
Fforde. Šuolis į laimę”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Nusikaltimo vieta. Komisarė 
Lindholm. Lastrumo sausainiai”. 
N-7.  
22.55 “Laiko gijos”. N-7.  
0.40 “Derenas Braunas. Tyrimai”. 
N-7.  
1.40 “Trečias žmogus”. N14.  
4.00 “Monstrų karai”.  
4.45 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
5.10 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
5.35 “Reičelės Alen pyragų die-
noraštis”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Bėdų turgus. 
7.45 IQ presingas.  
8.15 Duokim garo!  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.15 LRT Kultūros akademija.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 Europos futbolo čem-
pionatas. A grupė. Prancūzija 
- Rumunija.  
14.45 Istorijos detektyvai.  
15.30 Tikri vyrai.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Pasaulio kultūros paveldo 
objektai Japonijoje. 
17.45 Žinios.  
18.00 Mokslo sriuba.  
18.15 Atspindžiai.  

18.45 Europos futbolo čempiona-
tas. B grupė. Velsas - Slovakija.  
21.00 ARTS21.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Jūros šventė 2014.  
0.20 Kler. N-14.  
1.45 Klajojanti Isako Babelio 
žvaigždė. 
2.25 Aš, veteranė. 2009 m. N-7.  
2.45 Rusų gatvė.  
3.15 Didžioji Lietuva.  
3.45 ARTi.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  
5.30 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Žodis - ne žvirblis (k).  
15.05 Autopilotas (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Išprotėjusi meilė. Putinas ir rusai. 
20.30 Valanda su Rūta (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  
5.10 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Sveikatos ABC televitrina.  

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba.  

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo..  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Bibliotekininkai. N-7.  
19.00 Karštos galvos!. N-7.  
20.40 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Keršytojas. N-14.  
0.35 Teisė žudyti. N-14. 

  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 “Gyvenu čia”.  
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 “Mikropasauliai”. N-7. 
13.40 Rio 2016. Speciali laida. 
13.50 “Mama detektyvė”. 
15.00 Žinios. 
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “Pėdsakas”. N-7. 
19.30 “Kaip užauginti planetą. 
Gėlių galia”. N-7. 
20.30 “Tigrų sala”.  
21.00 Žinios.  
21.30 “Šetlando žmogžudystės. 
Juodas varnas”. N-7. 
0.00 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.55 “Šetlando žmogžudystės. 
Juodas varnas”. N-7. 
3.55 “Kruvina žinutė”. N-14. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

Kryžiažodis  „Atostogos“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Ži-

burio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti, paskambinę telefonu (8-381) 
5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Prizas – 
Plikiškių gyventojai

Gegužės 7 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Žaluma“ teisingas atsakymas –  IN-
TERPRETACIJA. 

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 72 skaitytojai. Tai anykštėnai D.Patumsienė, A.Patumsis, 
V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, I.Janienė, O.Arienė, V.Kazlovienė, A.Skirmantienė, 
E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, E.Zlatkutė, V.Žemaitienė, A.Vilimas, S.Steponavičienė, 
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, A.Keraitienė, D.Varnienė, V.Dikčiūvienė, 
R.Budrienė, R.Venclovienė, R.Kavoliūnienė, A.Vilčinskas, N.Šilaikienė, A.Bikelienė, 
V.Bieliūnienė, E.Jurėnaitė, J.Pranckevičienė, V.Stasiūnienė, V.Lančickienė, D.Šlamienė ir 
A.Burneikienė;

V.Mogylienė, S.Cemnickienė, N.Žąsinienė, R.Žąsinas, B.Gudonienė, E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė ir  P.Dolmantas iš Viešintų; V.Strazdienė, D.Sudeikienė, R.Puolis, I.Kiškienė 
ir V.Strazdienė iš Kavarsko; L.Ruša, D.Rušienė ir K.Lasauskas iš Vilniaus; T.Jakniūnienė 
ir A.Slavinskienė iš Naujųjų Elmininkų, B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, M.Risakovienė iš Debeikių, O.Petronienė iš Smėlynės, 
V.Urbutienė iš Naujikų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, R.Vaiginytė iš Aknystų, S.Krisiūnienė 
ir J.Uzdrienė iš Surdegio, J.Vaičiulienė iš Plikiškių, A.Kriogienė iš Voversių, S.Skapas iš La-
tavėnų, R.Juknonienė iš Rubikių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, 
L.Didienė iš Medžiočių, S.Želnienė iš Maželių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, K.Rimkuvienė iš 
Antupių ir R.O.Deveikienė iš Mažionių.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Žaluma“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus 
ir Girėno 3-2) 15 eurų čekis - atiteks J. VAIČIULIENEI iš Plikiškių. Prašome skaitytoją užsukti 
į redakciją atiimti čekio. 

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesu-

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2016-05-31)
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Tarptautinis implantologijos centras MIR
Adresas: Kalvarijų g.  272A, Vilnius
Mobilus telefonas: +370 611 55512
Telefonas: +370 5 2195971
Elektroninis paštas: info@mirklinika.lt
Tinklalapis: www.mirklinika.lt
Facebook: MIR Tarptautinis  Implantologijos Centras

SVEIKATOS ABC

Su kokiomis problemomis 
susiduria žmonės, netekę 
visų dantų?

Visų pirma pasikeičia žmogaus 
veidas. Netekus daugumos ar visų 
dantų, ilgainiui nyksta žandikaulis. 
Veido oda glemba, burnos srityje 
susidaro raukšlės. Jaunas 50 metų 
žmogus vizualiai atrodo dešimčia 
ar net dvidešimčia metų vyres-
nis. Tačiau ši problema daugumai 
mūsų pacientų, visgi ne pati svar-
biausia. Virškinamojo trakto sutri-
kimai, atsiradę dėl netinkamai su-
kramtomo maisto, sukelia kur kas 
daugiau nepatogumų, nei vizualūs 
pokyčiai. 

Kokie galimi prarastų 
dantų atkūrimo būdai?

Šiuo atveju galimi du sprendimo 
būdai: išimama plastmasinė dantų 
plokštelė ir dantų implantai. Tiek 
vienu, tiek kitu atveju su naujais 
dantimis galima atlikti visas įprasti-
nes funkcijas. Tačiau, jei vertinsime 
ir estetinį vaizdą, ilgaamžiškumą bei 
patogumą, kur kas daugiau pliusų 
tektų dantų implantams.  

