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Anykščių
ligoninė tikisi
sulaukti trijų
naujų gydytojų

2 psl.
šiupinys
Jubiliejai. Šį šeštadienį (gegužės 20-ąją) Svėdasų bibliotekoje
bus iškilmingai pagerbti kraštiečiai aktorius Ferdinandas Jakšys ir
mokslininkas bibliografas Vytautas
Rimša jų garbingų 80 metų jubiliejų
progomis. Bibliotekoje veiks ir jubiliatams skirta paroda.

2017 m. gegužės 20 d. Kartingo varžybos
“ARTKART TAURĖ”

Kvalifikacija 10 val., Važiavimai 11 val.
Anykščių kartodrome

Seniūnams rajono valdžia ir
valdininkai dalino patarimus

Sprendimą tapti
gydytoju nulėmė
„gražiai“
skrodžiamos
varlės

Palaidus šunis liepia pagauti
seniūnams.

3 psl.
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Prasidėjo avių pjovimo sezonas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį sekmadienį Kurklių seniūnijos Moliakalnio kaimo ūkininkas po nakties rado 5 papjautas avis - eriavedę ir 4 jauniklius. Tai
pirmasis vilkų antpuolis šiais metais Anykščių rajone, bet, žinoma, ne paskutinis.

Atvirkščiai. Labirintų parko
įkūrėjas Deivydas Dilys plečia pramogų parką. Kurklių keliu važiuojantys gali matyti neįprastą reginį
- atvirkščio namo statybas. Šiame
name viskas bus kaip įprastuose
namuose, tik viskas ... atvirkščiai vietoj grindų bus stogas, vietoj stogo - grindys.
Atostogos. Prasidėjus darbo
savaitei buvo pakoreguota viešai
skelbiama Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio darbotvarkė. Meras nusprendė ketvirtadienį pasiimti
atostogas.
Antikorupcija. Anykščių rajono taryba kitą ketvirtadienį spręs,
ar Antikorupcijos komisijos pirmininko postą perduoti liberalui
Lukui Pakelčiui, kuris dabar yra
opozicijoje. Dabar Antikorupcijos
komisijai vadovauja „tvarkietis“
Raimondas Razmislavičius, kuris
nėra pasiskelbęs nei pozicijos, nei
opozicijos nariu. Pagal rajono Tarybos reglamentą Antikorupcijos komisijos pirmininko postas priklauso
opozicijai, tačiau pirmininką skiria
rajono Taryba balsuodama. Sprendimo projektą, kuriuo teikiama L.
Pakelčio kandidatūra, pasirašo meras Kęstutis Tubis, tačiau rajono
Taryba „netikėtai“ gali L. Pakelčio
kandidatūrai ir nepritarti.
Algos. Anykščių rajono taryba
ateinantį ketvirtadienį tvirtins naują
savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų atlyginimų nustatymo tvarką.
Pagal naują tvarką vadovų algos bus
sudarytos iš dviejų dalių - pastoviosios ir kintamosios dalies, kuri priklausys nuo pasiektų rezultatų.

Anykščių savivaldybės adminsitracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Girskus siūlė ūkininkams „nepaduoti
vilkams mėsytės į nasrus“.

Vilkų antpuoliai prieš avis darosi vis ankstyvesni.
delfi.lt nuotr.

Prioritetiniai savivaldybės finansuojami
projektai skirti sportinei veiklai

4 psl.

asmenukė

Disbalansas

Gegužės 2-ąją Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė informaciją, kokiems sporto,
jaunimo užimtumo skatinimo bei leidybinių veiklų projektams bus skirtas finansavimas 2017 m.
Didžiausias finansavimas numatytas sporto veikloms – 29 060 eurų, po to rikiuojasi leidybinių veiklų projektai – 8 000 eurų.
Kol kas mažiausiai lėšų skirta jaunimo užimtumo skatinimo projektų įgyvendinimui – 5 000 eurų.

Paveikslai. Anykščių Liudvikos
ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje juostele siuvinėtus
paveikslus eksponuoja rašytojo
Rimanto Vanago žmona Vijoleta
Vanagienė.

VšĮ „Gryname ore“ (vadovė Milda Panavienė, įmonė registruota Vilniuje) gavo 2 700 eurų nuotykių
lenktynių „Nykštietiškas triatlonas 2017“ organizavimui ir vykdymui. Triatlonas
vyksta šiandien.

11 psl.

Pas mus viskas arba per ilgai, arba per trumpai. Vasara
per trumpa, žiema – per ilga.
Taip niekaip ir nesusibalansuojam. Štai susigaudė, kad
mokiniai blogai mokosi, o
mokslo metai bene trumpiausi Europoje. Dabar ilgins keliomis savaitėmis.
Nepritariu. Bus tik blogiau.
Štai Eurovizijos atranka Lietuvoje – viena ilgiausių Europoje, o koks š... išeina nuolat.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Anykštėnė nušvietė popiežiaus vizitą

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Kodeksas. Į Seimo plenarinių posėdžių salę kitą savaitę sugrįš revizuotas darbo santykius liberalizuojantis
Darbo kodeksas. Nors oponentų būrys negaili kritikos šiam teisės aktui,
beveik neabejojama, kad jis bus priimtas ir įsigalios nuo liepos 1-osios.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komitetas (SRDK) jau apsvarstė ir
pritarė Trišalės tarybos palaimintoms
nuostatoms dėl naujojo Darbo kodekso. Nors Vyriausybė laikosi griežtos
pozicijos, kad Seimas balsuotų tik už
profsąjungų, darbdavių ir valdžios suderinta projektą, parlamentinis SRDK
pritarė ir kai kurioms nuostatoms, dėl
kurių Trišalėje taryboje nesusitarta.

Anykštėnė Ernesta Žukauskaitė, gyvenanti Portugalijoje, buvo
viena iš 600 akredituotų žurnalistų, kurie nušvietė popiežiaus
Pranciškaus vizitą Fatimoje.

Portugalija gegužės pradžioje
šventė šimtmečio atlaidus Fatimoje. Fatima jau seniai sutraukia šimtus tikinčiųjų per gegužę
vykstančius atlaidus, o popiežiaus
atvykimas šiemet itin ypatingas.
Popiežius Pranciškus paskelbė
šventaisiais piemenėlius – Jacintą ir jos brolį Francišką, kuriems
bei jų pusseserei Lucijai, kaip
manoma, prieš šimtmetį šešiskart
apsireiškė Mergelė Marija.
Fatimoje apsireiškimo šimtmečio minėjimo atlaiduose dalyvavo iki milijono maldininkų, tarp
jų buvo ir lietuvių. LRT radijui
reportažus rengusi E. Žukauskaitė sakė, kad per šiuos renginius
Fatimoje ji net sutiko moterį iš
Anykščių, kuri atvyko į šią reli-

ginę šventę.
Priminsiu, kad anykštėnė E.
Žukauskaitė aktyviai darbuojasi
populiarindama Lietuvą Portugalijoje. Štai pernai Nacionalinis
muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
500 egzempliorių tiražu išleido
knygą „Opera „Everardas II Lietuvos karalius“.
Joje kartu su kitais vertėjais
savo ranką pridėjo ir anykštėnė,
kuri tekstus vertė į portugalų kalbą. „Darbas buvo tikrai nelengvas. Dabar belieka tik sulaukti,
kada opera vėl bus pastatyta, ir
visi kartu vyksime ja mėgautis,
šitiek daug išmokę! O jūs paskaitykite knygą ir kitiems rekomenduokite. Retas atvejis, tokios

Anykštėnė Ernesta Žukauskaitė Fatimoje dirbo kartu su žurnalistais iš įvairių šalių.
Nuotr. iš asmeninio albumo
Lietuvos sąsajos su Portugalija.“
– vertimu džiaugėsi E. Žukauskaitė
E. Žukauskaitė - Monteiro gimė

Anykščių ligoninė tikisi
sulaukti trijų naujų gydytojų
„Kol kas viena medicinos besimokanti studentė buvo atvykusi į mūsų ligoninę ir viliamės, kad sugrįš pas mus ir dirbti“, – sakė
Anykščių rajono savivaldybės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas.
Sveikatos apsaugos ministerija vykdo projektą, pagal kurį į tikslines teritorijas dirbti atvyksiantiems jauniems medikams bus finansuojamos rezidentūros studijos.
Anykščių ligoninės vyriausiasis
gydytojas sakė, kad viliasi sulaukti vieno kardiologo ir dviejų neurologų. Paklaustas, kurios srities
studentė domėjosi Anykščių ligonine, pašnekovas „Anykštai“ teigė: „Bus matyt, į kurią specialybę
įstos – bandys ir į kardiologiją, ir į
neurologiją, bet, žinot, kaip kartais
būna, gali kažko labai norėt, bet išeina visai kitaip...“
Į Anykščių ligoninę konsultuoti
atvažiuoja nemaža dalis gydytojų
iš kitų miestų, tad mūsų rajono gyventojai patenka pas aukšto lygio
specialistus – konsultuoti atvažiuo-

ja ir medicinos mokslų daktarai,
tik tenka palaukti eilėse. Tačiau
vyriausiais gydytojas D. Vaiginas priminė, kad žmogus, turintis siuntimą pas bet kurios srities
specialistą, neprivalo rinktis konsultacijai tik Anykščių ligoninėje
dirbančių gydytojų. „Žmogus gali
registruotis pas bet kurį bet kurioje
Lietuvos ligoninėje dirbantį specialistą“, – sakė pašnekovas.
Paklaustas, ar šiuo metu yra ypatingas kurios nors srities gydytojo
specialisto poreikis, D. Vaiginas
sakė, kad labai reikėtų kardiologo.
Sveikatos ministerijos vykdomo

jau anksčiau minėto projekto tikslas - pritraukti jaunus specialistus
į tas asmens sveikatos priežiūros
įstaigas, esančias tikslinėse teritorijose, kuriose atitinkamos srities
specialistų trūksta labiausiai. Projekto lėšomis: Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis (80
proc.) ir savivaldybių ir/ar sveikatos priežiūros įstaigų (20 proc.)
- bus apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar gydytojo
rezidento studijų sutartyje nurodyta studijų kaina.
Anykščių ligoninės vyriausiasis
gydytojas D. Vaiginas sakė, kad
Anykščių savivaldybė yra informuota apie šį projektą, tačiau jis tiksliai
nežinantis, skirs tuos 20 proc. mūsų
savivaldybė ar ne. „Jeigu ir neskirs,
teks patiems tų pinigų ieškoti savo
biudžete, nes gydytojų mums tikrai
labai reikia“, – kalbėjo D. Vaiginas.
Projekte taip pat numatyta, kad

Ukrainietiškos kepurės - siauruko muziejui

Anykščiuose, baigė Jono Biliūno
gimnaziją, dabar su šeima gyvena Portugalijoje, vasaromis dažnai svečiuojasi Anykščiuose

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
rezidentas, už kurio studijas buvo
sumokėta, atvykęs į tam tikrą ligoninę joje turės išdirbti mažiausiai
dvejus metus.
Paklaustas, ar pritaria ir anksčiau
jau valstybiniu mastu išreikštai
nuomonei, kad gydytojai, už kurių
studijas buvo sumokėta valstybės
lėšomis, kažkurį laiką privalėtų atidirbti rajonų ligoninėse, teigė: „Šį
klausimą aš jau kėliau ir Vyriausybės, ir Seimo mastu ir esu tik už
tai, kad valstybės finansuojamoje
vietoje studijavęs asmuo, jeigu yra
toks poreikis, privalo atidirbti tuose rajonuose, kuriuose trūksta specialistų. Čia kalba eina ne tik apie
gydytojus, bet, manau, ir apie mokytojus ar kitų sričių specialistus.
Mes kalbame apie inteligentiją, bet
kokia rajone gali būti inteligentija,
jeigu kelis metus iš eilės neatvyksta joks aukštuosius mokslus baigęs
mokytojas, gydytojas ir t.t.“

Raimondas GUOBIS

Praeitą rudenį siaurojo geležinkelio muziejuje viešėjęs Lietuvos
respublikos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis pažadėjo parūpinti mūsų ekspozicijos praturtinimui Ukrainos geležinkelininkų kepurių.
Kaip ir dera, neprabėgus net
metams jis pažadą įvykdė - maišą su šešiais paradiniais galvos
apdangalais atgabeno ir siauruko
stoties viršininkui įteikė Kijeve
gyvenantis bei dirbantis Anykščių garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia.
Kepurės tikrai vertos šios šalies garbės bei didybės. Pirmas
įspūdis toks, tarsi kiek panešiotas kepures ėmė ir padovanojo
patys didieji Ukrainos geležinkelių vadai, gal net patys tikriausi generolai.

Juk taip išpūstos, taip išlenktos
tų kepurių su snapeliais skiauterės, kad nori nenori dar didesniu
viršininku pasijunti tokią ant
galvos užsivožęs.
Pilotės - tikriausias džiaugsmas mūsų muziejaus moteriškėms, o kaip jos tinka mūsų
Kristinai, ir lankytojos galės
jomis nors minutėlei pasipuošti,
nusifotografuoti, „Feisbuke“ pasipuikuoti. Rimtai praturtėjom.
Turėjom lietuviškų, rusiškų, belgiškų kepurių, o dabar jau turime ir ukrainietiškų.

Temidės svarstyklės

kortelė bei, neteisėtai ja pasinaudojant, iš sąskaitos pagrobta 1 394
eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Suolas. Anykščių rajono policijos komisariato įvykių suvestinėje skelbiama, kad gautas UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
pareiškimas, kad buvo pastebė-

Kortelė. Gegužės 18 dieną gautas moters (g. 1941 m.)
gyv. Anykščių r., Debeikių sen.,
Aknystų k., pareiškimas, kad apie
10.00 val. pastebėjo, jog iš namų,
esančių Aknystų k., dingusi jai
priklausanti banko SWEDBANK

Ukrainos geležinkelininkų kepurėmis pasipuošę (iš kairės) Kijeve gyvenantis Virginijus Strolia bei muziejininkai Kristina Kiaušaitė ir Raimondas Guobis.
Autoriaus nuotr.
ta, jog Anykščiuose, S. Nėries g.,
pagrobtas bendrovei priklausantis
lauko suolas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Mirė. Gegužės 17-ąją, 9.57 val.,
Kavarske, J. Tumo - Vaižganto g.
namuose, buvo rastas vyro (g. 1953
m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras

Automobilis. Anykščių rajono
policijos komisariatas praneša,
kad gegužės 17-ąją po nakties
pavogtas piliečiui (g. 1973 m.)
priklausantis automobilis Honda CRV, 2008 m. gamybos, kuris
stovėjo Anykščiuose, Statybininkų gatvėje. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Buldozeris. Seimo frakcijos
„Tvarka ir teisingumas“ seniūnas
Remigijus Žemaitaitis artimiausiame
Seimo posėdyje siūlys laikinai stabdyti valstiečių, jo nuomone, chaotiškai parengtą ir buldozeriu stumiamą
tolesnį Alkoholio kontrolės įstatymo
pataisų svarstymą Seime.
Atlygis. Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS) atkreipė aukščiausių
valdžios atstovų dėmesį, kad jiems
nemokamas autorinis atlyginimas už
parodose eksponuojamus kūrinius,
nors kompozitoriai, muzikai, teatralai
ir kitų sričių kūrėjai gauna atlygį už
kūrinių viešą atlikimą visuomenei.
Parodų organizatoriai pabrėžia, kad
autorinis atlyginimas parodų autoriams mokamas tik išskirtiniais atvejais, o parodas norintys surengti vietos kūrėjai dažnai ir taip remiami.
Tėvas. Kauno rajone, Karmėlavoje, į 22 metų dukros namą įsiveržęs 57 metų tėvas peršovė dukrą ir
jos 24 metų draugą. Padegė namą ir
pats nusižudė. Įtariama, kad į dukrą
kėsintasi kaip į nusikaltimo liudininkę. Tėvas yra 9 metams nuteistas
už jaunesnės nepilnametės dukros
išžaginimą. Nuosprendis jau įsiteisėjęs, tad artimiausiu metu vyriškis būtų buvęs pasiųstas už grotų.
Pažįstamas. Į organizuotą grupę susibūrę trys palangiškai suplanavo
apiplėšti ir prievartauti turtą iš pažįstamo, į Lietuvą grįžusio iš Jungtinės
Karalystės. Liepos pabaigoje miške
pastarasis sumuštas ir pririštas prie
medžio. Užpuolikai pareikalavo sumokėti 10 tūkst. eurų, pagrobė raktus
nuo buto, pinigus bei kitus daiktus. Iš
aukos buto pavogti pinigai, daiktai.
Padaryta žala įvertinta daugiau nei 10
tūkst. eurų. Klaipėdos apskrities VPK
Kriminalinės policijos organizuoto
nusikalstamumo tyrimo valdybos
pareigūnai nustatė, jog nusikaltimus,
kaip įtariama, organizavo ir juose
dalyvavo gerai jiems žinomas su organizuotu nusikalstamumu siejamas
asmuo.
Pritarė. Europos Parlamentas
(EP) didele balsų dauguma pritarė
atnaujintam susitarimui su Norvegija,
Islandija ir Lichtenšteinu dėl paramos
paketo, skirto mažinti ekonominius ir
socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje. Ši parama bus skirta
15 ES valstybių, tarp jų ir Lietuvai.
2014-2021 metais minėtos šalys iš
viso investuos 2,8 mlrd. eurų į nedarbo mažinimą, inovacijas ir aplinkosaugą - tai beveik 11 proc. daugiau, nei buvo skirta 2009-2014 m.
Lietuva iki šiol galėjo pasinaudoti
83 mln. eurų šios paramos lėšų, o iki
2021 m. jai iš viso numatyta skirti beveik 118 mln. eurų.

