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Dirbtuvės. Spalio 22 dieną 
18.00 valandą Anykščių ko-
plyčioje (Vilniaus g. 36) vyks 
Playback teatro „VAKHTERY“ 
(Ukraina) pasirodymas ir kūry-
binės dirbtuvės. Renginys vyks 
anglų-rusų kalbomis. Įėjimas ne-
mokamas.

Pareigos. Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijos di-
rektoriaus pavaduotoja ugdymui 
Asta Fjellbirkeland Anykščių 
švietimo pagalbos tarnyboje da-
bar eina metodininkės pareigas. 
Kol nepaskelbtas konkursas, di-
rektoriaus pavaduotojo ugdymui 
pareigas gimnazijoje eina moky-
toja Daiva Diržienė.

Skulptūra. „Anykšta“ rašė, 
kad Anykščių savivaldybė iš 
Kultūros paveldo departamento 
gavo atsakymą, jog Anykščių 
sovietų karių kapinėse stovinti 
kareivio skulptūra nėra saugotina 
ir vertinga. Skulptūrą demontuos 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“. Už demontavimą savival-
dybė sumokės 1 tūkst.500 Eur. 
Skulptūra bus išvežta laikinam 
saugojimui į „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ teritoriją.

Gaisras. Spalio 20 dieną, Staš-
kūniškio kaime, Pievų g., gaisras 
kilo gyvenamojo namo palėpėje. 
Nudegė stogą laikančios kons-
trukcijos ir apie 5 m² stogo pa-
kalimų. Vandeniu sulietas pirmas 
ir antras aukštai, namų apyvokos 
daiktai. Nuardyta apie 30 m² sto-
go dangos. Nukentėjo ant stogo 
įrengta elektros jėgainė.

PAGALBA. Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugija informuoja, 
kad Anykščių miesto ir Anykščių 
seniūnijos gyventojams maisto 
paketai bus išduodamiš. m. spa-
lio mėn. 25, 26 ir 27 d. nuo 9 00 
val. iki 14 00 val. adresu: V. Ku-
dirkos g. 14, Anykščiai (iš gatvės 
pusės, buvusiose Raudonojo kry-
žiaus patalpose).

Anykščių ir Svėdasų gimnazijose 
aptikta narkotikų pėdsakų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalio pradžioje tyrimo metu Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijoje aptikta kreko, Svėdasų Juozo-Vaižganto gimnazi-
joje – kokaino/kreko pėdsakų. Abiejose gimnazijose narko-
tikų pėdsakai aptikti informatikos kabinetuose.

Apie tyrimo rezultatus abiejų gimnazijų direktorius 
Anykščių rajono visuomenės sveikatos biuras informavo 
dar spalio 14 dieną, tačiau mokinių tėvai apie tai sužinojo 
tik po savaitės.

Tirta 15 paviršių

Anykščių rajono visuome-
nės sveikatos biuro inicijuotas 
narkotinių medžiagų aptikimo 
pėdsakų aplinkoje tyrimas iš 
viso buvo atliktas  keturiose ug-
dymo įstaigose: Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje, Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje – dau-

giafunkciame centre, Svėdasų 
Juozo Tumo – Vaižganto gim-
nazijoje ir Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazijoje.

Apie planuojamą tyrimą mi-
nėtų ugdymo įstaigų vadovai 
buvo informuoti iš anksto.

Bns foto/Rūtos KalmuKos nuotr.
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Iniciatyvūs anykštėnai - įslaptinti
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių rajono savivaldybė pirmą kartą pakvietė įsitraukti į dalyvaujamojo biudžeto 

procesą ir teikti iniciatyvas, skirtas Anykščių miesto gyvenamajai aplinkai gerinti. Pateik-
tos keturios iniciatyvos, tačiau iniciatyvų autorių pavardes  savivaldybė kruopščiai slepia.

Nutarta, kad iniciatyvūs anykštėnai, teikiantys savo pasiūlymus dalyvaujamajam biu-
džetui ir atstovaujantys visai Anykščių miesto bendruomenei, neverti viešumo, anykštėnų 
pagarbos ir dėkingumo.  

Tikina, kad iniciatyvų 
autorius į renginį pakvietė

Spalio 18 dieną, antradienį,  
Anykščių Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje Anykščių rajono 
savivaldybė pristatė gyventojų 
iniciatyvas. Į pristatymą dau-
giausia rinkosi biudžetinių įs-
taigų darbuotojai. 

Anykščių rajono mero pa-
tarėja Donata Sabaliauskaitė 
sakė, kad į šį renginį buvo pa-
kviesti ir dalyvaujamajam biu-
džetui pateiktų iniciatyvų auto-
riai, tačiau bibliotekos salėje jų 
niekas nepristatė, klausytojams 
nesuteikė galimybių iniciatyvų 
autoriams užduoti klausimų. 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius kalbėjo, kad, kol bus įgyvendinti gyventojų pasiūlymai, 
ateis ir dar kiti rinkimai.