Kuo dantų implantai 
pranašesni už išimamas 
plokšteles?

Įsivaizduokime dvidešimties metų 
senumo automobilį ir šių dienų. Abu 
atlieka tą pačią funkciją, tačiau kom-
fortas nelyginamas. Pacientai turin-
tys dantų implantus, atrodo ir jaučiasi 
lyg su savais dantimis. Jų nereikia iš-
siimti, norint išvalyti, nereikia nuolat 
mąstyti kokį maistą gali sukramtyti, 

Graži ir sveika šypsena po 1 savaitės
Egzistuoja daugybė priežasčių, dėl kurių gyvenimo eigoje 

netenkame dantų. Teigiantys, kad taip nutinka tik dėl pras-
tų higienos įpročių, labai klysta. Paveldimumas, įvairios 
ligos, nelaimingi atsitikimai bei tam tikros gyvenimiškos 
aplinkybės gali būti ne mažiau svarbios, nei mūsų įpročiai, 
- teigia gydytojas - burnos chirurgas Suhelis Bešara (Soheil 
Bechara). 

o svarbiausia jie nenukris ir neiškris, 
kaip tai dažnai nutinka dėvint plokš-
telę. Taip pat svarbu paminėti, kad 
nėra pykinimo jausmo, o valgant - 
pilnai juntamas maisto skonis. 

Kiek laiko trunka visa 
bedančio žandikaulio 
atstatymo procedūra?

Daugeliu atvejų gražia šypsena 

pacientas jau gali džiaugtis vos 
po 1 savaitės nuo implantacijos. 
Pirmojo vizito metu suplanuojame 
visą chirurginę 
dalį: pašaliname 
nereikal ingus 
dantis, esant 
poreikiui, at-
liekame kaulo 
p r i a u g i n i m o 
operaciją bei įsriegiame reikiamą 
skaičių dantų implantų. Po savai-
tės, antrojo vizito metu, įvertiname 
burnos būklę, pašaliname siūlus 
bei pritvirtiname laikinus protezus, 
kurie gijimo laikotarpiu atrodys ir 
tarnaus kaip nuosavi dantys. Po 3 
mėnesių, prigijus įsriegtiems im-
plantams, laikiną protezą pakei-
čiame itin gražiais ir tvirtais nuo-
latiniais dantimis, pagamintais iš 
cirkonio oksido. 

Ar visais atvejais nuolatiniai 
dantys gaminami iš 
cirkonio oksido?

Nuolatiniai dantys gali būti pa-
gaminti ir iš metalo keramikos ar 
bemetalės keramikos. Tačiau šių 
dienų odontologijoje cirkonio ok-
sidas – bene labiausiai vertinama 
protezavimo medžiaga. Dantys pa-
gaminti iš šios, šviesai pralaidžios 
medžiagos, atrodo itin gražiai bei 
natūraliai. Be viso to cirkonio oksi-
das pasižymi išskirtiniu tvirtumu. 

Ar dantų implantacija 
skausminga procedūra?

Pati procedūra tikrai nėra skaus-

minga. Po vieno ar kelių dantų im-
plantacijos, dažniausiai pacientas 
nejunta jokio diskomforto ir bemat 

gali grįžti prie 
įprastinės vei-
klos. Jei buvo 
atlikta pilna 
ž a n d i k a u l i o 
atstatymo pro-
cedūra, kelias 

dienas gali būti matomas patinimas 
ar juntamas maudimas, kuriam nu-
malšinti po implantacijos skiriami 
vaistai. 

Jei pacientas jaučia pykinimą, 
bijo pačios procedūros ar negeba 
ilgesnį laiką išbūti vienoje vieto-
je, MIR klinikoje implantacijos 
metu gali būti papildomai atlie-
kama ir intraveninė sedacija. Jos 
dėka, viso gydymo metu, pacien-
tas bus atsipalaidavęs bei nejaus 
diskomforto.

Ar yra amžiaus ribos dantų 
implantavimo procedūrai?

Žmogus dan-
tų implantavi-
mo procedūrai 
gali būti per 
jaunas, tačiau 
niekada nebus 
tam per senas. 
Dantų implan-
tacijos nere-
komenduočiau 
j a u n e s n i e m s 
nei 18 metų pa-
cientams, kurių žandikaulis nėra 
pilnai susiformavęs. Visais kitais 
atvejais, procedūros sėkmė pri-

 MIR klinikos burnos chirurgas Soheil Bechara – vienas iš nedaugelio gydytojų Lietuvoje, galinčių atlikti net ir pačias sudėtingiausias 
dantų implantacijas. Per 15 praktikos metų įgytomis žiniomis bei sukaupta patirtimi gydytojas Soheil dalijasi tarptautinių konferencijų 
metu bei mokymuose Lietuvoje.   

klauso ne nuo garbaus paciento 
amžiaus, o nuo sveikatos būklės 
bei gydytojo kompetencijos.

Kokį mitą dažniausiai 
girdite?

Dauguma pacientų yra įsitiki-
nę, kad implantų reikės tiek, kiek 
buvo prarasta dantų. Tačiau tai 
nėra tiesa. Daugeliu atvejų visus 
viename žandikaulyje prarastus 
dantis galima atkurti įsriegiant 
vos 4, 6 arba 8 implantus, ant ku-
rių pritvirtinamas protezas su 12 
arba 14 nepriekaištingai atrodan-
čių dantų.

Kokių garantijų gali tikėtis 
pacientas dantų implantavimo 
procedūrai?

MIR klinikoje naudojamiems 
„MegaGen“ dantų implantams 
suteikiama viso gyvenimo garan-
tija. Todėl mes savo pacientams 
įsipareigojame neprigijusį „Me-

gaGen“ im-
plantą nemoka-
mai, įskaitant 
ir pakartotinę 
procedūrą, pa-
keisti nauju.

 Daugeliu 
atvejų, MIR 
klinikos paci-
entai, už su-
teiktas gydy-
mo paslaugas 

gali atsiskaityti pasinaudodami 
GF Medlizingo išsimokėjimo 
galimybe.