Parengta pagal
BNS informaciją

situacija

???

Ar nesibaiminate
kibernetinių
atakų?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Seniūnams rajono valdžia ir
valdininkai dalino patarimus
Antradienį vyko Anykščių rajono seniūnų sueiga, kurioje aptartas platus temų spektras - nuo
pasiruošimo „Bėk bėk, žirgeli“ šventei iki žvyrkelių priežiūros.
Su seniūnais bendravo rajono meras Kęstutis Tubis, administracijos direktorius Audronius Gališanka bei pastarojo pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas.

savaitės citatos
Vilkų gynėjai nereikalauja
mėsytę dar ir “išpakuoti”?
Antanas GIRSKUS, Anykščių
savivaldybės
administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, ragino ūkininkus nepalikti nakčiai laukuose
neapsaugotų avių ir:
„Nepaduoti vilkams mėsytės į
nasrus.“
Tik laiko klausimas, kada
vilkai užims Vilnių...
Rimantas PEČKUS, Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos
Anykščių skyriaus vadovas,
apie vilkus:
„Kiekvienais metais vilkų antpuoliai prasideda vis anksčiau.”
O apie kulinariją
negalvojote?

Živilė ANTANAITYTĖ, Ažuožerių kaimo gyventoja:
- Kibernetinės atakos gąsdina, nes
globaliu mastu gali nukentėti visi,
taip pat ir aš. Man internetinėje erdvėje nukentėti neteko. Kita vertus,
nesu tas žmogus, kuriam pakenkti
kažkas būtų suinteresuotas.

Feliksas BUKINAS, Viešintų
miestelio gyventojas:
- Mane ne kibernetinių atakų
programišiai gąsdina, o dabartiniai
Lietuvos Seimo nariai. Baisu, kas
ten darosi. Jie tvarką nori įvesti vien draudimais ir bausmėmis,
manau, su alkoholio draudimais
net Gorbačiovą nori aplenkti, kurio kovos su alkoholiu rezultatas
buvo niekinis. Manau, sprendimus
reikia priimti atsakingai, atsargiai,
pasvėrus visus už ir prieš, pamažu.

Seniūnai sueigoje išgirdo apie naujus nutarimus, turėjo progą rajono valdžiai išsakyti savo bėdas.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr

Seniūnijos įrengs „kiemelius“
Renginio pradžioje apie būsimą
„Bėk bėk, žigeli“ šventę seniūnams
kalbėjo savivaldybės administracijos Kultūros specialistė Audronė
Pajarskienė. Ji seniūnams priminė,
kad pasikeitė tvarka, pagal kurią
būdavo išduodami leidimai renginiams seniūnijose. Jeigu renginys
nekomercinis ir jame dalyvauja iki
šimto žmonių, užtenka seniūno suderinimo, kitais atvejais leidimus
renginiams išduos savivaldybės
adminsitracijos komisija.
A. Pajarskienė seniūnams sakė,
kad šiais metais „Bėk bėk, žirgeli“
šventė bus etninės kultūros pobūdžio, todėl seniūnijos turės įsirengti
teminius kiemelius pagal penkias
temas: „Žirgo gimimas“, „Žirgas
lietuvių liaudies dainose“, „Žirgas
kalendorinėse šventėse“, „Naktigonė“ ir „Žirgas kare“.
Buvo kalbama, kokios pagalbos
bendruomenėms reikia iš seniūnų,
taip pat nagrinėtas vainikų pynimo
klausimas. „Ąžuolo lapų dar nebus, klevų jau gali būti, o iš alksnių
vainikų nepinsi”, - nuomonę išsakė
meras K. Tubis.
Griauna fermas

Algimantas KLEIVA, informacinių technologijų specialistas:
- Taip. Gąsdina. Reali grėsmė
yra ir anykštėnams. Anykščiuose
jau buvo atvejis, kai buvo užpultas vienos įmonės kompiuteris ir
užšifruoti duomenys. Duomenų
atstatyti nepavyko. Ateityje tokių
pavojų daugės ir pasekmės bus
skaudesnės. Norint jų išvengti, reikėtų labai akylai stebėti duomenis,
ateinančius iš interneto, geriausia
gyventi be interneto.

Seniūnų sueigoje dalyvavo du
Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai. Saulius Pesliakas
kalbėjo apie pasikeitusią želdinių
priežiūros ir pjovimo tvarką, o Alvita Vitkienė - apie griaunamus bešeimininkius pastatus.
„Pabandykit žmonėms įrodyti,
kad nereikia pjauti medžio vien todėl, kad sunku grėbti lapus“, - kodėl
dažnai norima pjauti medžius, paaiškino administracijos direktoriaus
pavaduotojas R. Blazarėnas.
A. Vitkienė sakė, kad pradėti
griauti fermų ir kitokių apleistų
pastatų griuvėsiai. Pirmajame etape
bus nugriauti 27 objektai, antrajame
- 35 objektai.
Rajono keliai - kaip „tarka“
Rugpjūčio mėnesį baigiasi sutartis su seniūnijų kelius greideriuojančia UAB „Ukmergės versmė“.
Naujas seniūnijų kelių priežiūros
konkursas bus padalintas į penkias
dalis, t.y., skelbiami penki konkur-

sai atskirų teritorijų kelių priežiūrai.
Antradienį Anykščių rajono
seniūnų sueigoje administracijos
Bendrojo ir ūkio skyriaus laikinasis vedėjas Algirdas Žalkauskas
seniūnams aiškino, kad jie privalo
reikalauti, jog rangovas darbus atliktų tinkamai. „Blogai nugreideriavo - kvieskite mus, žiūrėsim. /.../
Lėšų tiek pat, kiek pernai, daugiau
nebus“, - aiškino A. Žalkauskas.
Meras Kęstutis Tubis kalbėjo, jog
dažnai nesąs patenkintas rajono kelių priežiūra. „Rajono keliuose dažnai „tarką“ padaro. Jei rasime, čia
bus jūsų darbo brokas“, - kalbėjo
meras. Jis tvirtino, kad seniūnai turi
prižiūrėti ir kiek rangovai žvyro ant
kelių suberia, ir ar tikrai žvyrą, o ne
smėlį atveža.
Ūkininkai neskuba pildyti
deklaracijų
Antradienį per Anykščių rajono seniūnų sueigą adminsitracijos
Žemės ūkio skyriaus laikinasis vedėjas Audronius Juodis seniūnus
informavo, kad iki šiol gauta tik 25
proc. žemę deklaruojančių ūkininkų paraiškų. Kai tuo tarpu pernai
šiuo laiku deklaracijas buvo užpildę
pusė ūkininkų.
Pasak A. Juodžio, iš 3 200 potencialių deklaruotojų kol kas deklaracijas užpildė tik 821.
„Galima prognozuoti, kad baigiantis terminui bus problemų. Siūlau
kviesti ūkininkus deklaruoti dabar,
nes vėliau bus sunku suvaldyti srautą“, - seniūnams patarė laikinasis Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Juodis.

se“ ir gavęs nuolaidą.
Palaidus šunis liepia pagauti
seniūnams
A. Juodis seniūnams priminė melioracijos trasų problemą. Pasak laikinojo Žemės ūkio skyriaus vedėjo,
„melioracijos trasų gedimus keliuose turės remontuoti patys seniūnai
ir iš savo išteklių“. Jis kalbėjo, kad
daugelyje vietų melioracijos trasų
būklė yra avarinė ir problemų kuo
toliau, tuo labiau daugės.
Anykščių seniūnijos seniūnas
Eugenijus Pajarskas, išgirdęs R.
Blazarėno prašymą seniūnams įspėti gyventojus, kad prisirištų šunis,
šyptelėjo: „Komunalininkai mums
sako - jūs šunį pagaukit, o tada mes
atvažiuosime ir jį paimsime.“
Meras K. Tubis akcentavo, jog
seniūnai turėtų užsiimti ir švietėjiška veikla, pvz. raginti gyventojus deklaruoti gyvenamąją vietą
Anykščių rajone (jei kas iš gyventojų jos nėra deklaravęs), nes gyventojų pajamų mokestis keliauja į
tos savivaldybės, kurioje jis deklaravo gyvenamąją vietą, biudžetą.
Dar meras priminė, kad kai rajono
vadovų komanda važinėjo po seniūnijas klausytis seniūnų ataskaitų
ir žmonių skundų, buvo išsakyta
daug problemų. „Kai užsirašėme
problemas, jos buvo adresuotos ne
tik mums, bet ir jums.”

užjaučia

Leido pirkti ne tik “Bikuvoje”
Per Anykščių rajono seniūnų sueigą savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas seniūnams sakė, kad
ūkines prekes jie gali pirkti ne tik
„Bikuvos“ parduotuvėje.
„Anksčiau buvo lyg ir nurodymas
pirkti tik „Bikuvoje“. Tikrai nėra
būtina. „Senukai“ dabar tikrai duoda nuolaidas. Jei matote, kad „Bikuvoje“ kaina nėra priimtina, tikrai
važiuokite”, - seniūnams aiškino
R. Blazarėnas. O Kurklių seniūnas
Algimantas Jurkus pridūrė, kad jis
pirkęs seniūnijai prekes „Senukuo-

Nuoširdžiai užjaučiame
Aldoną BALTRŪNIENĘ,
mirus broliui.
A. ir G. Meškauskai, R. ir
V. Balzarevičiai, S. ir J. Didžgalviai

Rimondas BUKELIS, apie tai,
kodėl tapo gydytoju:
„Nemokėjau nei piešti, nei kažko meistrauti, finansai – visiška
nuobodybė, o varles skrodžiau visai „mielai“ – tad medicina kaip
ir tiko.“
Sena, smetoninė inteligentija
Dalis VAIGINAS, Anykščių
ligoninės vyriausiasis gydytojas
apie regionų perspektyvas:
„Mes kalbame apie inteligentiją, bet kokia rajone gali būti
inteligentija, jeigu kelis metus iš
eilės neatvyksta joks aukštuosius
mokslus baigęs mokytojas, gydytojas.“
Pasakų Coliukės prototipai?
Gitana MILEIKAITĖ, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos
tarybos pirmininkė, apie verslą
Anykščiuose:
„Verslą Anykščiuose gali daryti
tie žmonės, kurie turi labai mažus
asmeninius poreikius, bet labai didelius polėkius.“
Per viešuosius pirkimus
antrankių nėra pirkta

Saulius RASALAS, buvęs
Anykščių savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas, apie tai, kodėl mūsų rajono
savivaldybė dažnai atsiduria
teismuose:
„Iš kur noras bylinėtis? Manau,
turėtų būti visiems aišku. Pažiūrėkit, kas savivaldybėj deklaruoja
esąs juristu.“
Nemokamas tik sūris
pelėkautuose...
Vilius JUODELIS, buvęs
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, apie savivaldybės teismus:
„Ėjimas į teismą turėtų būti paskaičiuotas, kai turi šansų laimėti,
- kreipkis, kitais atvejais tai yra
pinigų mėtymas, juk advokatai
kainuoja.”

situacija
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Prasidėjo avių pjovimo sezonas

Pasak Lietuvos medžiotojų
ir žvejų draugijos Anykščių
skyriaus pirmininko Rimanto
Pečkaus, vilkų mūsų rajone
labai daug ir jie alkani.

laiškai

(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių savivaldybės adminsitracijos Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas Antanas
Girskus „Anykštai“ sakė, kad
ūkininkas laikė 12 avių. Šalia
avių laukuose ganėsi ir karvės. A.
Girskus kalbėjo, kad gaila žmogaus, kurio avis vilkai sudraskė,
tačiau visiems ūkininkams patarė „nepaduoti vilkams mėsytės į
nasrus“. „Na, nenumetam neužrakinto naujo automobilio Vilniuje”, - kalbėjo specialistas.
Pernai vilkai išpjovė apie 80

Linas BITVINSKAS
Kažkaip pasidarė smagu paburnoti prieš valdžią. Anksčiau
burnodavau, bet vis pagrauždavo sąžinė, kad gal be reikalo,
gal ko nesuprantu. Šiuo metu
nejaučiu jokios graužaties. Žinoma, gali būti, kad ji tiesiog jau
numirė... Bet matant, kas darosi,
turbūt jau nereiktų nei graužtis, nei gailėti. Štai valstiečių
Virginijos Vingrienės ir Seimo
pirmininko Viktoro Pranckiečio
parengtas Dirvožemio įstatymo projektas, kuriuo siūloma
derlingo dirvožemio naudotojus
už tokio dirvožemio sluoksnio
nuėmimą įpareigoti sumokėti

kompensacijas už vilkų padarytą
žalą, buvo 8 757 eurai.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus
pirmininkas Rimantas Pečkus
„Anykštai“ sakė, kad bėdų dėl
vilkų tik daugės. „Kiekvienais
metais vilkų antpuoliai prasideda
vis anksčiau. Vilkų populiacija
smarkiai padidėjusi, o apskaita
vėl neatlikta“, - „Anykštai“ sakė
medžioklės specialistas. Pasak R.
Pečkaus, pernai Lietuvoje buvo
leista nušauti 60 vilkų, o jų natūralus prieaugis buvo gerokai

Muziejus - tautos tapatumo tvirtovė

Poeto Aleksandro Bloko buto - muziejaus Sankt Peterburge vadovė Lidija Puškariova įsitikinusi, kad muziejai yra nepaprastai
svarbūs tautinei kultūrai.
Autoriaus nuotr.

rievės

Anykščių rajono ūkininkų avių,
du veršius, ožką, mažiausiai du
danielius.
Buvo išduoti leidimai ir ne medžioklės sezonu medžioti vilkus.
Tris vilkus - tiek, kiek buvo leista
- Anykščių rajono medžiotojams
nušauti pavyko. Pirmieji vilkų
antpuoliai prieš avis ir pernai fiksuoti kiek vėliau nei šiemet.
2016 metų rajono biudžete numatytų lėšų neužteko kompensuoti vilkų padarytiems nuostoliams. Bendra suma, kurią reikėjo
pernai išmokėti ūkininkams, kaip

kompensaciją valstybei, prašoko
net drąsiausias fantazijas. V.
Vingrienė tvirtina, kad įstatymas
reikalingas apsaugoti dirvožemį
nuo degradacijos, tad nuo šiol
jau galime ruoštis gatvių patruliams, kurie tikrins, ar nesineša
valstybinio dirvožemio pilietis
ant savo batų, ar negrobia valstybinio dirvožemio.
Nepaisant viso įstatymo absurdiškumo, jis realiai gali būti
priimtas, o tada paaiškės, kad
savo žemėje taptumėme dirvožemio naudotojais ir mokesčio
už žemę mokėtojais, bet ne savininkais. Įsivaizduojate, žemės
paviršius savininkui nepriklausytų, jis taptų tik dirvožemio
naudotojas.
Kažkada jau anksčiau piktinausi, kad Lietuvoje žemės
gelmės nepriklauso sklypą valdančiam žmogui. Vien ko verta
anykštėnų Juškų šiltnamių byla.
Žemė jų, bet gelmės, gelmės –
ne jų, tad ir turi teisę tie, kurie
sugalvos kada nors ko nors po
šiltnamiais ieškoti, tampyti po
teismus žemės savininkus. Argi
nėra absurdas tai, kad pagal
įstatymus savo sklype negalite
pasikasti molio, nes jis jau vals-