Implantacija Laikini dantys (po 1 savaitės) Nuolatiniai dantys (po 3 mėnesių)

Soheil Bechara  Burnos chirurgas Licenzijos Nr. OPL- 02800; OPL-02408. ...Daugeliu atvejų visus 
viename žandikaulyje pra-
rastus dantis galima atkur-
ti įsriegiant vos 4, 6 arba 8 
implantus, ant kurių pri-
tvirtinamas protezas su 12 
arba 14 nepriekaištingai at-
rodančių dantų...

...MIR klinikoje naudoja-
miems „MegaGen“ dantų 
implantams suteikiama viso 
gyvenimo garantija... 
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šiupinys

„Juk auginti vaikus - ne tas pats, 
kas auginti kačiukus, o čia dar 
dvynės… Kaip tam pasiryžot?“ – 
klausiu pašnekovo.

 „Būtent, žmonės gyvūnėlius 
myli, o kaip vaikais gali nepasi-
rūpinti? Mergaičių mamą ir taip 
skriaudė gyvenimas – savo moti-
nai nereikalinga buvo, tėvui irgi 
mažai rūpėjo…“ – kalba J. Čir-
binskas.

Mylėjo du, dabar myli keturis

J. Čirbinskas buvo vedęs, san-
tuokoje gimė dukra Dovilė ir sū-
nus Darius. Šiandien abu vaikai jau 
suaugę – sūnus gyvena užsienyje, 
dukra – Utenoje, pati jau tapusi 
mama, augina trejų metukų Aus-
tėją. Dažnai atvažiuoja į Čekonis 
aplankyti tėčio bei dvynukių. Pa-
klaustas, ar savi vaikai nekonkura-
vo su dvynėmis 
dėl dėmesio, J. 
Čirbinskas juo-
kiasi: „Būda-
vo, kad Dovilė 
apsikabindavo 
mane, sakyda-
vo - čia mano 
tėtis, o mažiu-
kės Aurelija ir 
Kristina šauk-
davo, kad tai jų tėtis esu. Tačiau 
jos visos gerai sutaria, o mano 
meilės irgi užtenka – mylėjau du 
vaikus, dabar myliu keturis“.

Pats J. Čirbinskas – anykštėnas, 
čia gimęs, augęs. Kilęs taip pat iš 
nemažos – šešių vaikų šeimos. Ir da-
bar Čekonyse visai šalia sesers gy-
venantis – ir sutaria, ir padeda ma-
žai sveikatos beturinčiai moteriai. Ir 
mergaitės pas tetą nubėga – tai na-
mus sutvarko, tai daržą nuravi. Teta 
pavaišinanti, pinigėlį duodanti… 

Pasiteiravus, ar artimieji nebandė 
protinti, kam gyvenimo brandoje du 
kūdikius imasi auginti, J. Čirbinskas 
atvirauja: „Tai - mano gyvenimas. 
Kas man ką gali pasakyti? Aš nie-
kieno pagalbos neprašau, tad niekas 
man ir nurodinėti negali…“

Gyvenimiškos pamokos 
iš tėčio lūpų

Į Čekonis J. Čirbinskas su mer-

gaitėmis persikėlė prieš beveik de-
šimt metų – pagalvojo, kad kaime 
judrioms mergaitėms augti sau-
giau, nei prie pat gatvės esančiame 
namuke Anykščių centre. 

Nors pats pašnekovas pripažįsta, 
kad sveikata jau nebe ta ir šienau-
ti didesnius plotus aplink sodybą 
nelengva, tačiau visi trys stengia-
si kurti švarius ir jaukius namus. 
Kiemas nušienautas, po langais 
žydi mergaičių sodintos tulpės, 
sportuoti mėgstančioms dvynėms 
kieme pastatyta krepšinio lenta.

Ne tik kieme tvarka, visi daiktai 
savo vietą turi ir viduje. Atrodytų, 
kad kas rytą kambariuose prasisu-
ka kokia nors ponia Frekenbok su 
visais savo siurbliais ir šluotelė-
mis… 

Vyras sako, kad tvarkos mergai-
tes moko nuolat: „Jeigu nežiūrė-
čiau, tai kažin kaip būtų… Matyt, 
ir drabužis kur numestas gulėtų, 

ir stalas nu-
krautas būtų. 
Nuolat joms 
kartoju – mano 
drabužių niekur 
n e p a m a t y s i t , 
nusirengiau, su-
lanksčiau juos ir 
į spintą pasidė-
jau“. 

Vis dėlto J. 
Čerbinskas džiaugiasi, kad Au-
relija su Kristina daug ką moka 
– ir valgyt pagamina, ir namus 
sutvarko, ir žolę nupjauna. „Dėl 
buities darbų jos tikrai neprapultų, 
susitvarkytų, tik svarbu, kad kitur 
užtektų proto – štai baigia šiemet 
aštuonias klases, dar pora metų ir 
tikriausiai išvažiuos iš namų, rei-
kia amato išmokti. Norėtų jos se-
selėmis būti, gal į Uteną ar Pane-
vėžį važiuos mokytis, neramu man 
bus jas išleisti, bet ką darysi… 
Jeigu norės gyventi, turės išmokti 
save suimti į rankas“, – apie dukrų 
ateitį kalba tėtis.

Širdis neleido užtrenkti 
durų paklydusiai paauglei

Nedrąsiai J. Čirbinską klausiu, ar 
mergaitės jį visada tėčiu vadino… 
„O kaip kitaip, juk jos kito tėčio ir 
nematė, nuo pirmų dienų su jomis 
buvau“, – sako pašnekovas.