Elegantiška, rytietiškai besišypsanti moteris, vis sutraukianti cigaretę, atsiradus progai dalykiškai kalbėjo labai prasmingai
ir jos mintys vertė susimąstyti,
vertė didžiuotis tuo, kad mes
esame muziejininkai, esame kultūros ir istorijos tiltų statytojai.
Ji - iš Sankt Peterburgo, didžiojo
imperijos miesto šalia Nevos, atvykusi poeto Aleksandro Bloko
buto - muziejaus direktorė Lidija
Puškariova. Moteris apie rašytojus ir jų istorinio pasakojimo
saugojimą bei sklaidą prabilo
evangelijos žodžiais, pabrėždama, kad pirmiausia buvo žodis,
ir jei neišsaugosim žodžio, tai
nebeliks ir tautos...
L. Puškariova kalbėjo, kad visada buvo ir bus žmonių, kuriems
muziejai įdomūs ir svarbūs, kaip
ir visa praeitis, literatūra, todėl
muziejai bus steigiami ir ateityje - tai nenutrūkstamas procesas,
nenutrūkstamas judėjimas. Muziejus visuomet turėtų kalbėti
šiuolaikine kalba, kad jo siunčiama žinią suprastų šiandienos
žmogus. Todėl neišvengiamai ir
muziejuose naudojama multimedija ir kitomis moderniomis
technologijomis. Juk muziejaus
misija yra ne tik saugoti, bet ir
rodyti, ugdyti lankytojams, ypač
jauniesiems, dvasią ir kūrybiškumą. Muziejus yra ta vieta, kur

saugoma atmintis, kur kiekvienas
žmogus gali surasti dalelę savęs.
Juk kol būname maži, lakiojame
ir neklausome, ką mums sako,
ką mums pasakoja seneliai, o kai
užaugame, tai beveik visi gailimės, kad to ar ano patingėjome,
pamiršome paklausti senelį.
Blogų muziejų moteris nežinanti. Juk ir dviejose vienodose
trobose viduje visai skirtingas
gyvenimas, taip ir kiekviename
muziejuje yra kažkas tokio, kas
yra reikalinga ir įdomu dabar ar
dar bus labai įdomu ir aktualu
ateityje.
Muziejuose turėtų dirbti talentingi žmonės, o jei tokių stinga,
tai muziejus vis vien reikia išlaikyti, saugoti, nes jie anksčiau
ar vėliau pasitarnaus tautai, jos
kultūrai ir pačiai valstybei. Juk
ir tavęs niekas neprisimins, jei
tu nieko neprisiminsi. Savo darbą ji mylinti, nes tai yra dalis
kultūros, jos tautos, dalis jos
pačios atminties. Juk jei nelieka
atminties, nelieka nieko, nelieka
tautos, nelieka paties žmogaus,
kaip kadaise Čingizas Aitmatovas talentingai parodė knygoje
„Mankurtas“.
Moteris nusiteikusi prieš globalizaciją, prieš procesus, naikinančius mažiausiųjų tautų kultūrą. Norėtų, kad visuomet išliktų
tai, kas yra mūsų, kas yra mano.

tybės nuosavybė? Suprasčiau,
giminaičiai numirs. Žinant mūsų
jeigu ten tą molį valstybė atvežė
teisinę sistemą, ko gero, jie turės
ir užkasė, o aš įsikūriau ant tos
įrodyti valdžiai, kad giminaitis
molio kalvos.
tikrai numirė, kad dirvožemis, kur
Taigi, mūsų sklypų gelmės jau
reikia laidoti žmogų, netinkamas
nepriklauso mums, o pagal naubulvėms auginti. Taip pat dar
ją įstatymą ir sklypo paviršius
pateikti prašymą, kad giminaitis
jau nepriklausytų mums. Tai kas
labai nori patekti po tuo netinmums priklausytų? Atsakysiu
kamu dirvožemiu. Beje, jis turės
tiesiai – priklausytų nesiskųsdeklaruoti, kad tai jokiu būdu ne
ti gyvenimu, būti pozityviai
korupcinis ryšys, nors velionį ir
nusiteikusiems,
besikėsinantį
mokėti mokes...Vien ko verta anykštėnų patekti po
čius ir mylėti
Juškų šiltnamių byla. Žemė valstybiniu
tėvynę.
dirvožemiu
jų, bet gelmės, gelmės – ne sieja giminysŠtai jau
jų...
kelintas mėnuo
tės ryšiai...
vis galvoju,
Sakote,
kad patekau į praeitį - taigi čia
kad nusišneku ir taip nebus? O
ta pati komunistinė santvarka,
kas galėjo patikėti, kad valstybė
kuri svajojo viską suimti į savo
mokesčiais apdės bedarbių parankas, viską kontroliuoti ir
šalpas, kurias pati ir moka? O
valdyti. Visa žemė – ir paviršius
kas galėjo pagalvoti, kad ims
ir gelmės - bus valstybės, o štai
filmuoti tave, jei sumanysi alaus
mes neturėtume nieko. Kaip konusipirkti arba degtinės gali
lūkio laikais – visa šalis mūsų,
tekti į Uteną važiuoti?
bet joje neturim nieko. Reiktų
Sakote, netikite, kad ir penpagirti valstiečių vadą Ramūną
sijas mokesčiais apdės? Gal
Karbauskį, nes jis Lietuvos dirir neapdės, nes ir Skvernelis
vožemį tausoja tikrai - namus
juk pensininkas, tik tai gali ir
ant Ispanijos uolų statosi.
išgelbėti.
Bet blogiausiai būtų po tokio
Sakote, netikite...
įstatymo priėmimo tiems, kurių
O aš jau tikiu, kad šioje

didesnis.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus
pirmininkas kalbėjo, kad ne tik
vilkų populiacijos augimas, bet
ir maisto trūkumas juos verčia vis dažniau pulti ūkininkų ūkius. Dėl afrikinio kiaulių
maro Anykščių rajono miškuose
baigia išnykti šernai, kurių jaunikliai taip pat yra vilkų maistas. Mažėjant šernų populiacijai
ir augant vilkų populiacijai, nuo
pastarųjų kenčia naminiai gyvuliai bei stirnos.
Jei mes tai mylėsime, gerbsime, tai ir kitiems žmonėms bus
įdomu, jie pagarbiai žiūrės į tai,
kas brangu mums. Juk viskas iš
meilės.
Lietuvoje L. Puškariova lankėsi antrą kartą, pirmąsyk buvo
atvykusi dar 1983 m. kartu su
vyru, su turistine grupe keliavo
įžymiausiomis šalies vietomis,
skubėjo, nes išvyka buvo savaitgalinė ir reikėjo įsėsti į vakare į
Leningradą išeinantį traukinį.
Ši išvyka taip pat buvo puiki,
prisipažino, kad bendraudama su
Lietuvos muziejininkais stipriai
praturtėjusi dvasiškai ir naujų sumanymų pasisėmusi. Gal
kiek ir nustebino, kad Aleksandro Bloko mūsų miete jau nieks
nebeskaito, nes bibliotekoje vos
vieną jo eilių knygelę pavyko
surasti tik saugykloje.
O vertėtų paskaityti, ypač
tokius pranašingus, mistiškus
tekstus, kaip mintys iš eilėraščių
ciklų „Kulikovo laukuose“ ar
„Skitai“. Įsiklausykime: „Mūsų
kelias - stepės,/ mūsų kelias liūdesys beribis/ Jis - tavo, Rusija, liūdesyje...“, „Tas Sfinksas
- Rusija. Ji liks gyva,/ Nors jai
širdin įsmeigsi peilį/ Ji žvelgia,
žvelgia į tave/ Su neapykanta ir
meile...“, „Laukais, miškais, pasklisime pikti/ Ir prieš Europą,
prieš senutę/ Nenusilenksime, ir
iš arti/ Išvysit aziato snukį...“.
Raimondas GUOBIS

valstybėje galima viskas, ką tik
sumano valdžia. Tiesiog neturiu
įrodymų, kad kada nors kokia
nors kvailystė būtų sustabdyta.
Blogiausia, mano požiūriu, yra
tai, kad šalyje drastiškai mažėja
laisvė. Ryškus pavyzdys – antialkoholinė kampanija. Atrodytų, kad Lietuvoje nėra kitų
problemų. Nors pats jau gal 20
metų nevartoju, nebent daktarai parekomenduoja, tačiau
nesutinku, kad valstybė man turi
nurodinėti, ar man gerti ir kada
gerti alkoholį. Kilusi antialkoholinė isterija niekaip negerina
gyvenimo žmonėms.
Įstatymų reikia laikytis, sako,
bet šiuo atveju, mano nuomone,
matau ne įstatymus, o kažkokios gaujos kuriamus antižmogiškus, kvailus ir absurdiškus
įgeidžius, kuriuos stengiasi
primesti visiems. Tai, mano
galva, ne įstatymai. Įstatymai
reguliuoja visuomenės gyvenimą, o ne baudžia, ne pavergia.
Gal Seimą valdantiems padėtų
galvų pabarstymas valstybiniu
dirvožemiu?
Bet nesu įsitikinęs, kad padės
– jei jau durnas, kaip sako
liaudis, tai ilgam.

laiko mašina
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Sprendimą tapti gydytoju nulėmė
„gražiai“ skrodžiamos varlės
Į „Laiko mašiną“ sėstis kartu su Troškūnų ambulatorijos vyriausiuoju gydytoju Rimondu Bukeliu įdomu – humoro jausmo
nestokojantis medikas apdovanotas iškalba. Čia jautriai ir subtiliai pasakoja apie tėvų šeimoje įgytas vertybes, čia akyse šmėsteli
velniūkščiai pasakojant apie studijų metus, pasididžiavimas balse
skamba kalbant apie keturis anūkus, tačiau... Uždavus klausimą,
ar gydytojai pripranta prie mirties, R. Bukelis nukerta – niekada.

broliu mušdavausi, ir žmona, augusi su dar dviem seserim, tą patį
darydavo“, – pasakoja gydytojas
R. Bukelis.
Tėčio R. Bukelis neteko prieš
10 metų, mamos – prieš 12. Paklaustas, ar griežti tėveliai buvo,
R. Bukelis prisimena: „Tėvai buvo
itin reiklūs, tvarkingi, drausmingi
ir darbštūs žmogus. Mus su broliu
išmokė ne tik visų ūkio darbų, bet
netgi valgyt ruošti išmokau iš tėčio.
Tėvai darbus, pareigas buvo pasiskirstę – tėtis buvo atsakingas už
vaikų auklėjimą, mamai – buities,
ruošos darbai. Esu gavęs ir rykštele, bet to tikrai buvau nusipelnęs,
padūkęs vaikas buvau, beje, toks ir
likau...
Baigiant mokyklą, tėvai įtakos
studijų krypčiai nei man, nei broliui nedarė. Henrikas pirmas įstojo į Kauno medicinos institutą, po
metų jo pėdomis pasekiau ir aš.“
„Negaliu sakyti, kad gydytojo profesija buvo mano svajonė
ir pašaukimas. „Nemokėjau nei
piešti, nei kažko meistrauti, finansai – visiška nuobodybė, o varles
skrodžiau visai „mielai“ – tad medicina kaip ir tiko“, – apie studijų
pasirinkimą pasakoją gydytojas R.
Bukelis.
1970 – 1976 m.
Vedė būsimasis medikas
trečiame kurse

Gydytojas Rimondas Bukelis, nors mėgsta juokauti, tačiau sako, kad ne
viskas gyvenime juokinga - gydytojas prie mirties taip ir nepriprato.
1952 – 1970 m.
Mokėsi puikiai, bet
buvo „šustras“ vaikas
Rimondas Bukelis – antras sūnus finansininkų Juozo ir Benediktos šeimoje, į šį pasaulį pasibeldė
1952–ųjų rugsėjo 29-ąją. Pirmagimis Henrikas – vos metais vyresnis
už brolį.
Savų namų Bukelių šeima neturėjo. Kadangi abu tėvai dirbo
finansininkais, juos rotacijos būdu
kilnojo iš vieno rajono į kitą –
Švenčionėliai, Pakruojis, Radviliškis, pagaliau mažas miestukas

Latvijos pasienyje – Žagarė.
„Mokiausi gerai, vidurinę mokyklą baigiau atestate turėdamas
tik du ketvertus, kiti pažymiai –
vien penketai. Nei dėl mano, nei
dėl brolio mokslų tėvai rūpesčių
neturėjo. Va, elgesiu, tai aš jau
nepasižymėjau – buvau „šustras“
vaikas. Bet juk taip ir turi būti...
Kai dukra Indrė, dabar pati auginanti du berniukus Beną ir Luką,
pasiskundžia, kad štai jie susimušė, mes su žmona (Laima Bukelienė dirba farmacininke „Camelia“
vaistinėje Anykščiuose – aut.past.)
viską puikiai suprantam – ir aš su

„1970 m. įstojau į Kauno medicinos institutą, gyvenau bendrabutyje, patyriau ir ką reiškia studijuoti, ir pastudentauti teko. Aš ir dabar
taip manau – „išsidurniuok“, kol
amžius leidžia, buvo laikas ir kai
pas mergas ėjau, ir kai vyną gėriau,
ir rūkiau, ir paskaitas praleidau.
Bet jaunystėje išsidūkau, tad dabar
ir gyventi ramiau, be to, 1973 m.
vedžiau, bet apie tai vėliau...
Vakarėliai savo ruožtu, bet ir dėl
mokslų problemų neturėjau. Tarsi
kraujyje buvo įaugę, kad privalau
mokytis gerai, niekas gi nekontroliuos, netikrins, ar išmokau, tą supratau dar mokykloje.
Turiu regimąją atmintį. Ir dabar

Mažojo Beno krikštynos – ant vienos iš močiučių kelių įsitaisęs šventės „kaltininkas“, šalia senelis
Rimondas, iš kairės stovi: Beno teta Indrė, mažylio tėveliai bei krikšto tėvai.

Dovilė Bukelytė baigia Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinę mokyklą.
galiu parašyti ilgiausią epikrizę ir
po to dar vieną žodis žodin atkartosiu.
Buvo toks atvejis ir per egzaminus. Laikiau valstybinį akušerijos
egzaminą, akademikas Sadauskas
buvo be galo reiklus dėstytojas,

visi jo bijojo. Atėjau atsakinėti ir
kaip tyčia „užkrito“, koks turi būti
bilirubino kiekis naujagimio kraujyje. Man jis gražiuoju: „Na, kolega, susikaupk, pagalvok...“. O, va,
užkrito, ir viskas.
(Nukelta į 6 p.)

Gydytojas Rimondas Bukelis ir jo „transporto priemonė“ ilsintis
Egipte.

laiko mašina
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Sprendimą tapti gydytoju nulėmė
„gražiai“ skrodžiamos varlės
gyventi tik iš 28 rublių stipendijos.
Gal ir pykčiau ant tėvų, kad man
nepadėjo, bet žinau, kad jie neturėjo iš ko. Nors kartais pagalvoju,
kas būtų buvę, jei ne 30 rublių būtų
davę tada, kai galėjo, o 130 – ar nebūčiau nuo grandinės nutrūkęs...
Todėl, kai gavau savo pirmąją
algą – 95 rublius, dar žmona namo
parnešė apie 70 rublių, o 130 rublių dar gavau iš dėstytojavimo
medicinos mokykloje, pasijaučiau
ypatingu turtuoliu – galėjom į teatrą nueiti ir į kavinę...“
Pripažinęs suprantąs, jog auginant mergaites reikia daugiau pinigų – juk joms ir suknelės ne vienos norisi, ir batelių – R. Bukelis
tikrai stengėsi, kad dukroms nieko
netrūktų. „Dabar jau, ačiū Dievui,
abi ant kojų tvirtai stovi, tad mums
belieka lepinti anūkus“, – šypteli
medikas.
2005 – 2017 m.
Į keliones seneliai jau ima ir
vyriausiąjį anūką

Laima ir Rimondas Bukeliai - per gyvenimą susikibę už rankų.
(Atkelta iš 5 p.)
Aš jam tada ir sakau: „Daktare,
aš pasakysiu, kuris knygos puslapis, kuri eilutė nuo viršaus, netgi
žodį galiu pasakyt prieš skaičių,
bet to skaičiaus niekaip nepamenu. Jis pasiėmė knygą, pervertė ir
parašė penketą. Išėjau į koridorių
ir karto prisiminiau tą skaičiau,
įkišau galvą į auditoriją ir vis tiek
tą skaičių dėstytojui pasakiau. Jis
man tik tiek atsakė: „Nešūkauk,
kolega“.
Šešeri Kaune praleisti metai – tai
ne tik įgyta profesija, tai kartu sutikta ir gyvenimo moteris Laima.
Iš Antalieptės (Zarasų r.) kilusi
metais už R. Bukelį vyresnė Laima taip pat svajojo apie medicinos
studijas ir dalyvavo tuose pačiuose
stojamuosiuose egzaminuose kaip
ir būsimasis vyras. „Sėdėjo graži
mergina už manęs, paprašė fizikos
duoti nusirašyti, padaviau jai nedidelį lapelį, bet jai pasirodė per
mažai parašyta, tai ir nenusirašinėjo – už tai aš iš egzamino gavau
5, ji – 2. Neįstojusi į Medicinos
institutą, ji baigė farmacininkės
specialybę – šiek tiek dirbo Vilniuje, vėliau persikraustė į Kauną.
Vėliau susitikome bendrabutyje...
Kažkaip susimirksėjom ir po trečio
kurso pagavo ji mane, suvystė, taip
ir vedžiau. Bet gerai ji padarė, studijoms tai buvo tik pliusas – taigi
„gastrolės“ mano baigėsi, reikėjo
pradėt šeima rūpintis“, – nestokodamas humoro jausmo pasakoja
gydytojas R. Bukelis.
1977 – 2017 m.
Mirties gydytojas R. Bukelis
„neprisijaukino“
Gerais pažymiais studijas baigęs
jaunas medikas turėjo galimybę
pasirinkti darbovietę – galėjo likti
Kaune, internatūros studijas atlikęs Panevėžyje sulaukė pasiūlymo
apsistoti ir dirbti šiame mieste, vy-

Laima ir Rimondas Bukeliai namuose ne apie mediciną kalbą – bendras
abiejų sutuoktinių hobis – sodas bei šiltnamis.

riausiojo gydytojo pareigas galėjo
užimti ir Abromiškių reabilitacijos
ligoninėje. „Taip, pasirinkimų turėjau, bet niekur nebuvo siūlomas
butas, o juk aš jau buvau nebe vienas. Tad, kai pasiūlė vykti dirbti į
Anykščius, kur manęs neva laukė
ir tarnybinis butas, sutikau. Tačiau
atvykus į šį miestą paaiškėjo, kad
jokio buto nėra, jį gausiu nebent
tada, jei darbą pradėsiu Troškūnuose. Taip ir atsidūriau Troškūnuose.
Pradžioje teko pagyventi ir virš
poliklinikos, vėliau jau ir šiokį tokį
būtą gavau“, – kodėl nusprendė
atvykti dirbti į jam svetimą kraštą,
pasakoja medikas.
Paklaustas, ar nebuvo gaila galbūt prarastų karjeros galimybių, ką
galėjo duoti darbas didžiųjų šalies
miestų ligoninėse, R. Bukelis teigia: „Karjeros man nereikėjo ir nereikia. Man prasmingiausias darbas su žmonėmis. Juk Anykščiuose
galėjau tam tikras pareigas užimti,
bet manęs nedomina administracinis darbas, man reikia gydyti, man
reikia matyti rezultatus. Papasakosiu labai paprastą situaciją: užsiregistruoja žmogus pas mane, mažas
miestelis Troškūnai – visus čia pažįstu, pasidedu prieš akis laukiamo
žmogaus kortelę, perverčiu, pagalvoju, na, kas gi galėjo atsitikti.
Prasiveria durys, įeina žmogus ir
sako: „Ačiū, daktare“. Klausiu: „Ir
viskas?“ „Ir viskas...“. Štai dėl ko
verta dirbti.
Šiemet bus 40 metų, kai gydytojas R. Bukelis pirmą kartą apsirengė baltą chalatą – tūkstančiai
ligonių, gal kiek mažiau padėkų,
kažkiek žmonių palydėta Amžinybėn... „Tikriausiai medikai
išmoksta „prisijaukinti“ mirtį“,
– garsiai svarstau. „Niekada prie
to nepripratau ir, matyt, jau nepriprasiu... Tie, kurie teigia, kad prie
mirties galima priprasti – netikiu
jų žodžiais... Dirbant Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligo-

ninėje, kur savo dienas skaičiuoja
ir labai gražaus amžiaus pacientai,
net ir su jų mirtimi susitaikyti sunku – aišku, aš nerodau emocijų pildydamas mirties išrašą, bendraudamas su velionio artimaisiais,
visada stengiuosi surasti paguodos
žodį, bet čia (širdyje) viskas lieka
– ar viską padariau, o gal kažkur
galėjau labiau pasistengti, suki ir
suki mintyse tų klausimų ratą...
Ir, patikėkit, ne taip greitai ateina
nusiraminimas, susitaikymas. Man
labai padeda darbas sode, darže
arba išplaukimas žvejoti“, – teigia
gydytojas
1981 – 2017 m.
Šiemet Velykė Bukelių
šeimai padovanojo ketvirtąją
anūkę
R. ir L. Bukeliai, jau gyvendami
Troškūnuose, susilaukė 2 dukterų.
1981–aisiais gimė vyresnėlė Dovilė, po poros metų į šį pasaulį pasibeldė ir Indrė.
Gydytojas teigia, kad tėvų šeimoje išmoktą modelį perkėlė ir
į savo šeimą. Buvo pakankamai
griežtas, reiklus, gal gaila tik dėl
to, kad laiko savo panelėms galėjo skirti daugiau... „Nors dabar
abi jau sukūrusios šeimas, mums
padovanojusios keturis anūkus, vis
prieš svarbesnį gyvenimo sprendimą skambina su mumis pasitarti,
gal tai reiškia, jog nebuvau labai
blogas tėtis“, – svarsto R. Bukelis.
Abi Bukelių dukros gyvena
Klaipėdoje – vyresnėlė Dovilė dirba finansininke, jaunėlė Indrė – vadybininkė ir ką tik „iškepta“ mama
– balandžio 10 d. susilaukė Evos,
naujagimės sesutei Urtei - 5-eri.
Dovilė su vyru augina du berniukus – 9–erių Beną ir 7–erių Luką.
Paklaustas, ar jau spėjo aplankyti mažąją anūkę, R. Bukelis sako:
„Žinoma, kaip aš neaplankysiu.
Mačiau, viską sutvarkiau kaip šei-

mos daktarėlis. Manau, dukroms
ramiau, kaip šalia yra tėtis gydytojas, konsultuoju ne tik jas, bet ir
jų drauges ar draugus. Tik čia koją
kiša internetas. Kad ir mano dukra,
prisiskaito jame apie visokias ligas
ir paskui mane testuoja. Jeigu einat
pas Bukelį, geriau neminėkit, kad
kažką skaitėt internete. Jeigu žmogus ateina pas mane jau nusistatęs
sau diagnozę, tai tokiems turiu labai
paprastą atsakymą – tai ir gydykitės, kaip internete parašyta. Va, kai
ateina ir pradeda ligos simptomus
vardinti, va tada jau aš galiu bandyti
padėti“, – prieš šiuolaikines gydymosi madas nusiteikęs R. Bukelis.
Į klausimą, ar tiesa, kad seneliai
labiau myli savo anūkus nei vaikus, R. Bukelis sako: „Tikriausiai,
tiesa... Ko nedavėm savo vaikams,
stengiamės duoti anūkams. Aš
labai norėjau, kad mano dukros
augdamos nepajaustų to, ką teko
išgyventi man. Sunku mūsų šeimai
buvo pragyventi, ne visada ir pinigų užtekdavo. Studijų metais yra
buvę semestrų, kada mėnesį teko

Kelionės – dar viena iš Bukelių
šeimos rudens tradicijų. Egiptas,
Turkija, Tunisas, Ispanija – jie renkasi poilsį ten, kur gali mėgautis
saule ir šilta jūra. Į keliones seneliai dabar jau pasiima ir anūką
Beną. „Kokios mano atostogos?
Pasyvios – gulinėju, maudausi,
valgau, miegu, aišku, kartais ir į
kokias ekskursijas išvažiuojam,
bet nesinori papildomų stresų, tad,
pvz., užsienyje niekada nesinuomoju mašinos. Man reikia, kad
galva visiškai išsivalytų. Gal kiti
ilsisi grožėdamiesi architektūros
šedevrais, lankydami muziejus,
keliaudami po gražiausias šalies
vietas, bet man tai netinka – aš ramaus poilsio šalininkas“, – prisipažįsta gydytojas.
Beje, gydytojas R. Bukelis priduria, kad kokybiškai pailsi tik
išvykęs į užsienį. „Turim sodybą
Antalieptėje, aplink nuostabi gamta, ežerai, yra mūsų valtis, bet... yra
ir telefonas. Aš visada pakeliu telefono ragelį, tad jei atostogaudamas
Lietuvoje sulaukiu kokio paciento skambučio, tai arba stengiuosi
pagalbą jam organizuoti telefonu,
arba sėdu į mašiną ir važiuoju. Kol
kas žodžio „ne“ pasakyti neišmokau“, – kad ir per atostogas sunku
pabėgti nuo turimos profesijos, pasakoja medikas.

Gražaus žodžio ir šilumos gydytojos negailėjo savo pacientams
– iki pat šių metų pradžios jis buvo ir Troškūnų palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninės vyriausiuoju gydytoju.
Nuotraukos iš BUKELIŲ šeimos albumo.
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sekmadienis
2.30 Pasaulio dokumentika.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. HD.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 2.
9.25 Džiunglių knyga 2.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Planeta Žemė 2 (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Tamsioji augalų pusė
(subtitruota).
13.45 Puaro 13. N-7.
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Kelionės su „Istorijos
detektyvais“.
18.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės
vėliavnešiai.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti. Ved.: Rita
Miliūtė.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Aktorės Reginos
Varnaitės 90-mečiui. Premjera.
Laimė būti kartu.
22.05 Kapitonas Alatristė. N-14.
0.30 Kino žvaigždžių alėja.
Baimė ir neapykanta Las Vegase.
S.

6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 KINO PUSRYČIAI Šnipų
vaikučiai.
11.45 Sugrįžęs iš praeities. N-7.
13.55 Lėktuvai, traukiniai ir
automobiliai. N-7.
15.45 Pričiupom!. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto. TV žaidimas.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
Geriausieji.
22.00 Baudžiamasis būrys. N14.
0.05 Netrukus ateis tamsa. N14.
1.50 Didžiosios motušės namai.
N-7.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu meistrai“. N-7.
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10.00 „Svajonių sodai“.
11.00 „Barbė ir rokenrolas“.
12.45 PREMJERA „Pašėlęs
Raselas“. N-7.
14.35 „Daktaras Dolitlis 3“. N-7.
16.15 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
18.00 „Raudonas kilimas“.

18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Narnijos kronikos.
Princas Kaspijanas “. N-7.
22.30 „Kulka į galvą“. N-14.
0.15 „Pažadėtoji žemė“. N-14.
6.30 Baltijos galiūnų čempionato
III etapas. Telšiai (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 „Viena už visus“. N-7.
9.35 „Amerikos mieliausieji“.
10.35 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
12.35 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.35 Sveikinimai.
16.15 „Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7.
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.30 „Paskutinis faras“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
21.50 „Beverli Hilso policininkas“. N-7.
0.00 „Gyvi numirėliai“. N14.
2.00 „Mirtinoji“. N14.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 „Hemsley ir Hemsley.
skanu ir sveika“.
12.30 „Silvijos itališki valgiai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
N-7.
17.25 „Akloji“.
17.55 „Būrėja“.
18.55 Nemarus kinas.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
11.25 Keliai. Mašinos. Žmonės.
11.50 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
22.10 Autistės (subtitruota).
23.15 Premjera. Medičiai,
Florencijos valdovai. N-7.
0.10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
1.10 Komisaras Reksas 14. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
4.10 Karinės paslaptys.
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.
5.30 Teisė žinoti.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.

9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Nuo. Iki.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Gelbėjimo misija. N-7.
0.05 „Kultas“. N14.
1.00 „Judantis objektas“. N-7.
1.50 „Begėdis“. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 Virtuvė. N-7.
11.05 „Persis Džeksonas ir
Olimpo dievai. Žaibo vagis“. N-7
(kart.)
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Rezidentai“. N-7.
20.00 „Pakartok!“. N-7.
21.00 „Šviesoforas“. N-7.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Medžioklės sezonas“.
N-14
0.10 „Bruklino taksi“. N-7
1.15 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
2.05 „Apsukrios kambarinės“.
N-14
6.40 Sveikatos ABC televitrina.

7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
8.05 “Voratinklis” N-7.
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
10.05 “Kijevo operatyvinė grupė”. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 „Šuo“. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
16.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“. N-7.
19.30 Voratinklis. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 „Grafas Montekristas“.
N-7.
23.45 „Beverli Hilso policininkas“. N-7.
1.45 „Gyvi numirėliai“. N14.
3.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
4.00 „Džekas Hana kviečia į
gamtą“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
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„Nuostabioji Anželika“. N-7. 1965
m.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
„Diktė. Svajos ir deimantai“. N14.
22.50 „Nepageidaujamas kaimynas“. N14.
1.05 „Karalienė Izabelė“. N14.
2.25 „Vyriausiasis inspektorius
Benksas. Kas pergyvens mus?
“. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. Kvėdarna.
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 V tarptautinis Jaschos
Heifetzo smuikininkų konkursas.
11.35 V tarptautinis Jaschos
Heifetzo smuikininkų konkursas.
12.15 Prisiminkime. Kazimiera
Kymantaitė.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 Sergej Prokofjev. Baletas
„Romeo ir Džuljeta“.
15.30 Akordas.
16.00 Avgustynas Vološynas.
Nepriklausomybės šviesulys - virš
Sidabro žemės.
16.55 Veisenzė. Berlyno meilės
istorija 3. N-7.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Premjera. Amerikos italai.
Šeima (1880-1910).
21.00 Nes man tai rūpi.

21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE.
23.15 Prisiminkime. Kazimiera
Kymantaitė.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Jaunasis Montalbanas
1. N-7.
1.50 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
2.45 IQ presingas.
3.30 Knygnešiai (kart.).
4.45 ARTi.
5.00 Pradėk nuo savęs.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Tauro ragas. N-7.
7.30 Nuo. Iki. (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Bus visko (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
19.30 Beatos virtuvė (k).
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 „Alfa“ savaitė.
21.30 Pasienio sargyba. N-7.
22.00 Valanda su Rūta (k).
23.35 „Alfa“ savaitė (k).
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.25 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
6.30 „Avarijų TV“. N-7 (kart.).
7.30 „Beveik neįmanoma misija“.
N-7 (kart.).
8.30 „Nuo amato iki verslo“.
9.00 „Tavo augintinis“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.).
11.00 „Nepaprastos lenktynės“.