Paklaustas, kur susipažino su 
dvynių mama, J. Čirbinskas pasa-
koja: „Labai gerai pažinojau Jur-
gitos tėtį. Tuo metu dar gyvenau 
Anykščiuose, Šaltinio gatvėje. 
O jis būdavo iš Karčių (kaimas 
Troškūnų seniūnijoje – aut.past.) 
atvažiuoja į Anykščių turgų šluotų 
pardavinėti. Tai vis užeidavo pas 
mane, neparduotas šluotas palikda-
vo iki kito turgaus. Kažkada užėjo 
su dukra… Tiek ją tada ir įsidėmė-
jau… Tačiau po kurio laiko, naktį, 
išgirdau, kad kažkas beldžia į du-
ris. Klausiu – kas? Sako, čia Jurga, 
dėde, gal galiu pernakvoti? Įsilei-
dau, kaip neįsileisi, visa apdraskyta 
buvo, nežinau, kas jai tada nuti-
ko… Žiūriu, vieną dieną pas mane 
būna, kitą… O po kelių dienų man 
sako, va, stambėt pradėjau. Iš kar-
to kilo mintis, ar tik ji nesilaukia. 
Nuvedžiau pas gydytoją ir tada pa-
aiškėjo, kad ji nėščia. Tai negi aš ją 
besilaukiančią iš namų varysiu… 
Taip susipažinom ir su Nijole Ja-
nuškiene bei Sveta Smertjeva. Jos 
įkalbėjo Jurgitą pasilikti kūdikius, 
žadėjo padėti… Ir taip vieną spalio 
dieną tapau tėvu…“

Iš ligonininės dvi mažyles Jur-
gita parsivežė pas Jurgį. Jis ir naktį 
prie mergyčių keldavosi, ir mais-
telį ruošė – mamai mažai jos te-
rūpėjo. „Būdavo, kad dingsta ke-
lioms dienoms, tada vėl sugrįžta, 
ir vis girta ir girta. Ir bariausi, ir 
gražiuoju kalbėjau, niekas jai ne-
padėjo. Saugojau kaip mažą vaiką, 
kad nevalkatautų… Bet ji sugebė-
davo pabėgti. Alkoholis visai jai 
galvą buvo susukęs. Buvo ir toks 
atvejis – jau gyvenom čia, Čeko-
nyse, kai Jurgita grįžo išgėrusi. 
Ji su mergaitėm atsigulė vienam 
kambaryje, aš užsnūdau kitame. 
Naktį išgirdau bruzdesį, atsikė-
liau, matau Jurgitos rankose peilį. 
Išvariau ją iš mergaičių kambario, 
o ji tik atkirto: „Nėra man, nebus ir 
tau“. Tragedija viskas galėjo baig-
tis“ – pasakoja J. Čirbinskas.

Dėl girtavimo ir nesirūpinimo 
mergaitėmis J. Budrytei buvo ap-
ribotos motinystės teisės, jų globė-
ju paskirtas J. Čirbinskas. Į Čeko-
nis moteris grįždavo kada ne kada, 
gyveno Utenos rajone su sugyven-
tiniu, pagimdė berniuką.

 „Tą dieną, kai ji žuvo, dar 

kalbėjau su ja telefonu. Buvo 
gal ketvirta valanda po pietų. 
Paskambino, sako važiuoju iš 
Utenos, nusipirkau alaus. O apie 
aštuntą valandą man paskambino 
su žinia, kad Jurgos nebėra – su-
degė per gaisrą. Visi buvę name 
išsigelbėjo, o jos išgelbėti nebe-
spėjo“, – apie prieš penketą metų 
įvykusią tragediją pasakoja J. 
Čirbinskas.

Aurelija ir Kristina prisimena 
mamą, prakalbus apie ją, sublizga 
mergaičių akys. „Gal rudenį me-
sim viską ir nuvažiuosim prie jos 
kapo“, – žada dukroms J. Čirbins-
kas.

J. Budrytė palaidota Žasliuose, 
Kaišiadorių rajone.

Tėtis lepina dukras, 
o jos – tėtį 

„Kai ėmiausi globoti mergaites, 
tikrai negalvojau apie tai, kad turėsiu 
kur senatvėje prisiglausti. Bus, kaip 
bus, yra ir senelių namai“, – atvirai 
kalba vyriškis. Tačiau čia pat apsi-
kabindamos puola jam prieštarauti 
dvynukės: „Tėti, baik juokus“.

Nors ir griežtas, tėtis mergaites 
neretai ir palepina: tai papildomą 
eurą į kišenę įdeda, tai į mokyklą 
automobiliu nuveža, kad jos galėtų 
bent kiek ilgiau pamiegoti ir nerei-
kėtų skubėti į autobusą. 

„Mums labai daug padeda Nijo-
lė su Svetlana. Be jų pagalbos labai 
sunku būtų. Ir ne tik pinigėlį duoda 
ar drabužių mergaitėms nuperka, 
ir pas save jas pasikviečia, pabūna 
mergaitės su jų šeimomis. Jeigu ne 
šios moterys, tai kažin ir ar gyventi 
būtume turėję kur. Jų dėka atsidū-
rėme laidoje „Bėdų turgus“, gavo-
me pinigų nameliui nusipirkti. Ne 
sau televizijoje prašiau pagalbos, 
mergaitėms. Viskas pirkta jų var-
du, viskas joms priklauso“, – kalba  
apie mergaičių krikštamočių medi-
kių N. Januškienės ir S. Smertjevos 
rūpestį dvynėmis J. Čirbinskas.

Ir ne tik tėtis savo mergytes pa-
lepina, Aurelija ir Kristina stengiasi 
ir pačios pradžiuginti tėtį: „Jis labai 
mėgsta šventus paveikslėlius, tai 
juos jam ir dovanojam. O štai lauk-
tuvių iš Palangos tėčiui parvežėm po 
rožančių…“ – brangiausiam žmogui 
pirktas dovanėles rodo mergaitės…

Tapo tėvu mamai ir dukroms

...Aurelija ir Kristina pri-
simena mamą, prakalbus 
apie ją, sublizga mergaičių 
akys. „Gal rudenį mesim 
viską ir nuvažiuosim ant jos 
kapo“, – žada dukroms J. 
Čirbinskas...

“Žmonės gyvūnėlius myli, o kaip vaikais 
gali nepasirūpinti?” - sako Jurgis Čirbins-
kas, nuo pat gimimo auginantis tėvų netu-
rinčias mergaites.

Aurelijai ir Kristinai už  geradarių pinigus pirktame  name nieko netrūksta - mergai-
tės turi pianiną, kompiuterius, o Jurgio namuose ypač švaru ir tvarkinga. Tvarkos ir 
švaros Jurgis moko ir savo augintines.

(Atkelta iš 6 p.)

Turistai I. Turistų autobusai aikš-
telėje prie Anykščių A.Vienuolio ir 
A.Baranausko memorialinio muzie-
jaus nesigrūda, tačiau bendras lan-
kytojų skaičius yra išaugęs. Pasak A. 
Verbicko, anksčiau mokinių ekskursi-
jos į Anykščius važiuodavo stichiškai, 
todėl autobusai prie muziejaus rikiuo-
davosi ir gatvėje. Dabar  mokytojai, 
prieš veždami vaikus, skambina, 
derina laiką ir taip turistų srautas yra 
tolygiau paskirstomas.