N-7.
12.00 „Praeities žvalgas“. N-7.
12.30 „Skausmas ir šlovė“. N-7.
13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7.
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“. N-7.
15.00 „Ledo kelias“. N-7.
16.00 „Iš peties“. N-7.
17.00 „Kobra 11“. N-7.
19.00 „Kaimynas šnipas“. N-7.
21.00 „Nakties TOP“. N-14.
21.30 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“. N-7.
21.45 „IIHF pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Finalas“.
0.15 „Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai“. N-14.
07.25 „Visatos stebuklai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 „Ilga kelionė namo“. N-7.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis.
LKL - krepšinis Lietuvoje vėl!“ 4
dalis.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 Patriotai. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių..
19.00 „Žaidžiame tiesą“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Žaidžiame tiesą“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Baltoji strėlė“. N-7.
01.10 Auksinė daina.
02.50 „Žaidžiame tiesą“. N-14.
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16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
Nebylus liudijimas. Mirties vartai..
N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.05„Kas namie šeimininkas?“.
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Policija ir Ko“. N-7.
4.10 Diktė. Svajos ir deimantai.
N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Laiko ženklai.
18.20 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Tik 40.. N-14.

23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE.
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 LRT Kultūros akademija.
5.00 Kelias į namus. (kart.).
5.30 Panorama.
6.00 Autopilotas.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.
8.30 Bus visko.
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki...
11.20 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.50 Ne vienas kelyje.
12.25 „Alfa“ savaitė (k).
12.55 Apie žūklę (k).
13.25 24 valandos (k). N-7.
14.15 Pasienio sargyba (k). N-7.
14.40 Bus visko (k).
15.30 „Alfa“ savaitė (k).
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 „Praeities žvalgas“..
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(kart.).
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).

12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „6 kadrai“. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kauno
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Apsėstasis Maiklas
Kingas“. S
0.40 „Daktaras Hausas“. N-14
1.35 „Nematoma riba“. N-14
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Vantos lapas.
07.40 Kaimo akademija.
08.10 Moterų balsas.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.25 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Detektyvas Linlis“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.55 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Premjera. Rezistentai.
N-14.
0.20 Stilius.
1.10 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.

12.40 KK2 (k). N-7.
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Anapus nežinomybės.
N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Baudėjas. Karo zona. N14.
0.20 „Kultas“. N14.
1.15„Judantis objektas“. N-7.
2.05 „Begėdis“. N14.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7.
12.05 „Pakartok!“. N-7.
13.00 “Kempiniukas
Plačiakelnis”. N-7.
13.30 “Simpsonai”. N-7.
14.30 “Pažadėtoji”. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 “TV Pagalba”. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 „Prieš srovę“. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Kalėjimo bėgliai“. N-14
23.30 „24 valandos. Palikimas“.
N-14
0.30 „Bruklino taksi“. N-7
1.35 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
2.25 „Apsukrios kambarinės“.
N-14

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Voratinklis”. N-7.
9.05 “Muchtaro sugrįžimas”
(k). N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.15 „Šuo“. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
16.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“. N-7.
19.30 Voratinklis. N-7.
20.30 Pasienio sargyba. N-7.
21.00 „Pumų medžioklė“. N14.
22.50 „Grafas Montekristas“.
N-7.
1.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.05 „Karo vilkai. Likvidatoriai
IV“. N14.
2.55 „Penktoji pavara“.
3.40 Pasienio sargyba (k). N-7.
4.05 „Penktoji pavara“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Emigrantai.
11.50 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Premjera. Dasleriai. Amžini
varžovai. N-7.
0.30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
1.10 Komisaras Reksas 14. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.

18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Tik nesijuok. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Užtemimas. N14.
0.45 „Kultas“. N14.
1.40 „Judantis objektas“. N-7.
2.30 „Begėdis“. N14.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7.
12.05 „Prieš srovę“. N-7 (kart.)
13.00 “Kempiniukas
Plačiakelnis”. N-7.
13.30 “Simpsonai”. N-7.
14.30 “Pažadėtoji”. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 “TV Pagalba”. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 „Gero vakaro šou“.N-7
21.00 „Šviesoforas“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.25 „Vikingų loto“.
22.30 „Pagalbos šauksmas“.
N-14
0.20 „Bruklino taksi“. N-7
1.25 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“ N-14
2.20 „Apsukrios kambarinės“.
N-14
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Voratinklis”. N-7.
9.05 “Muchtaro sugrįžimas”

(k). N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.15 „Šuo“. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”.
N-7.
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
16.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“. N-7.
19.30 Voratinklis. N-7.
20.30 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. N-7.
0.30 „Pumų medžioklė“. N14.
2.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.00 „Karo vilkai. Likvidatoriai
IV“. N14.
3.50 „Penktoji pavara“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”.
N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Teroras..
N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.05 „Kas namie šeimininkas?“.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.
4.10 Nebylus liudijimas. Mirties
vartai.. N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Laiko ženklai. Anarchija
Lietuvos valstybėje XVII-XVIII a.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Muzikos talentų lyga
2017.
14.35 Amerikos italai (kart.).
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija.
18.15 Premjera. Klintonas.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Kapitonas Alatristė. N-14.
23.20 DW naujienos rusų

kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.35 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Bus visko (k).
12.05 Dviračio šou (k).
12.40 Tauro ragas (k). N-7.
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.50 Autopilotas (k).
14.15 Ne vienas kelyje (k).
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 “Tavo augintinis”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(kart.).
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.

17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.
Panevėžio „Lietkabelis“ - Vilniaus
„Lietuvos rytas“. Tiesioginė
transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Kruvina muzika“. N-14
23.50 „Kobra 11“. N-7 (kart.)
0.55 „Daktaras Hausas“. N-14
1.45 „Nematoma riba“. N-14
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Nuoga tiesa.. N-7.
08.10 „Pakalbėsim, kai grįši“.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.25 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Gaujos“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Likimo melodija“. N-7.
05.15 „Bekraštė Kanada“.
06.05 „Miestai ir žmonės“.
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21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Išvada.. N14.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.10 „Kas namie šeimininkas?“.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.
4.15 Nebylus liudijimas. Teroras.
N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.00 IQ presingas.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Klintonas (kart.).
13.05 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai.
14.35 Avgustynas Vološynas.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.05 Kultūrų kryžkelė.
17.20 Teatro režisieriaus, aktoriaus Povilo Gaidžio 80-mečiui.
Legendos.
18.10 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.15 Premjera. Operacija
„Nepriekaištinga reputacija“.
19.15 Labanaktukas.
19.50 Teatro režisieriaus, aktoriaus Povilo Gaidžio 80-mečiui.
Vestuvės girioje.
21.00 Elito kinas. Premjera.
Komuna. N-14.
22.50 Stambiu planu. Ved.

Andrius Rožickas.
23.20 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Žagarės vyšnių festivalis
2016 „Viskas yra gerai“.
0.55 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
1.30 Euromaxx.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Kultūrų kryžkelė.
4.15 IQ presingas.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Moterys, pakeitusios pasaulį. Žana d’Ark. N-7.
12.10 Dviračio šou (k).
12.35 Ne vienas kelyje (k).
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.55 Beatos virtuvė.
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 „Lietuvos mokyklų žaidynės“.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(kart.).
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas bendri-

kas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės. Kauno
„Žalgiris“ - Klaipėdos „Neptūnas“.
Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Rytai“. N-14
0.30 „Kobra 11“. N-7 (kart.)
1.25 „Daktaras Hausas“. N-14
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Auksinė daina.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris..
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai. N-7.
00.45 „Gaujos“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Likimo melodija“. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Gyvenimas.
11.55 Istorijos detektyvai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Premjera. Greiti ir įsiutę
2. N-14.
23.20 Premjera. Išduota draugystė. N-7.
1.10 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 Laimė būti kartu.
5.05 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
5.25 Laisvės vėliavnešiai.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.

13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Misija „Neįmanoma“ 2. N-7.
0.45 „Kultas“. N14.
1.40 „Judantis objektas“. N-7.
2.30 Sveikatos ABC televitrina
(k).
2.55 Alchemija. VDU karta.
3.25 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7.
12.05 „Gero vakaro šou“. N-7
(kart.)
13.00 “Kempiniukas
Plačiakelnis”. N-7.
13.30 “Simpsonai”. N-7.
14.30 “Pažadėtoji”. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 “TV Pagalba”. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Šviesoforas“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Spąstai“. N-14
0.20 „Bruklino taksi“. N-7
1.20 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
2.10 „Apsukrios kambarinės“.
N-14

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Voratinklis”. N-7.
9.05 “Muchtaro sugrįžimas”
(k). N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.15 „Šuo“. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.
16.50 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „PREMJERA Savas
žmogus“.
19.30 „Voratinklis“. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 „Sumautos atostogos
Meksikoje“. N14.
22.55 „Žiedų valdovas. Dvi
tvirtovės“. N-7.
2.15 „Okupuoti“. N14.
3.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
5.15 Savaitės kriminalai (k). N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Muškietininkai 3. N-7.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.45 Premjera. Žmogus su
plieniniais kumščiais. N-14.
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
1.10 Komisaras Reksas 14.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.10 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika.
4.05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
5.40 Klausimėlis.lt.
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.

10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Nuo. Iki. (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 Pavojai gelmėse 2. Rifas.
N14.
22.50 Nužudyti Bilą. 2 dalis.
N14.
1.30 Misija „Neįmanoma“ 2.
N-7.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7.
12.05 „Farai“. N-7 (kart.)
13.00 “Kempiniukas
Plačiakelnis”. N-7.
13.30 “Simpsonai”. N-7.
14.30 “Pažadėtoji”. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 “TV Pagalba”. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Sparnai“. N-7
21.15 PREMJERA „Enderio
žaidimas“. N-7
23.30 „Juodabarzdis“. N-7
1.15 „Kalėjimo bėgliai“. N-14
(kart.)
2.10 „24 valandos. Palikimas“.
N-14 (kart.)
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.

8.05 “Voratinklis”. N-7.
8.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
10.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“
. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „PREMJERA Savas
žmogus“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7.
21.30 „Juodasis griaustinis“.
N14.
23.25 „Sumautos atostogos
Meksikoje“. N14.
1.15 „Okupuoti“. N-7.
2.55 „Juodasis griaustinis“.
N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile!. N-7.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.

ir Svirplys“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Nusikaltimo vieta Kelnas. Nusipenėję šunys. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
0.50 „Kas namie šeimininkas?“.
1.40 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.15 „Policija ir Ko“. N-7.
4.05 „Nebylus liudijimas“. N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.50 Rojus Lietuvoj.
7.45 Riteris Rūdžius (kart.).
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Operacija
„Nepriekaištinga reputacija“.
13.05 Mokslo sriuba.
13.20 Skrendam. (kart.).
13.50 Durys atsidaro.
14.15 Knygnešiai (kart.).
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.25 LRT Kultūros akademija.
18.10 Poezija.
18.15 Medičiai, Florencijos
valdovai. N-7.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Dasleriai. Amžini varžovai. N-7.

22.30 Durys atsidaro.
22.45 Nacionalinis turtas. (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Vladimir Ovčinikov.
Fortepijono rečitalis.
1.30 Kelias į namus. (kart.).
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta. (kart.).
4.15 Nes man tai rūpi.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7. Infošou.
11.15 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Autopilotas (k).
13.00 24 valandos (k). N-7.
13.45 Moterys, pakeitusios
pasaulį. Žana d’Ark. N-7.
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės.
Vilniaus „Lietuvos rytas“
- Panevėžio „Lietkabelis“.
Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14
22.00 „Tryliktasis karys“. N-14
0.10 „Kobra 11“. N-7 (kart.)
1.10 „Daktaras Hausas“. N-14

7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 „Vienam gale kablys“.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(kart.).
10.30 „Naujakuriai“. N-7.
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.

06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Patriotai. N-7.
08.10 „Pakalbėsim, kai grįši“.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
03.35 „Gluchariovas“. N-7.
04.25 „Likimo melodija“. N-7.
05.15 „Bekraštė Kanada“.

poezijos vakaras.
19.30 Muzika gyvai.
21.00 Išduota draugystė. N-7.
22.30 ARTi.
22.45 Atspindžiai.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Skrendam. (kart.).
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.

11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „CSI kriminalistai“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 „Farai“. N-7
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Lapkričio žmogus“. N-14
0.45 „Kobra 11“. N-7 (kart.)
1.40 „Nematoma riba“. N-14

6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k).
11.20 Beatos virtuvė (k).
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Pasienio sargyba (k).
N-7.
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.50 Nuo... Iki....
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Moterys, pakeitusios pasaulį. Karalienė Elžbieta I. N-7.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Pakalbėsim, kai grįši“.
09.10 „Neišsižadėk“. N-7.
10.20 „Delta“. N-7.
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 Švytintis veidas.
16.55 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Mirtinas šuolis“. N-14.
01.05 „Krikštašunis“. N-7.
02.55 „Gamtos magija“.
03.10 „Mirtinas šuolis“. N-14.
04.35 „Krikštašunis“. N-7.
06.00 „Sumaniausi gyvūnai“.
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17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Brokenvudo paslaptys. Kitas
lavonas. N14.
22.55 SNOBO KINAS
Atostogos Italijoje. N-7.
1.05 „Kas namie šeimininkas?“.
1.55 „CSI. Niujorkas“. N-7.
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.25 „Policija ir Ko“. N-7.
4.15 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Nusipenėję šunys. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT Kultūros akademija.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.00 Legendos.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.00 Durys atsidaro. Viena
istorija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 LRT OPUS ORE. Grupė
„Royce“.
13.20 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus. (kart.).
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17.00 Anapus čia ir dabar.
17.55 Poezija.
18.00 Tarptautinis poezijos
festivalis „Poezijos pavasaris
2017“. Laureato vainikavimas,
Maironio premijos įteikimas ir

7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 „Nuo amato iki verslo“.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14
(kart.).
10.30 „Naujakuriai“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Premjera. Tobotai 2.
7.25 Tatonka ir mažieji draugai.
7.40 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.55 Džiunglių knyga 2.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Maži, bet ypatingi.
vėžliai (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Masinis rūšių išnykimas. (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 2.
15.45 Žinios.
16.00 Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį pasitinkant.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos televizijos
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.
22.45 Premjera. Ko laukti, kai
laukies. N-7.
0.40 Greiti ir įsiutę 2. N-14.
2.25 Klausimėlis.lt.
2.40 Pasaulio dokumentika.
4.25 Džesika Flečer 2. N-7.
6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Slaptoji komanda.
12.10 Ponas būrio mama.
N-7.
13.55 Geras vyrukas. N-7.
15.40 Bėgliai. N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS
Įsivaizduok tai.
21.40 Didžiosios motušės
namai 2. N-7.
23.45 Mano kaimynė - pornožvaigždė. N14.
1.50 Nužudyti Bilą. 2 dalis.
N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“ N-7
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kempas ir draugai“.
9.00 „Virtuvės istorijos“.
9.30 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių ūkis“.
11.00 PREMJERA „Sniego
drakonas“. N-7
12.55 „Lizės Magvair filmas“.
N-7
14.45 „Urmu pigiau“. N-7
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 „Persis Džeksonas.
Monstrų jūra“. N-7
21.40 „Brėkštanti aušra. 2
dalis“. N-14
23.50 „Sekso abėcėlė“. N-14
1.50 „Enderio žaidimas“. N-7
(kart.)
7.10 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“.
10.35 BBC dokumentika.
„Dykuminių skruzdėlių imperija“.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
14.00 „Žiniuonis“. N-7.
15.05 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“. N-7.
16.10 „Kas žudikas?“. N-7.
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.30 „Paskutinis faras“. N-7.
19.30 Moterys prieš vyrus.
N-7.
21.30 MANO HEROJUS
„Velnio antrininkas“. N14.
23.45 AŠTRUS KINAS
„Tūnąs tamsoje. Antroji dalis“.
N14.
1.50 „Okupuoti“. N14.
3.30 Moterys prieš vyrus (k).
N-7.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 „Hemsley ir Hemsley.
skanu ir sveika“.
12.30 „Silvijos itališki valgiai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.10 „Senjora“. N-7.
16.45 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.55 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Vyriausiasis ins-
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pektorius Benksas. Palaidota.
N14.
22.55 „Karalienė Izabelė“.
N14.
0.40 Atostogos Italijoje. N-7.
2.30 Brokenvudo paslaptys.
Kitas lavonas. N14.
4.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias. Laida evangelikams. (kart.).
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Krikščionio žodis. (subtitruota).
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes Pasaulis“.
12.30 Muškietininkai 3. N-7.
13.30 Premjera. Jaunasis
Montalbanas 1. N-7.
15.10 Poeto Oskaro Milašiaus
140-osioms gimimo metinėms.
Kūrybos metas. Visata teka
tavyje...
16.10 Sapnuoju, kad einu.
17.35 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai“.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.00 Teatro režisieriaus,
aktoriaus Povilo Gaidžio 80mečiui. Amy Herzog. 4000
mylių.
23.00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Gyvenimo prasmė.
S.

0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 ARTS21.
1.50 Elito kinas. Komuna.
N-14.
3.40 Stambiu planu.
4.10 Stop juosta. (kart.).
4.40 Laiko ženklai.
5.30 Panorama.

16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Mato Franco magija“.
N-7
19.00 „X Faktorius“.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Alpinistas“. N-14
0.45 „Lapkričio žmogus“. N-14
(kart.)

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
15.25 KK2 (k). N-7.
17.40 Dviračio šou (k).
19.30 Moterys, pakeitusios
pasaulį. Karalienė Elžbieta I
(k). N-7.
20.30 Nuo... Iki... (k).
21.25 Pasivaikščiojimai. VDU
karta.
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta (k).
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).

07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo
kraštą.
08.30 Girių takais.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7.
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas. Partnerių paieška“ .
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Kaip gyvena krokodilai“. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas. Partnerių paieška“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas. Partnerių paieška“.

6.25 „Ledo kelias“. N-7 (kart.)
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7
(kart.)
8.30 „Vienam gale kablys“.
9.00 „NT žinios“.
9.30 „Lietuvos mokyklų žaidynės“.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.)
11.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
12.00 „Avarijų TV“. N-7
13.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“. N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Uždaroji akcinė bendrovė
,,Anykščių vandenys“ skelbia
traktoriaus pardavimo aukcioną
Bus parduodamas traktorius TO-49,
MTZ-82.1, valst. Nr.0586 LB, 2003 m.
Pradinė kaina 3 500,00 eurų,
techniškai netvarkingas.
Aukcionas vyks 2017 m. birželio 5 d. 9:00 val. UAB
,,Anykščių vandenys“ II-ojo aukšto salėje, Liudiškių g.
28, Anykščiuose. Apžiūrėti parduodamą traktorių galima
darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val. Kreiptis pas
atsakingą asmenį V. Rudoką, tel. Nr. +370 650 99558.
Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus,
patvirtinančius, kad į bendrovės kasą ar atsiskaitomąją
sąskaitą (s-tos Nr. LT92 7182 1000 0246 7756 AB Šiaulių
bankas, Anykščių KAS, banko kodas 71821) sumokėtas
10 procentų dydžio pradinis įnašas nuo perkamo traktoriaus vertės. Įnašas, nupirkus traktorių, įskaitomas į jo
vertę. Aukcione pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas. Aukcione laimėjusiam dalyviui, atsisakius pirkti
traktorių, pradinis įnašas negrąžinamas.

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

Už įsigytą traktorių atsiskaitoma iš karto arba per 3 darbo
dienas po aukciono grynaisiais pinigais į UAB ,,Anykščių
vandenys“ kasą arba banko pavedimu į atsiskaitomąją
sąskaitą Nr. LT92 7182 1000 0246 7756 AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS, banko kodas 71821.
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iš arti

Prioritetiniai savivaldybės finansuojami
projektai skirti sportinei veiklai daiva.g@anyksta.lt
Daiva GOŠTAUTAITĖ

2 350 eurų skirta projektui „Rimantas Vanagas. Dokumentinė proza. 7-oji „Sielių“ serijos
knyga „Likimo medžiotojas“.
(Atkelta iš 1 p.)
Beveik 30 000 eurų –
sportui
Anykščių rajono savivaldybės administracijai buvo pateiktas 21 su sportine veikla susijęs projektas. Įvertinus juos, 7
projektai buvo atmesti, 14 – finansuoti. Sportinėms veikloms
skirta 29 060 eurų.
Anykščių kūno kultūros ir
sporto centras (KKSC), kuriam
vadovauja buvęs plaukiko Giedriaus Titenio treneris Žilvinas
Ovsiukas, pateikė 2 projektus ir
abiem gavo finansavimą. Anykščių KKSC iš viso skirta 11 500
eurų. Iš jų 6 200 eurų planuojama išleisti Anykščių KKSC didelio meistriškumo sportininkų
rengimui ir dalyvavimui šalies
ir tarptautinėse varžybose, Europos ir Pasaulio čempionatuose bei pirmenybėse.
Dar 5 300 eurų skirti projektui
„Sporto visiems plėtotė Anykščių rajone“.
Anykščių sporto klubas „Vėtrungė“ (vadovas Bronius Vitkūnas) savivaldybei taip pat
pateikė 2 projektus – abu finansuoti. Tiesa, šie projektai yra
tęstiniai. 1 200 eurų numatyta
Kalnų dviračių maratonų taurės
varžyboms organizuoti, o 1 100
eurų – Anykščių biatlonininkų
pasiruošimams tarptautiniams
startams.
3 700 eurų paskirta Anykščių
slidinėjimo sporto klubo „Viesulas“ (prezidentas Algis Drūsys)
tęstiniam projektui – slidinėjimo sporto plėtra Anykščiuose.
VšĮ „Gryname ore“ (vadovė
Milda Panavienė, įmonė registruota Vilniuje) gavo 2 700 eurų
nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas 2017“ organizavimui ir vykdymui.
Tęstinei programai „Sunkiaatlečių anykštėnų rengimasis
ir dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose“ skirta 1
800 eurų, o šį projektą pateikė
Anykščių rajono sunkiosios
atletikos sporto klubas „Heraklis“ (vadovas Arvydas Katuo-

Net šešiems projektams finansavimą gavo Pasaulio anykštėnų bendrija (atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė).

ka).
Renginiams,
reprezentuosiantiems Anykščius, Anykščių
rajono graikų-romėnų imtynių
klubas „Ąžuolas“ (vadovas
Skirmantas Šidlauskas) gavo 1
500 eurų.
Projektas „Troškūniečiai nori
sportuoti“, kurį parašė sporto
klubas „Troškūnietis“ (vadovas
Arvydas Krikščiūnas), skirta 1
200 eurų.
Kavarsko sporto ir pramogų
klubas (vadovas Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas)
su projektu „Kavarske sportuokime visi ir būsime sveiki II“
gavo 1 100 eurų paramą.
Projektui „Šachmatai – tai
mano pasaulis“, kurį pateikė Anykščių rajono šachmatų
klubas „Šešiasdešimt keturi“
(vadovė Irena Andrukaitienė),
skirta 1 000 eurų.
900 eurų numatyta paremti Anykščių technikos sporto
klubą „Motorsportas“ (vadovas
Romualdas Vitkus), organizavusį Lietuvos kartingų čempionato I-ąjį etapą.
Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos Anykščių skyrius
(pirmininkas Juozas Šiaučiulis)
gavo 800 eurų projektui „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“.
Mažiausiai
finansuojamas
futbolo sporto klubas (direktorius Gelminas Skaržauskas),
kuris savo projekte numatė
organizuoti futbolo renginius
Anykščių bendruomenei 2017
m. Klubui skirta 560 eurų.
Kultūriniams projektams
atseikėta 20 000 eurų
Anykščių rajono savivaldybės
administracija išdalijo 20 tūkst.
eurų kultūros projektų finansavimui 2017 m.
Iš viso savivaldybei buvo pateikta 40 projektų paraiškų, 20
jų atmesta, likusios 20 paraiškų
gaus finansavimą.
Didžiausia suma pinigų – 4
870 eurų – paskirta Pasaulio
anykštėnų bendrijai (atsakingoji sekretorė Judita Skačkaus-

kienė). Finansuojami keturi šios
organizacijos projektai. 2 200
ketinama skirti projektui - tarptautinis pasakojimo festivalis
„SEKAS“. Dar 1 250 eurų skiriama projektui „PAB – Anykščiams“ finansuoti. 900 eurų
suma bus paremtas mėnraščio
„Pasaulio anykštėnas“ leidimas,
520 eurų numatyta skirti projektui „Anykščių akademija“.
2 100 eurų skirta Anykščių
Antano Vienuolio progimnazijai (direktorė Jurgita Banienė),
organizuojančiai respublikinį
vaikų ir jaunimo festivalį „Dvi
paukštės“, skirtą režisieriams
Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti.
Anykščių naujų vėjų bendruomenei (pirmininkė Irma Laurinavičiūtė) sumatyta duoti 1 800
eurų projektui „Interaktyvi patyrimų erdvė VISA TA“.
1 600 eurų suma paremtas VšĮ
„Popieriniai lėktuvai“ (vadovas
Vytautas Petrašiūnas) projektas „MAP Mobilus šiuolaikinio
meno paviljonas“.
Troškūnų bendruomenė (pirmininkė Jolanta Pupkienė) gaus
1 400 eurų kultūrinei programai
„Švintas Untanai, duok šymet
kū nars gera“ organizuoti.
Tokia pačia pinigų suma – 1
400 eurų – paskirta ir VšĮ „Kino
pavasaris“ (vadovė Vida Ramaškienė) projektui „Kino karavanas“.
Po 1 000 eurų numatyta skirti
VšĮ „Prasmingas garsas“ (vadovas Stanislovas Aglinskas),
tarptautinio vargonų muzikos
festivalio organizavimui. Kitas 1 000 eurų paskirtas VšĮ
„Anykščių menų inkubatorius –
menų studija“ (direktorė Daiva
Perevičienė) projektui „CERAMICS FEST LT“.
800 eurų gaus Anykščių muzikos mokykla (direktorė Kristina Vičinienė), organizuosianti
renginį „Fortepijoninės muzikos magija“.
VšĮ „Teatriukas“ (vadovė Dalia Mikoliūnaitė), gavusi 700
eurų paramą, ketina surengti
tarptautinį teatro festivalį „LA-

BAS“ Anykščių vaikams.
Dar 700 eurų paskirta Vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“
(pirmininkas Vytautas Bagdonas) tradiciniam respublikiniam
renginiui „Vaižgantinės“ – Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose
organizuoti.
Savivaldybės administracija
finansuos ir tris Anykščių menininkų asociacijos (pirmininkas Žilvinas Pranas Smalskas)
projektus. 600 eurų skirtą jų
projektui „Nuo lygės iki lygės“,
500 eurų – projektui „Skulptūrų
takas 17“ ir 300 eurų projektui
„Gatvės galerija 17“.
Anykščių kūrybos ir dailės
mokykla (direktorius Arūnas
Vilkončius) bus paremta 450
eurų projektui „Valstybingumo
ženklai Anykščių krašte“.
400 eurų gaus Ažuožerių moterų klubas (pirmininkė Alvyra Simanonienė) projektui „A.
Vienuolio kūriniai – mūsų lūpomis“.
VšĮ „Anykščių televizijos ir
informacijos centras“ (direktorius Petras Nazarovas) gaus 380
eurų projektui „Pamiršti Anykščiai: vaizdai ir garsai“.
Užteks per metus išleisti
keturias knygas
Leidybinių veiklų projektams
Anykščių rajono savivaldybės
administracija 2017 m. paskyrė
8 000 eurų. Vertinimo komisijai
buvo pateikta 11 projektų, iš
kurių finansuoti tik 4.
Du projektus pateikė ir abiem
finansavimą gavo Pasaulio
anykštėnų bendrija (atsakingoji
sekretorė Judita Skačkauskienė). 2 350 eurų skirta projektui
„Rimantas Vanagas. Dokumentinė proza. 7-oji „Sielių“ serijos
knyga „Likimo medžiotojas“.
Antrasis bendrijos projektas
paremtas 1 100 eurų suma. Ketinama išleisti leidinį „Metalo
skulptorius Jonas Žukas“.
UAB „Petro ofsetas“ (vadovas Petras Kalibatas) gaus solidžią 2 300 eurų paramą leidiniui
„Žemė kelia žiedą“.
2 200 eurų paskirta A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui (direktorius Antanas Verbickas),
planuojančiam leisti antologiją
„Anykščių krašto rašytojai“.
Atmesti du L. ir S. Didžiulių
viešosios bibliotekos (direktorius Romas Kutka) projektai – „Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas.
D.2 Bibliografijos rodyklė” ir
„Liudvika Didžiulienė-Žmona
„Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai kaip prigulincziai
suvartoti Dievo dovanas“.
Asociacija „Anykščių šventės“ (pirmininkas Andrius Falkauskas) ketino parengti spaudai leidinį „Anykščių krašto
kryždirbystė: mediniai paminklai“, tačiau vertinimo komisijai jis pasirodė nereikalingas.
Anykščių menų centras (direktorius Tomas Tuskenis) pateikė projektą „Rimas Idzelis.
„Kryžiaus kelio stotys“. Jis taip
pat nefinansuotas.
„Antru bėgiu į Anykščius“

„neatriedės“ Anykščių menininkų asociacijos (pirmininkas
Žilvinas Pranas Smalskas) pateiktas projektas.
Finansavimo negavo ir Svėdasų literatų klubo „Sietuva“
(vadovė Alma Švelnienė) leidybinis projektas – knyga „Aš
visiems gyvensiu“.
VšĮ „Fotosąjūdis“ (vadovas
Gintaras Kaltenis) savivaldybės
administracijai pateikė projektą
knygos „Anykščių krašto legendos vaikams“ leidybai, tačiau
lėšų tam nebuvo skirta.
Jaunimo užimtumas pačio jaunimo reikalas
Mažiausia pinigų suma skirta
jaunimo užimtumo skatinimo
projektams – 8 projektams padalinta vos 5 000 eurų.
Didžiausia lėšų dalis paskirta
Anykščių J. Biliūno gimnazijos
bendruomenės centro (pirmininkė Jolita Abraškevičienė) projektui – respublikinei mokinių
kino edukacijos stovyklai „Kartų portretai“ organizuoti. Šiam
projektui skirta 1 000 eurų.
Anykščių rajono Mačionių
kaimo bendruomenė (pirmininkas Albertas Miliukas) gavo 840
eurų paramą projektui „Jauno
žmogaus įtraukimas į bendruomeninę veiklą ir tobulėjimo
skatinimą“.
Sporto klubas „Troškūnietis“
(vadovas Arvydas Krikščiūnas)
parašė projektą „Europa ir aš“ ir
gavo 810 eurų paramą.
Svėdasų bendruomenė (pirmininkė Asta Fjellbirkeland)
taip pat rūpinasi jaunimo užimtumu – projektui „SVD būrys“
veikia“ gauta 720 eurų.
Asociacijos „Kalitos kalnas“
(vadovė Jolita Šinkūnienė) projektui „Laisvalaikis su riedučiais“ skirta 580 eurų.
450 eurų numatyta skirti VšĮ
„Anykščių jausmų ratas“ (vadovė Renata Šerelienė) projektui
„Aš negaliu – Mes galime“.
VšĮ Anykščių televizijos ir informacijos centras (direktorius
Petras Nazarovas) savivaldybės
administracijai pateikė projektą
„Mažoji scena“, kuris finansuotas 400 eurų.
Vos 200 eurų atseikėta Ažuožerių moterų klubui (vadovė Alvyra Simanonienė), kuris ketina
organizuoti renginį „Muzikinė
vasara – 2017”.
Projektai bus patikslinti iki
birželio pradžios
Kol kas paskelbti tik projektų teikėjai, laimėjusių projektų
pavadinimai bei pinigų sumos
projektų finansavimui.
Savivaldybės administracijos
specialistė ryšiams su visuomene Adelė Aglinskaitė teigė, kad
projektų aprašai viešai kol kas
nėra skelbiami todėl, kad šiuo
metu vyksta projektuose numatytų veiklų tikslinimas, dar nepasirašytos sutartys su projektų
organizatoriais.
Šie darbai turi būti atlikti per
mėnesį, t.y. iki birželio 2 d. ir
tada viešai bus paskelbti detalūs
projektų aprašymai.
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Anykščiuose - dviračių
vidmantas.s@anyksta.lt
komisas

šiupinys

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Prie Anykščių turgaus, Taikos g. 25 A, pradėjo veikti dviračių bei jiems skirtų detalių ir aksesuarų
parduotuvė. Parduotuvės savininkas Marius Šimėnas „Anykštai“ sakė, kad ilgai laukęs šios vietos,
nes parduotuvę ketino būtinai kurti šalia miesto turgaus.