Turistai II. Anykščių Lajų taką 
administruojančio Anykščių regi-
oninio parko direktoriaus Kęstučio 
Šerepkos skaičiavimais,  praėjusią 
savaitę Lajų taką aplankė apie 25 000 
žmonių.

Svečiai. Antradienį patikrinti, kaip 
funkcionuoja Medžių lajų takas, at-
vyko Aplinkos ministerijos vicemi-
nistras Linas Jonauskas bei Valstybės 
saugomų teritorijų tarnybos direkto-
rius Albertas Stanislovaitis. Svečiai 
su Anykščių regioninio parko direk-
toriumi Kęstučiu Šerepka svarstė, 
kaip padidinti pajamas iš šio objekto. 

Posėdis. Pirmadienio vakarą 
Anykščių menų inkubatoriuje po-
sėdžiavo Darbo partijos taryba. Į 
Anykščius sugūžėjo partijos elitas, 
nesimatė tik garbės pirmininko Vik-
toro Uspaskicho ir Seimo pirminin-
kės Loretos Graužinienės.

Šventė. 170 metų jubiliejų šven-
čiantis Birštonas miesto šventės 
šūkiu pasirinko šūkį „Birštonuoki-
mės“. „Šūkio autorius - to meto žy-
miausias tinklaraštininkas Juozas Tu-
mas-Vaižgantas“, - skelbia šio kurorto 
šventės organizatoriai. Per Birštono 
miesto šventę čia J. Tumui–Vaižgan-
tui bus atidengtas paminklas.

Dantys. Gyventojams, laukian-
tiems eilėje apmokamo dantų prote-
zavimo, išsiųsti kvietimai gauti pa-
slaugą. Anykščių rajono gyventojams 
išsiųsta 70 kvietimų. Gavusieji kvie-
timus per 3 mėnesius nuo pranešimo 
išsiuntimo dienos privalo kreiptis į 
gydymo įstaigą.

Pilis. Medinę pilį ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio už 813 181 Eur pretenda-
vo statyti UAB „Rekreacinė statyba“ 
bendrovė, kuriai buvo patikėta supro-
jektuoti Medžių lajų taką. Viešajame 
konkurse taip pat dalyvavo UAB 
„Danstemos statyba“ (558 256 Eur), 
UAB „Apastata“ (427 000 Eur), UAB 
„Kortas“ (376 898 Eur), UAB „Sta-
tybos ir restauravimo darbai“ (363 
605 Eur). Priminsime, kad sutartis dėl 
medinės pilies statybų savivaldybės 
pasirašyta su viešojo konkurso nugalė-
toja, kupiškėnų UAB „Povilo Gurklio 
firma“, kuri pasiūlė mažiausią statybų 
kainą – 308 558 Eur.

Svoris. Anykščių rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos biuro 
paskelbtoje trijų mėnesių trukmės 
akcijoje „Mes svorį ir laimėk prizą“  
dalyvavo 11 anykštėnų. Pirmos vietos 
nugalėtoja per tris mėnesius numetė 
14 kilogramų ir 800 gramų, antros 
vietos nugalėtojas numetė 11 kilo-
gramų 400 gramų ir trečios vietos – 6 
kilogramus ir 800 gramų.

Ralis. Praėjusį savaitgalį mero pa-
vaduotojas Sigutis Obelevičius daly-
vavo Labanoro regioniniame parke 
vykusiame „Rūšių ralyje“ ir tapo jo 
nugalėtoju. S. Obelevičius dalyvavo 
komandoje kartu su sūnumi Žygiman-
tu, iš Vokietijos į mūsų šalį gyventi 
atvykusiu daktaru Bernardu Gliwa bei 
profesoriumi Vytautu Tamučiu.
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tinklas anykštėnai juokauja
Šį kartą anekdotų paprašė-

me Anykščių menų centro di-
rektoriaus, operos solisto Tomo 
TUSKENIO.

***
– Girdėjai, premjeras sakė, kad 

maisto produktai atpigo 20 procentų?
– Girdėjau… produktai atpigo, bet 

kainos padidėjo.
***

Vyriausios rinkimų komisijos pir-
mininkas sako A. Lukašenkai:

– Turiu dvi naujienas – gerą ir blo-
gą. Nuo kurios pradėti?

– Nuo geros.
– Jūs vėl išrinktas prezidentu.
– Tai kokia bloga?!
– Už jus niekas nebalsavo!

***
– Ar girdėjote? Pensininkams su-

teiktos papildomos lengvatos.
– Kokios?
– Dabar jie gali stovėti po krano 

strėle, vaikščioti bėgiais ir pereiti ga-
tvę degant raudonai šviesoforo švie-
sai.

Anykščių policijos pareigū-
nė Dalė Bražionytė „sustabdė“ 
bene „didžiausią greičio viršy-

toją“, Dakaro ralio užkariauto-
ją Benediktą Vanagą. Tiesa, tik 
nuotraukai...

Istorikas, pedagogas ir visuo-
menininkas Mindaugas Nefas 

Superherojus Mindaugas

feisbuke demonstruoja savo ga-
lias.

Valdo ne tik projektus, bet 
ir žuvis

Laikinasis savivaldybės Investi-
cijų ir projektų valdymo skyriaus 
vedėjas Mantas Vaičiulevičius 
yra „superinis“ žvejys. Taip apie 
jį fesibuke atsiliepia jo bičiuliai. 

Nuotraukos darytos vos prieš kele-
tą dienų, vadinasi, tikrai neblogai 
kimba. Belieka išsiaiškinti, kurioje 
vietoje, bet, kaip žinia, geri žvejai 
vietų neišduoda...

Anykščių policijai paklūsta 
net garsiausi ralistai

Pašnekovas maždaug jau pusę metų 
kas du mėnesius sėda į automobilį ir 
apsipirkti važiuoja į Suvalkus. Nuo 
Anykščių iki kelionės tikslo ir atgal 
– maždaug 480 kilometrų. Tadas pa-
sakojo, kad su dujomis varomu len-
gvuoju automobiliu  „Audi“ kelionei 
išleidžiantis apie 20 eurų. Kelionė kai-
nuoja dar pigiau, jei kartais prisijungia 
bičiuliai.