Pastato šalia turgaus, kuriame būtų galima įkurti dviračių parduotuvę, verslininkas ilgokai laukė.

Naujoje dviračių parduotuvėje Anykščiuose Taikos g. 25 A galima įsigyti naujų ir naudotų dviračių, nusipirkti detalių ar dviračių aksesuarų.
Taip pat teikiama ir dviračių komiso paslauga.

tinklas

Anykštėnas Marius Šimėnas su žmona Greta
dviračių verslą pradėjo prieš šešerius metus.
Pradžia - 15 dviračių nuomai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Apetitu nesiskundžia

M. Šimėno parduotuvėje galima
nusipirkti naujų ir naudotų dviračių.
Verslininkas teigė, kad dviračių kaina
jo parduotuvėje yra nuo 150 iki 450
eurų, konkretūs dviračiai pigesni nei
internetinėse parduotuvėse.
Anykštėno parduotuvė teikia ir
dviračių komiso paslaugą - specialistai transporto priemonę įvertina, atsibodusį dviratį galima parduoti pačiai
parduotuvei arba palikti joje ir laukti
naujo dviračio šeimininko. M. Šimėnas kalbėjo, kad, jo žiniomis, aplinkiniuose rajonuose, net ir Utenoje ar
Panevėžyje, dviračių komiso paslauga nėra teikiama. Verslininkas tikino,
kad komiso paslauga ypač populiari,
norinčių parduoti savuosius dviračius
banga netgi pranoksta lūkesčius.
Parduotuvėje atliekama ir dviračių
techninė apžiūra, pateikiamos rekomendacijos.
Dviračių verslą M.Šimėnas pradėjo prieš šešetą metų, nusipirkęs
15 dviračių ir pasiūlęs juos nuomotis anykštėnams ir miesto svečiams.
„Įžvelgiau laisvą verslo nišą, pirmasis
Anykščiuose atidariau dviračių nuomos punktą, paaiškėjo, kad paklausa
yra“, – „Anykštai“ kalbėjo M. Šimėnas. Pats jis tikino nesąs dviračių
fanas, tačiau matė, kad kitiems žmonėms dviračių reikia. Dabar jis jau
turi 70 nuomojamų dviračių. „Vieną
dieną atvažiuos 60-ies žmonių grupė,
visi jie užsisakė dviračius“, - apie dviračių poreikį sakė M. Šimėnas.
Vyras kalbėjo, kad dviračių detalių
parduotuvės įkūrimas buvo dėsningas
žingsnis pradėjus nuomoti dviračius paaiškėjo, kad Anykščiuose nėra kur
nusipirkti detalių dviračiams, nėra
kas juos remontuoja.
Netrukus M. Šimėno dviračių nuoma turėtų tapti išmaniąja. Jis ketina
Anykščiuose įrengti aštuonis dviračių
nuomos punktus, kuriuose dviračius
bus galima užsisakyti telefonu. Verslininkas dėstė, kad kuriama naujoji
sistema turėtų būti ypač patraukli vartotojams - išsinuomotų dviračių net
nereikės grąžinti į nuomos punktą,
juos bus galima palikti ten, kur žmogui yra patogu.

Rašytojai valstiečių nebijo
Iš Anykščių krašto kilusi rašytoja
Jurga Žąsinaitė baigė savo naujosios knygos „Azuritijos kardinolai“
pristatymo maratoną per Lietuvą. Paskutinis susitikimas su skaitytojais vyko Kaune, o po jo rašytoja

su bendraminčiais kėlė taures.
Žodžiu, J. Žąsinaitė pademonstravo, kad ji ne tik rašyti moka, bet
ir valdžios, kuri siekia alkoholio
vartojimą ir kultūrą visiškai atsieti,
naujų užgaidų nepaiso.

Muzika. Gatvės muzikos diena Anykščiuose, kaip ir visoje
Lietuvoje, vyks šiandien, gegužės 20 dieną. Šiemet ją organizuoti ėmėsi Anykščių naujų vėjų
bendruomenė. Gatvės muzikos
dienos šventės iniciatorius yra
atlikėjas Andrius Mamontovas.
Nuo 2007 metų jo kvietimu profesionalūs muzikantai ir mėgėjai plūsteli į Lietuvos miestų ir
miestelių gatves.
Paroda. Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje Kunigiškių I
kaime veikia fotonuotraukų ir archyvinių dokumentų paroda „Iš
Kunigiškių - į platųjį pasaulį“, skirta iškilaus mokslininko, semiotiko,
eseisto ir mitologo profesoriaus
Algirdo Juliaus Greimo gimimo
100-osioms metinėms. Paroda eksponuojama tame kambaryje, kuriame kadaise veikusios Kunigiškių
pradžios mokyklos pastate gyveno
mokytojo Juliaus Greimo šeima ir
kur vaikystės dienas leido būsimasis pasaulinio garso mokslininkas.
Dantys. Panevėžio teritorinės
ligonių kasos duomenimis, jos
veiklos zonoje eilės protezuoti
dantis laukia beveik 35 000 asmenų. Antrame ketvirtyje protezuoti dantis daugiausia kvietimų išsiųsta laukiantiesiems
eilės Panevėžio mieste – 340.
Utenos rajono gyventojams išsiųstas 141, Panevėžio rajono
–120, Rokiškio rajono – 100,
Biržų ir Pasvalio rajonų – po
90, Anykščių rajono ir Visagino miesto – po 80 kvietimų.
Kvietimų taip pat sulaukė 69
molėtiškiai, po 60 ignaliniečių
ir kupiškėnų, 50 zarasiškių.
Viešnagė. Gegužės 19 dieną
Anykščių menų inkubatorius
sulaukė svarbių svečių. Čia
viešėjo Šiaurės šalių kultūros
institutų direktoriai. Į Anykščius buvo atvykę Mats Bjerde
(Grenlandija), Ole Kjellgren
(Suomija), Jacob M Haagendal
(Alandų salos), Mikkel Haarder
(Islandija). Susitikimo metu
svečiai apžiūrėjo inkubatorių,
susipažino su menininkais.
Kaip sakė Anykščių menų inkubatoriaus verslo konsultantė
Kamilė Bitvinskaitė, buvo kalbama apie bendradarbiavimą,
tad tikėtina, kad greitu laikų
Anykščių menų inkubatoriuje
kuriančių menininkų darbų atsiras ir Skandinavijoje.
Sveikino. Anykščių bibliotekininkai aplankė poetą, rašytoją, prozininką, žurnalistą
Anykščių garbės pilietį Antaną
Drilingą, kuris šventė savo 82ąjį gimtadienį. Bibliotekininkai
apžiūrėjo A. Drilingos sodybą,
žinoma, pasėdėjo ir jo sodybos
skaitykloje.

Menininkas Žilvinas Pranas
Smalskas prie Anykščių kultūros
centro pastatė savo naują skulp-

tūrą iš ciklo „Suvalgytos žuvys“.
Sprendžiant iš žuvies dydžio, Ž.P.
Smalskas apetitu nesiskundžia.

UAB „Anykštos redakcija“
priima skelbimus į šiuos laikraščius: „Gimtoji žemė“,
„Ukmergės žinios“,
„Gimtasis Rokiškis“,
„Kupiškėnų mintys“,
Molėtų „Vilnis“,
„Molėtų žinios“,
„Mūsų Ignalina“,
„Utenos apskrities žinios“,
„Utenis”.
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Laimingas nusipirkęs, dar
laimingesnis... pardavęs
Automobilių prekeiviai šmaikštauja, kad kiekvienas vairuotojas gyvenime būna laimingas, kai
nusiperka automobilį, tegu ir nenaują. Ne mažiau laimingas būna, kai pabodusią transporto priemonę parduoda. Taigi, užduotis sėkmingai nusipirkti dėvėtą automobilį ir nepermokėti už realią jo
kainą - ne iš lengvųjų, kaip ir menas parduoti. Vienu, kitu patarimu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį
perkant naudotą automobilį, sutiko pasidalinti automobilių remonto meistras, pats prekiavęs naudotais automobiliais, individualios įmonės savininkas Vytautas GRUZINSKAS.

Automobilių meistras Vytautas Gruzinskas pataria prieš
perkant automobilį jo būklę
patikrinti autoservise.
- Kiek žinau, Jūs per savo autoservisą “perleidote” dešimtis
automobilių. Pirkdamas po
avarijos sugebėdavote įvertinti, kad automobilį suremontavę
ir pardavę nuostolių nepatirsite
ir dar uždirbsite. Ar pasitaikė,
kad ir jus automobilių prekeiviai apgavo?
- Taip. Pasitaikė, ir ne vienas
atvejis. Kai pirkdavome naudotus automobilius iš už Atlanto,
Jungtinių Amerikos Valstijų. Pasitaikydavo labai rimti variklių ir
pavarų dėžių gedimai, sudegusi
elektros instaliacija. Gedimų
pirkdami neturėdavome galimybės nustatyti.
- Nuo ko reikėtų pradėti nusprendus pirkti naudotą automobilį turguje ar pagal skelbimus internete bei spaudoje?
- Sakyčiau, svarbiausia susidėlioti prioritetus ir apsispręsti, ko
nori, kiek gali sau leisti mokėti

Nors salonai vilioja pasiūlymais, retas lietuvis įstengia nusipirkti naują automobilį. Apie 80 proc. anykštėnų važinėja 10 metų ir
senesniais automobiliais.
Autoriaus nuotr.
už automobilį. Nuspręskite, koks
automobilis jums reikalingas –
didelis ar mažas, galingas ar taupus, kokiais degalais varomas,
atsirinkite prioritetines markes
ir kiek tam galite išleisti pinigų.
Pasitarkite su draugais, šeima.
Pagaliau žinokite, kam jums automobilis reikalingas – važinėti į
darbą Utenoje ar Vilniuje ar pas
karves į ganyklą..
- Sakykim, apsisprendžiau.
Žinau, ko man reikia. Kaip elgtis turguje?
- Neskubėkite, svarbiausia
neskubėkite ir jokiu būdu neišsiduokite, jeigu radote tinkamą
mašiną, kad ji jums tiesiog būtinai reikalinga. Neskubėdami
apeikite visas, o jau tuomet pardavėjui parodę ir automobilio
defektus ir trūkumus pradėkite
derėtis. Turgus – ne naujų automobilių salonas, tačiau reikalaukite, kad užvestų variklį, leistų

išbandyti ar net į autoservisą nuvažiuoti patikrinti
- Ar verta pačiam nesant automobilių meistru pirkti avarijoje apgadintą automobilį?
- Pačiam nusipirkti automobilį
be defektų galima nebent salone.
Perkant turguje ar pagal skelbimą, verta žinoti, kad pardavėjas
įmanomai slėps defektus ir automobilį girs. Pirkti avarijoje apgadintą automobilį gali nebent pats
automobilių remonto meistras. Iš
kur eiliniam vairuotojui žinoti ir
įvertinti, kiek kainuos remontas?
Jeigu esate „žalias“, jums įpirš
vos ne už naują daužtą, perpus
daugiau kilometrų nuriedėjusį,
negu rodo spidometras, automobilį. Netgi patyręs serviso meistras be prietaisų ar keltuvo ne
visada gali diagnozuoti tikrąją
automobilio būklę, o ką gali eilinis pirkėjas? Siūlyčiau pirkti
automobilį ne vienam, o pasiim-

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
ti autoservise dirbantį meistrą,
nuodugniai automobilį apžiūrėti,
išmėginti jį važiuojant. Geriausia
su pardavėju nuvažiuoti į autoservisą, automobilį patikrinti,
o jau tuomet derėtis dėl kainos.
Beje, pastebėsiu, kad automobilių pardavėjai kainą visuomet užsikelia, žinodami, kad už tiek neparduos. Tad derėtis būtina. Ypač
veiksmingos derybos būna, jeigu
pardavėjui sugebi įrodyti parduodamo automobilio defektus.
- Ar svarbu automobilio markė? Antai tų pačių metų gamybos skirtingų markių automobilių kainos labai skiriasi.
- Be abejonės. Skirtingų markių automobiliai labai skiriasi
savo ištverme, atsparumu rūdims, prastiems keliams. Į tai reikia atsižvelgti, tačiau siūlyčiau
rinktis ne markę, bet automobilį.
Nepasikliaukite legendomis rinkdamiesi automobilio markę ar
modelį ir nemanykite, kad pasaulyje yra geri tik „Volkswagen“ ir
„Audi“ automobiliai. Svarbu yra
ne tai, kur automobilis pagamintas, bet kiek jis yra nuvažiavęs ir
kaip eksploatuotas. Taigi ne itin
populiariu automobiliu galite
važinėti kur kas ilgiau ir patikimiau, nei dvigubai brangesniu,
pavyzdžiui, „Volkswagen Golf“.
- Geriau pirkti automobilį
dyzeliniu ar benzininiu varikliu?
- Jeigu norite automobilio su
mažesne rida, „dyzelių“ geriau nežiūrėkite, nebent automobilis vos
kelių metų, nes seni, kaip įprasta,
būna „sudrožti“. Dažniausia automobiliai dyzeliniais varikliais
parduodami, kuriuos eksploatavo
įmonės arba labai daug važinėjantys žmonės. Rinkitės automobilius
su nedideliais 1–1,6 litro benzininiais varikliais. Tokiais dažniausiai važinėjama mažesnius atstumus. Ypač atidiems reikia būti
perkant naudotus automobilius su
dujine įranga.
- Kaip taisyklė, turguose parduodamų 10 ir daugiau metų

senumo automobilių spidometrai rodo 120 – 150 tūkstančių
kilometrų ridą. Ar verta išvis
kreipti dėmesį į spidometro parodymus?
- Tikėti tikrai neverta. Nebent
automobilis tik kelių metų ir pardavėjas pateikia serviso aptarnavimo dokumentus. Jeigu norite
sužinoti, kiek gali būti nuvažiavęs jūsų automobilis, atsiverskite
Vokietijos tinklalapį www.mobile.de ir pamatysite, kad tais pačiais metais pagamintas „Golf“
Vokietijoje būna nuvažiavęs 2–4
kartus daugiau.
Mano duomenimis, automobilio ridos parodymų korekcija kainuoja apie 20 eurų. Kas ir kada
suklastojo automobilio ridos
duomenis, nustatyti labai sudėtinga, manau, dažniausia neįmanoma. Beje, daugiau pasitikėti
verta viokiečiais, kurie išsaugo
automobilio serviso knygelę, jo
priežiūros ir remonto duomenis.
Naujutėlaičiai priekiniai žibintai
dėvėtame automobilyje gali išduoti buvusį didelį automobilio
remontą, tikėtina – po avarijos.
Verta palyginti automobilio kėbulo spalvą su bagažinės detalių
spalva. Gali apaiškėti daug įdomaus.
- Norint sėkmingai nusipirkti,
reikia ne tik žinių, bet ir šaltų
nervų. Matyt, geriausia nepagailėti keliasdešimt eurų meistrui ar patikrai autoservise.
- Būtent. Patyrusio meistro patikra būtina. Patikrinkite perkamą automobilį kompetentingame
servise! Nepagailėkite už patikrą
20–50 eurų. Net jeigu automobilis jums ir netiks, manykite, kad
pinigų neišmetėte, o sutaupėte,
mat bet koks remontas kainuos
gerokai brangiau. Nepamirškite,
kad nusipirkę seną automobilį teks atidėti kelis šimtus eurų
automobilio techninei priežiūrai
Juk turėsite pasikeisti tepalus,
filtrus ir kitas eksploatacines detales.
Beje, pasikeitė automobilių
pardavimo - pirkimo tvarka. Atsirado reikalavimas, kad pardavėjas privalo pirkėjui nurodyti
automobilio patirtas avarijas už
laikotarpį, kurį jis valdo automobilį. Aš nežinau, kaip elgiasi automobilių perpardavinėtojai, ar ši
tvarka veiksmingai veikia.

Automobilių remontas, pagalba kelyje, automobilių nuoma.
Autoservisas Kęstučio g. 6a, Anykščiai. Tel. (8-687) 57422, el. p. v.gruzinskas@inbox.lt

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos
3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

„Anykšta“

18.00

36.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

Paštų skyriuose:

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

3 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
6.00
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, 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.
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SKELBIMAI

įvairūs
Anykščių miesto centre, netoli
turgaus, parduoda du pastatus
ir sklypą 8,5 a (20 000) . Galima
naudoti komercinei veiklai arba
gyvenimui.
Tel. (8-675) 47714.
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų,
Antalgės,
Alantos,
Katlėrių ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai
perka,
nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Kurklių, Skiemonių,
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Perka seną (ne rąstinį) klojimą
ar daržinę nusigriauti. Gali senas lentas pakeisti į naujas.
Tel. (8-683) 48264.
Dovanoja
Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti patiems.
Tel. (8-686) 46467.
Televizorių dideliu ekranu.
Tel. (8-620) 27282.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą
buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia garantiją.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, valymo įrenginius. Mini
ekskavatoriumi kasa vandens
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas
vandentiekiui, jungia hidroforus.
Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.

parduoda
Kuras
Skaldytas malkas, briketus, medžio granules. Pristato.
Tel. (8-607) 99455.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel.(8-698) 55663.
Kita
Bites.
Tel.: (8-619) 41085,
(8-381) 7-88-09.
Gegužės 28–31 dienomis prekiaus bičių motinėlėmis.
Tel. (8-612) 18715.
Karvę.
Tel. (8-624) 18666.

Muzikantas groja vestuvėse,
gimtadieniuose, kituose pobūviuose. Veda vakarą.
Tel. (8-618) 17515.

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

Parduoda rankų darbo rąstinę
pirtį. Stato karkasinius ir rąstinius
pastatus.
Tel. (8-611) 27834.

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

Gamina šarvuotas duris, garažo
vartus, kalviškas tvoras, kiemo
vartus.
Tel. (8-647) 87625.

Sutvarko apleistą žemę: iškerta
ir išveža želdinius.
Tel. (8-687) 59061.

Vidaus ir lauko apdaila, dažymas, gipsas, laminatas, dailylentės, elektra, santechnika.
Tel. (8-676) 48336.

Smulkina žolę: Anykščių raj.,
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos
raj., Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.

Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.

Sunkiasvore technika rauna kelmus, tvarko apleistus sklypus, sodybas, formuoja šlaitus, reljefus.
Tel. (8-683) 72277.

Dažo namus. Greitai, pigiai,
garantija.
F. Dailus namas,
tel. (8-679) 90305.

Pigiai veža krovinius (blokelius,
trinkeles, šiferį ir kt.) sunkvežimiu
su kranu. Pasikrauna ir išsikrauna
pats.
Tel. (8-612) 93386.

Šiltina sienas, stogus ir grindis
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju
būdu. Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.
Kloja trinkeles su savo arba kliento medžiagomis. Stato tvoras,
mūrija, betonuoja.
Tel. (8-650) 48472.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Vandens gręžiniai, geoterminis šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus.
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Ilgastrėliais ekskavatoriais pigiai, greitai ir kokybiškai kasa,
valo kūdras, ežerų pakrantes,
buldozeriais išlygina žemes.
Jūsų patogumui dirba ir savaitgaliais.
Tel. (8-683) 72277.

Trifazę betono maišyklę (50 Eur),
zeimerį (210 Eur), metalinį garažą
(300 Eur).
Tel. (8-612) 73703.
Vartytuvą “Dobilas” 6 m.
Tel. (8-614) 97232.

Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu
lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

„Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29,
Anykščiai), darome
portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su

kaina – 15 eurų.

Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.
Įmonė „Akmens sala“ iki Joninių, paminklams
esantiems ekspozicijoje, taiko 12 % nuolaidas.
Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėje, adresu A.Vienuolio g. 32, Anykščiai. Taip pat galite kreiptis
telefonu - 869849762. Daugiau informacijos apie
įmonę „Akmens sala“ rasite internetinėje svetainėje - akmenssala.lt.
Kapavietės tvarkymo darbus patikėkite profesionalams.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir
geodezijos skyrius atlieka sklypo kadastrinis Nr. 3470/0005:25 registruoto Lokrecijos Kočerauskienės vardu Bajorų k., Anykščių raj.
kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo, registruoto Stasės Auglienės vardu (kadastrinis Nr. 3470/0005:137) paveldėtojus dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2
Anykščiai, tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 612 84188 el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt

Lašų ŽŪB - liucernos šienainį
rulonuose (nuo 13 Eur/t). Perka
šiaudus (30 Eur/t), šieną (50
Eur/t).
Tel.: (8-682) 47854,
(8-611) 44130.

Kavarsko paukštynas
PARDUODA:
vienadienius ir paaugintus
viščiukus broilerius, dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.
Didieji mėsiniai kalakutai !

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Gegužės 25 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis,
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel.
8-616 50414). Kaina nuo 3,50 euro. Viešintose
Didžiuliškėse

9.50,

Padvarninkuose

9.55, Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 10.10,

Šienapjoves,
purkštuvus,
grėblius - vartytuvus, lėkštinius
skutikus, kultivatorius, frezus, vagotuvus, bulvių kasamąsias, krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus)

Metalinius surenkamus garažus
3x3, 3x5, 3x6, 3x9, 6x6 m, ir 3
metrų aukščio 3x6, 4x6, 4x8 m.
Gali atvežti, surinkti.
Tel. (8-687) 73343.

15.15, Kavarske 15.25, Janušavoje 15.35,

10.20, N. Elmininkuose 10.35, Elmininkuose 10.40,
Svėdasuose (prie turgelio) 11.00, Daujočiuose
11.30, Auleliuose

11.40,

Mačionyse

13.50,

Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose
14.15, Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.40,
Kurkliuose 14.50, Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose
Pienionyse 15.40, Repšėnuose 15.45, Traupyje
15.55, Laukagaliuose 16.05, Troškūnuose 16.15,
Vašokėnuose 16.30, Surdegyje 16.40, Raguvėlėje
17.00, Levaniškyje 17.20

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

Laidojimo namai
„Paguoda“

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius atlieka sklypo proj. Nr. 179-4 suprojektuoto Viešintėlių
k., Viešintų sen., Anykščių r. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo, registruoto Vytauto Valečkos vardu (kadastrinis
Nr. 3484/0004:262) paveldėtojus dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo
paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu
J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : (8-626) 36379 el. p. zita.dikciene@vzf.lt

rėmeliais

9.40,

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

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

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

TVENKINIŲ KASIMAS

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Iš nuotraukos UAB

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

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

Veža juodžemį ir žvyrą.
Tel. (8-683) 57655.

Požeminiu būdu kloja kanalizacijos, vandentiekio, tinklus.
Nekasant grunto ir neardant
dangų.
Tel. (8-683) 72277.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai
kiaulienos skerdieną puselėmis po
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa
kiaulė) kaina tik 2,44 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.

UA B Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!
Gegužės 21 d. (sekmadienį), prekiaus
“Kaišiadorių” paukštyno 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 vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (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.

Gegužės mėn. 24 d. (trečiadienį) prekiausime paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, pardavinėsime
paaugintus 2-3 savaičių COOB
mėsinius broilerius viščiukus,
vienadienius mėsinius ir dedeklių viščiukus, mėsinius ančiukus
ir žąsiukus, 2-3-4-5-6 mėnesių
vištaites. Prekiausime lesalais.
Žemieji Svirniai 8.30, Kavarskas
8.45, Janušava 8.55, Šeriai
9.10, Staškūniškis 9.25, Kurkliai
II 9.40, Kurkliai 9.55, Šlavėnai
10.10, Anykščiai (ūk. turg.) 10.30,
Katlėriai 10.50, Skiemonys 11.05,
Mačionys 11.25, Burbiškis 11.40,
Rubikiai 11.55, Debeikiai 12.10,
Aknystos
12.20,
Šventupys
12.30, Svėdasai 12.45, Daujočiai
12.55, Mickūnai 13.10, Naujieji
Elmininkai
13.25,
Kuniškiai
13.45,
Andrioniškis
14.00,
Viešintos 14.20, Surdegis 14.40,
Troškūnai
14.55,
Vaidlonys
15.05, Laukagaliai 15.20, Traupis
15.30, Levaniškiai 15.40.
Tel. (8-699) 12631.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas

Kita
UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.
Prastos kokybės grūdus. Gali būti
smulkūs, grūdų mišiniai.
Tel. (8-612) 36771.

SUPERKAME SRAIGES
Didesnį kiekį paimame
iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai,
Tel. (8-601) 21323.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
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PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

PERKAME
MIŠKĄ SU ŽEME
ARBA IŠSIKIRSTI.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

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

MOKAME BRANGIAI.
Tel. (8-604) 84051.

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

A U T O M O B I L I Ų
S U P I R K I M A S

Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite.
Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

Tel. (8-614) 14777.
PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

Gali būti daužti, nevažiuojantys.

Brangiai - miškus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

MOKAME BRANGIAI.

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

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

Tel.: (8-647) 87959.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

perka

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Įvairų mišką su žeme arba biržes išsikirsti. Sąžiningai įvertina ir sumoka.
Tel. (8-605) 27002.
Automobiliai

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

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

Automobilius, kombainus, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią
techniką.
Tel. (8-633) 60143.

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

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto,
sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Skubiai - automobilius visą parą.
Tel. (8-621) 60671.
(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Gyvuliai
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

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

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus:
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito
vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

siūlo darbą
Reikalingas žmogus prižiūrėti
senyvo amžiaus moterį.
Tel. (8-650) 36561.
Kavinė ieško baro, virtuvės
darbuotojų, maisto išvežiotojų.
Suteikia visas socialines garantijas, laiku mokamą darbo užmokestį ir priedus.
Tel. (8-626) 98328.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas
UAB “Ukmega“ reikalingi tekintojai-frezuotojai, suvirintojai (konstrukcijų surinkėjai). Techniniam
skyriui taip pat reikalingas konstruktorius-projektuotojas.
Tel. (8-459) 35044.

ŽŪB “Elma” reikalingas suvirintojas.
Tel. (8-682) 97420.

Nedideliam ūkiui reikalinga melžėja.
Tel. (8-600) 40863.

ŽŪB “Elma” reikalinga valytoja.
Darbas I-uose Elmininkuose.
Tel. (8-682) 97420.

Kupiškio r. reikalinga melžėja.
Tel. (8-613) 84141.

STATKORPAS AB
SIŪLO DARBĄ
Elektromontuotojams
Kabelinių, oro linijų montavimo darbams atlikti formuojama
(4-5 žmonių) brigada.
Reikalavimai:
-turėti profesinę kvalifikaciją
ar elektrotechninį išsilavinimą;
-pageidautina darbo patirtis.
Informacija tel. 8-612-14884.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti
el.p.: statkorpas@zilinskis.com

Medienos gaminių įmonė
UAB „LYKSNA“,
N.Elmininkų k. siūlo darbą:
- Skydų surinkėjui
- Padėklų kalėjui
- Durų surinkėjui - kaustytojui
(kontaktinis tel. 8-618-54612)
- Elektrikui
(kontaktinis tel. 8-687-47159)
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Amžinos meilės simboliai rūdija
jonas.j@anyksta.lt
ir ant Anykščių tilto
Jonas JUNEVIČIUS

Anykščiuose tiltą per Šventosios upę puošia apie 200 jaunavedžių pakabintų spynų, kurių rakteliai dūli upės dugne, liudijančių porų prisiektą amžiną meilę.
Deja, kažin ar spynos, jaunavedžių kabintos kaip amžinos meilės simboliai, padeda likti ištikimiems šiai priesaikai, ar kas nors
po kelių metų ateina pasižiūrėti, ar tebekabo jų spyna? Statistika
negailestinga – apie pusę amžinąją meilę prisiekusiųjų išsiskiria,
dalis jų nė metų kartu „nepratraukia“. O spynos rūdija...

balsavimas
Ką manote apie Seimo nario
Anykščių-Panevėžio apygardoje
rinkimų rezultatus?
(balsavo 90 )
Nesidomiu rinkimais.
20%

Maniau
kandidatų
kova bus
aršesnė.
17.8%

Tokių rezultatų ir
tikėjausi.
62.2%

oras
21

12

Spynų kabinimo ceremonija dažniausia yra nuotakos nešimo per
tiltą tęsinys. Jaunieji pakabina spyną ir jos raktelį nusviedžia į upės
tėkmę. Tai tarsi materialus meilės
priesaikos paliudijimas. Ir lieka
ant tilto didelės ir mažos, specialiai
ieškotos, puoštos, su išgraviruotais
vardais, datomis, net paveiksliukais puoštos spynos. Kitos gi –
masyvios, pačios paprasčiausios,
ko gero, labiausia tvartui užrakinti
tinkamos. Puošia jos Anykščių poeto ir vyskupo Antano Baranausko
tiltą ar ne - ne man spręsti. Spynų vis daugėja, tačiau dabar jau ne
taip sparčiai. Juk vestuvės ištuštėjusiame mūsų rajone vis retesnės. Tiltas nuo spynų nesugrius,
o smalsesniam praeiviui tų spynų
tyrinėjimas lyg ir savotiška atrakcija. Kita vertus, keliom dešimtims
metų praėjus, spynos galėtų tapti
ir muziejine vertybe, pasakojančia apie mūsų primityvią buitį. Juk
gremėzdiškas metalines spynas jau

išstumia elektroninės, kurių raktas
telpa mobiliajame telefone.
Iki šiol tebesiginčijama, kas sumanė spyną paversti amžinos meilės simboliu. Internete teigiama,
kad taip sugalvoję kinai prieš 5000
metų ir iki šiol spynas tebekabina
ant Didžiosios kinų sienos. Paprotys paplito po pasaulį.
Kai kurios tautos turi netgi spynų kabinimą paaiškinančias legendas. Antai rusų pasakose aprašoma, kad jaunavedžiai po vestuvių
būdavo užrakinami svirne, kad pirmąją naktį.niekas nedrumstų jiems
ramybės.
Gyvavusi ir tokia tradicija, kai
jaunieji išeidami iš namų paslėpdavo spyną po namo durų slenksčiu. Vestuvių ceremonijoje vyras
ant rankų įnešdavo žmoną į namus,
vienas iš artimųjų užrakindavo ir
raktus išmesdavo, kad niekas negalėtų atrakint durų ir išnešti iš jų
laimės. Tokią spyną jaunavedžiai
saugojo kaip relikviją...

Puošia ar ne Anykščių vyskupo ir poeto Antano Baranausko
tiltą jaunavedžių spynos ir ką su jomis daryti, tesprendžia miesto
įvaizdžiu besirūpinantys savivaldybės darbuotojai.
Autoriaus nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė pasiryžusi padėti
suvaldyti situaciją rajone

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Ėmė valdžiai nesisekti –
Štai pabėgo architektė,
Ir statybininkų vadas –
Tiktai pėdsakai jo matos.

Ant piliakalnio padėtos
Sienų liekanos žemėtos.
Dar kultūrininkų algos –
Koks valdyti yra vargas.

Pasakysiu iš širdies –
Mano protas jums padės –
Nejuokais ji kibti žada Juk valdydavo brigadą.

Patarėjus mest į šalį Merą ji paremti gali,
Išvaikyti ir tarybą,
Jeigu ji tik pjauna grybą.