„Eurus į zlotus keistis geriau Lenki-
joje, nes Lietuvoje už valiutos keitimą 

Lenkiškos kainos vilioja ir anykštėnus
Maždaug 35 procentai Anykščių miesto gyventojų bent kartą 

per mėnesį sėda į savo automobilius ir važiuoja pigiau apsipirkti į 
Lenkiją. Taip teigia  anykštėnas Tadas, į redakciją užsukęs nešinas 
reklaminiu vieno lenkiško prekybos centro laikraščiu bei svečioje 
šalyje pirktu mineralinio vandens buteliu. „Noriu, kad anykštėnai 
sužinotų apie tai, kad apsipirkti Lenkijoje galima perpus pigiau 
nei mūsų mieste“, - savo apsilankymo tikslą išdavė Tadas.

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

teks sumokėti nemažus bankų mokes-
čius. Lankantis prekybos centruose, 
labai pravartu su savimi turėti kalku-
liatorių – tai padeda nepasiklysti kainų 
labirintuose ir įsitikinti, kurios prekės 
iš tiesų kainuoja pigiau nei pas mus“, 
- dosniai patarimus ketinantiems vykti 
apsipirkti į Lenkiją dalino redakcijos 
svečias.

Tadas pasakojo, kad pats Lenkijoje 
dažniausiai perka mėsos produktus, 
kurie čia kainuoja palyginti nebran-
giai. Pavyzdžiui,  kilogramą vištienos 
ketvirčių Lenkijoje galima nusipirkti 
už 90 ct (Lietuvoje – 1,39 Eur už kg), 
vištienos filė kilogramo kaina – 2,50 
Eur (Lietuvoje – 4,00 Eur už kg), kiau-
lienos kilogramas, perkant visą kiaulę, 
kainuoja apie 1,50 Eur (Lietuvoje – 
2,20 Eur.)

Lenkijoje pigūs ir drabužiai. Pavyz-
džiui, džinsai kainuoja 15 Eur ( Lietu-
voje – 30 Eur.) Verslo reikalais Tadui 
kartą teko apsistoti viešbutyje, kuria-
me para atsiėjo 18 Eur. Pašnekovas 
net neabejojo, kad Lietuvoje nakvynė 
būtų kainavusi dvigubai brangiau.

Tadas pasakojo, kad vienam apsi-
pirkimui išleidžiantis apie 300 eurų, 
tačiau po to grįžus į Anykščius lanky-
tis prekybos centruose praktiškai ne-
beprisireikia. Jo skaičiavimais, Lenki-
joje  pavyksta apsipirkti perpus pigiau 
nei Lietuvoje.

„Lenkijos prekybos centruose ga-
lima sutikti labai daug lietuvių, o kai 

Kaina zlotais Kaina eurais
KAUFLAND
Kiaulienos kumpis 1 kg 8,99 2,04
Miltai 1 kg 1,19 0,27
Jogurtas 400 g 1,39 0,32
Švieži kopūstai 1 kg 1,99 0,45
Raudonosios paprikos 1 kg 8,99 2,04
Sūris Salami 1 kg 15,90 3,61
Sūris Morski 1 kg 12,90 2,93
Vištienos šlaunelių mėra 1 kg 10,99 2,50
Atvėsinta višta 1 kg 7,95 1,81
Grietinė, 18 proc. 400 g 2,19 0,50
Jogurtas 300 g 1,99 0,45
Kefyras 1 l 2,39 0,54
Rudasis nendrių cukrus 1 kg 6,49 1,48
TESCO
Kiaulienos kumpis 1 kg 9,99 2,27
Kalafioras 1 vnt 3,99 0,91
Sūris Gouda (vaakume) 500 g 7,49 1,70
Sūris Gouda 1 kg 10,90 2,48
Natūralus jogurtas (perkant 2 vnt) 370 g 2,00 0,45
Sūris Maasdam 1 kg 13,90 3,16
Pienas UHT 1 l 1,89 0,43
Margarinas Rama 450 g 3,49 0,79
Vištienos krūtinėlė 1 kg 13,99 3,18
Vištienos sparneliai 1 kg 4,99 1,13
Kiaulienos sprandinė 1 kg 11,99 2,73
Kiaulienos šonkauliai 1 kg 8,99 2,04
Pangasija 1 kg 9,99 2,27
Miltai 1 kg 1,19 0,27
Želė Oetket 1 vnt 0,99 0,23
LIDL
Saulėgrąžų aliejus 1 l 3,49 0,79
Makaronai Tiradell 500 g 1,00 0,23
Marinuota kiauliena kepimui 600 g 6,99 1,59
Kiaulienos kotletinė (vaakume) 360 g 5,59 1,27
BIEDRONKA
Kiaulienos sprandinė 1 kg 9,99 2,27
Upėtakis 1 kg 19,80 4,50
Šviežios bulvės 1 kg 2,29 0,52
Agurkai trumpavaisiai 1 kg 3,49 0,79
Obuoliai Red Chief 1 kg 3,89 0,88
Obuoliai Golden/Granny Smith 1 kg 3,89 0,88
STOKROTKA
Pienas UHT 1 l 1,99 0,45
Špinatai 250 g 3,99 0,91
rabarbarai 1 kg 2,99 0,68
Kiaulienos kotletinė 1 kg 14,99 3,41
Makaronai Animak 400 g 2,39 0,54
Pomidorai 1 kg 3,99 0,91
Sūris Gouda 1 kg 9,99 2,27
Vištienos ketvirčiai 1 kg 3,99 0,91

Vartant Lenkijos prekybos 
centrų reklaminius leidinius 
kartais sudėtinga nuspėti, 
kokios ten reklamuojamos 
prekės, nes visi užrašai – tik  
lenkų kalba.

kurie kasininkai netgi supranta lie-
tuviškai“, - įspūdžiais dalijosi Tadas, 
žadantis į Suvalkus apsipirkti važinėti 
ir ateityje.

Pašnekovo žiniomis, Anykščių ra-
jone kai kurie verslininkai organizuoja 
keliones į Lenkijos prekybos centrus. 
Kelionė vienam žmogui pirmyn ir atgal 

kainuoja 20 Eur. Tiesa, savo teikiamų 
paslaugų jie plačiai nereklamuoja, nes, 
matyt, norinčiųjų jomis pasinaudoti ir 
taip netrūksta.
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elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonas pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

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

Portretas „Anykštos“ redakcijoje Iš nuotraukos

darome portretus  laidotuvėms (iki A4 formato).

Nuotraukos  su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirk-

tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stum-
domosiomis durimis, virtuvės, 
miegamojo, kt. baldus pagal in-
dividualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Suvirinimas elektra ir dujomis.
Tel. (8-698) 37660.

Parama ūkiams iki 400 000 
Eur - finansavimas iki 70 proc., 
parama jaunųjų ūkininkų įsikūri-
mui iki 60 000 Eur - finansavi-
mas iki 100 proc. Rengia verslo 
planus, konsultuoja.

Tel. (8-673) 88712, 
(8-602) 26933.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, sodybose - krūmus, 
žolę. Karpo gyvatvores. Geni 
šakas. 

Tel. (8–644) 41260.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-682) 37022.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas. Atlieka kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, namų dažy-
mas, skardinimo darbai. Visame 
rajone.

Tel. (8-685) 68182.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skar-
da): gamyba, montavimas. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Atlieka skardinimo darbus. 
Gaminių lankstymas ir montavi-
mas, stogų dengimas.

Tel. (8-611) 21889.

Dengia plokščius stogus prily-
doma bitumine danga. Kokybė, 
patirtis, garantija.

Tel. (8-682) 44541.

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos - alucin-
kio skardos, daro lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, 
tel.: (8-606) 11964, 

(8-687) 97797.

Kloja kanalizaciją, trinkeles, 
vandentiekį, drenažą, valymo 
įrenginius. Ekskavatoriaus, 
“Bobcat” nuoma.

Tel. (8-670) 33211.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas 
(8-616) 08020, Rolandas 
(8-686) 83265.

siūlo darbą
Socialinės įmonės statuso sie-

kianti medienos apdirbimo įmonė 
ieško staliaus staklininko su patirti-
mi darbui Anykščiuose. Pirmenybė 
teikiama dalinį darbingumą (neįga-
lumą) turintiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.

ŽŪB “Elma” reikalingi mechani-
zatoriai.

Tel. (8-682) 97420.

ieško darbo
Vyras gali atlikti įvairius remonto darbus.
Tel. (8-615) 59136.

42 m. vyras - vairuotojo darbo. Turi B, C, E kategorijas, hidromanipu-
liatorių operatoriaus pažymėjimą. 

Tel. (8-683) 70494.

UAB „Rokauta“ 
reikalingi tarptautinių 
pervežimų vairuotojai-
ekspeditoriai darbui  

MB, DAF, MAN 
vilkikais su tentinėmis 

puspriekabėmis ir 
refrižeratoriais. 
Teirautis adresu: 

Perkūno 5 A, Rokiškis , 
tel. (8-458) 31336.

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai darbui Europoje 
arba reisuose iš Lietuvos į 

Skandinaviją ir atgal.  
Tel.: (8-686) 23411, 

(8-698) 46745.

Transporto įmonei reikalingi:

Autovežių ir vilkikų vairuotojai 
darbui Europoje.

Autovežių vairuotojus be patir-
ties apmokome.

Darbas su naujais vilkikais ir 
puspriekabėmis.

Garantuojame geras darbo 
sąlygas bei laiku mokamą darbo 

užmokestį. 
info@bleiras.lt

Tel.: (8-698) 00701, 
(8-656) 80011.

Elektros variklių remontas
(vienfaziai, trifaziai).

Eglėkalnio 14, Anykščiai.
Tel. (8-681) 29549.

Smulkiname, 
šienaujame pievas. 
Tel. (8-698) 46745.

Remontuojame  baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmai-
šius. Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341,
www.atnaujinkbaldus.lt

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Renkasi birželio 6-13 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,cE,D  KA TE GO RI JOS

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Taikomos nuolaidos.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu “Komatsu” 
lyginame gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
pakrantes, melioracijos grio-

vius. Atliekame kitus panašaus 
profilio darbus. 

Tel.: (8-698) 46745.

UAB “Ukmergės melioracija” 

kloja trinkeles ir 
kasa tvenkinius. 

Garantija 5 metai. 
Tel. (8-688) 50155.

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

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

Tel. (8-609) 68720.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Biologiniai 
nuotekų įrenginiai. Galima išsi-
mokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Mini ekskavatoriaus paslau-
gos, tranšėjų kasimas, kelmų 
rovimas. 

Tel. (8-672) 22443.

UAB “Anykščių komunalinis ūkis” reikalingas 
atliekų padalinio vadovas.

Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, geri dar-
bo įgūžiai kompiuteriu, vadovavimo darbuotojams patirtis, atsakin-
gumas, pareigingumas, vairuotojo pažymėjimas.

Kreiptis į bendrovę arba tel. 5-14-78
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perka
Brangiai – įvairius automo-

bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius, seną buitinę 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.: (8-610) 41900, 

(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 
Atsiskaito prieš sandorį. 

Tel. (8-687) 23618.

UAB “Ąžuolija” - kirtavietes, 
jaunus miškus. Atstato ribas, 
sprendžia sklypų padalinimo 
klausimus.

Tel. (8-650) 80515.

Perka, padeda parduoti na-
mus, butus, sodybas, komerci-
nius objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Namą ar sodybą poilsiui ir gy-
venimui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, 
žemės - miško sklypą gražes-
nėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715. 

parduoda
Nekilnojamasis turtas

8,53 ha žemės  Anykščių r. 
Ramaškonių k. (melioruota). 1 
500 Eur/ha.

Tel. (8-698) 35044.

Sodybą su patogumais netoli 
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha že-
mės. Galimi keitimo variantai.

Tel. (8-676) 32443.

Prižiūrėtą sodybą Troškūnų sen. 
Geras privažiavimas, yra ūkniai 
pastatai.

Tel. (8-612) 52762.

Sodybą su ūkiniais pastatais 
ir 0,53 ha namų valdos žemės 
Troškūnų sen. vienkiemyje. 

Tel. (8-608) 20755.

Namą J. Biliūno g. 65 (15,5 arų 
namų valda, netoli menų inkubato-
riaus). Kaina 35 000 Eur.

Tel. (8-699) 98036.

Pusę namo Anykščiuose 
(41 kv. m).
Tel.: (8-678) 88941, 
(8-381) 7-81-12.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Kuras

Beržo malkas kaladėlėmis ir rąs-
teliais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, atsi-
skaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Priekalą ir spaustuvą.
Tel. (8-673) 52864.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant išsiveža. 

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, 
UAB “Tormeta”.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.

Brangiai - įvairų mišką. 
Parduoda eglės, pušies rąstus, 
malkas.

Tel. (8-685) 03209, 
(8-621) 18176.

Norime padėkoti bendradarbiams, giminėms, drau-
gams, kaimynams ir visiems, kurie užjautė, buvo kartu ir 
padėjo palydėti į paskutinę kelionę mylimą mamą Teklę 
BALTRIMIENĘ.

Dukra ir sūnus
Kavarsko  paukštynas 
parduoda viščiukus

 broilerius,
dedekles vištaites,

lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 9 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, balto-
mis, pilkomis, juodomis ir  lehornomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (8-616 50414). 
Raguvėlėje 7.20, Rukiškyje 7.25, Juostininkuose 
7.30, Troškūnuose (turgelyje) 7.40, Vašokėnuose 
7.55, Surdegyje 8.05, Papiliuose 8.15, Viešintose 
8.25, Didžiuliškėse 8.35, Padvarninkuose 
8.40, Andrioniškyje 8.45, Piktagalyje 9.00, 
Anykščiuose (prie „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
9.10, N. Elmininkuose 9.30, Elmininkuose 9.35, 
Čekonyse 9.40, Vikonyse 9.50, Svėdasuose (prie 
turgelio) 9.55, Daujočiuose 10.10, Auleliuose 10.15 
Mačionyse 13.00, Gečionyse 13.05, Rubikiuose 
13.15, Burbiškyje 13.25, Katlėriuose 13.35, 
Pašiliuose 13.40, Skiemonyse 13.50, Staškūniškyje 
14.15, Kurkliuose 14.25, Šlavėnuose 14.35, 
Ažuožeriuose 14.50, Zaviesiškyje 14.55, Kavarske 
15.10, Janušavoje 15.15, Pienionyse 15.20, 
Repšėnuose 15.25, Traupyje 15.35, Laukagaliuose 
15.45, Levaniškyje 15.55.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Pigiau-ribotam kiekiui! Beržo, uosio 
briketai nuo 79 Eur.

Tel. (8-698) 55663.

Kita

Paršelius.
Tel. (8-613) 22433. 

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,14 Eur, taip pat didelių 
kiaulių skerdieną 1,69 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kviečius ir miežius. 
Tel. (8-672) 58050.

Pigiai - išardomą metalinį šiltnamį 
6 x 3,30.
Tel. (8-652) 45588

Naudotą buitinį dujų balioną. Yra 
reduktorius.

Tel. (8-648) 70238.

Naudotas senoviškas raudonas 
plytas, įvairią statybinę medieną, me-
talinį stačiakampį angarą 12x36 m., 
naudotą šiferį. 

Tel. (8-611) 32460.

Biologinius nuotekų įrenginius, nuo-
tekų talpas, lietaus rezervuarus, rie-
balų surinktuvus. Pardavimas, mon-
tavimas, garantinis aptarnavimas. 
Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Birželio 5 d. (se-
kmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukšty-
no vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-
309 veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 
1-2 savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, 
vienadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti višto-
mis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome palaukti 
(tel. 8-608 69189): 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.
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mėnulis

Pranciškus, Dausprungas, 
Deimena, Kornelijus, Vincentas, 
Vincė, Vincenta.

šiandien

birželio 5 d.

birželio 6 d.

birželio 4-6 jaunatis.

Bonifacas, Vinfridas, Kantau-
tas, Kantvydė, Marcė.

Bogumilas, Klaudijus, Norber-
tas, Tauras, Mėta, Paulina.

oras

+20

+12

iš arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė verda muilą

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Anykščių „Rotary“ klubo se-
kretorius Rimantas Blazarėnas 
„Anykštai“ sakė, kad nedidelis 
traktorius pirktas už Lietuvos „Ro-
tary“ apygardos, Anykščių klubo 
bei Norvegijos Gjovik miesto „Ro-
tary“ klubo lėšas. Anykštėnai ro-
tariečiai stengiasi padėti vaikams, 
jie kiekvienais metais finansuoja ir 
Anykščių vaikų užimtumo centro 
vasaros stovyklą. 

Simonos ir Nerijaus Tubių šei-
mynai traktorius, kuriuo galima 
atlikti įvairius žemės ūkio darbus, 
ypač vertinga dovana. Šeimy-
na sodina daržus, laiko gyvulius, 
aptvaruose klega būriai naminių 
paukščių. 

Tubių šeimynoje auga penkioli-
ka vaikų. 6 – nuolatiniai globoti-
niai, 8 laikinieji globotiniai ir pa-
čių Tubių dukra. 

Anykščių „Rotary“ klubas įkur-
tas prieš dvejus metus. Pirmuoju jo 
prezidentu buvo gydytojas Kęstutis 
Jacunskas, dabar klubui vadovauja 
verslininkas Raimondas Biliūnas. 

„Rotary“ vaikams dovanojo 
traktorių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių „Rotary“ klubo atstovai perdavė dovanojamą traktorių Jokū-
bavos vaikų šeimynai. Šeimynos tėtis Nerijus Tubis iš karto išbandė dovaną – pradėjo 
šienauti sodą.

Bendra nuotrauka prie dovanoto traktoriaus.

Traktorius Jokūbavos vaikų šeimynai ypač reikalingas – šeimy-
na augina daržus, laiko gyvulius.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Nerijus Tubis iš karto išbandė dovaną šienaudamas sodą. 

 kaip brangu – baugu stačiai,
Viską teks gamint pačiai.
Pasirausiu atminty -
Ir receptą jau turi.
 

Pamenu, iš riebalų
Ir nuodingų augalų,
Muilo dėdami akmens
Virdavo iš pat rudens.
 

Būdavo labai veiklus
Liaudiškas produktas tyras
Ir nugrauždavo purvus
Iki balto tarsi žvyras.
 

O jei galvą juo trenki,
Niekada nenuplinki.
Štai kokia nauda iš darbo
Ir nebus čia jokio vargo. 