Ar atsiras 
norinčių baseine 
plaukti naktį?

Už ketvirtį 
milijono eurų 
restauruota 
Kurklių sinagoga 
stovi tuščia

Armėnija: 
nuolatinis bėdos 
kvapas

Kunigo knygos 
pristatyme - 
anšlagas
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spektras

Anykščių tiltai

Trečdalis pirmiausia skaitė redaktorės skiltį

Tradiciniame balsavime tra-
diciškai laimėjo redaktorės 
Gražinos Šmigelskienės skiltis. 
Ją pirmiausia skaitė beveik treč-
dalis, t.y.31 proc.  balsavusių. 

16 proc. nurodė, kad pir-
miausia perskaitė Vidmanto 
Šmigelsko tekstą „Politikų de-
klaracijos: gydytojai turtinges-

ni už daugelį verslininkų“, 10 
proc. - šio autoriaus publikaci-
ją rubrikoje „be diktofono“. 9 
proc. balsavusiųjų pirmiausia 
skaitė žurnalistės Sigitos Pivo-
rienės pasakojimą apie kanau-
ninką, Anykščių rajono garbės 
pilietį, Dusetų parapijos kle-
boną Stanislovą Krumpliauską 

Išleidę naują žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numerį, 
portale anyksta.lt uždavėme tradicinį klausimą skaityto-
jams - kuriuos tekstus jie atsivertė pirmiausia. 

(„Svarbiausia turi būti žmogus, 
tik paskui - kunigas"), 8 proc. 
-  „Gamtininkas politiko kaily-
je“ - Jolitos Gustaitės straipsnį 
apie Anykščių rajono merą Si-
gutį Obelevičių.  8 proc. balsa-
vusiųjų nurodė, jog  pirmoji jų 
„Aukštaitiškame formate“ per-
skaityta publikacija  -  „Vyžuo-
nos, Svėdasai, Užpaliai - mažie-
ji Radvilų pasaulio miesteliai“ 
(autorė Sandra Dastikienė).

-AnYkŠTA

Ar atsiras norinčių baseine plaukti naktį? Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių liberalai siūlo didinti Anykščių baseino „Bange-
nis“ prieinamumą ir visiems Anykščių rajono moksleiviams  
bent kartą per mėnesį suteikti galimybę jame apsilankyti 
nemokamai.Viešoji įstaiga (VšĮ) „Sveikatos oazė“ apskai-
čiavo, kad nemokamos paslaugos savivaldybės biudžetui 
papildomai kainuotų beveik 12 tūkst. Eur per mėnesį.

VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorės 
SonatosVeršelienės skaičiavimais, 
jei baseiną 2 valandas be pirčių 
lankytų ne plaukimo, o kitų spor-
to šakų sportininkai, tai įstaigai 
papildomai kainuotų 1 tūkst.200 
Eur, o jei baseine lankytųsi visi 
5-12 klasių moksleiviai – tai įs-
taigai papildomai  kainuotų 10 
tūkst.500 Eur per mėnesį. 

S.Veršelienė svarstė, ar aps-
kritai tikslinga plėsti basei-

no „Bangenis“ prieinamumą: 
„Daug motyvuotų Anykščių 
rajono vaikų jau lanko basei-
ną. Per 200 moksleivių basei-
ne mokosi plaukti, 74 vaikai 
baseine lankosi dalyvaudami 
neformaliojo ugdymo progra-
mose, 63 moksleiviai baseine 
lanko plaukimo treniruotes. 
Rėmimas galėtų būti taikomas 
socialiai remtinoms šeimoms, 
bet ne visiems rajono mokslei-

viams – mes tokios prabangos 
sau leisti be papildomo savival-
dybės finansavimo negalime.“

Direktorė taip pat suabejojo, 
kaip moksleiviai iš įvairių ra-
jono kampelių pasieks baseiną. 
Direktorei priminus, kad nuo 
spalio Anykščių rajono  tarybos 
sprendimu Anykščių rajone vie-
tos autobusai kursuoja nemo-
kamai, S.Veršelienė šypsojosi: 
„Apie nemokamus autobusus 
visiškai pamiršau. Nemokami 
autobusai irgi iš nemokamo 
biudžeto.“

Beje, VšĮ „Sveikatos oazė“ 
duomenimis, baseino užimtu-
mas darbo dienomis intensy-
viausias – jis užimtas nuo 6.30 
iki 19 val., nes tuo metu vyks-

ta treniruotės,vaikai mokomi 
plaukti, vėliau prasideda ko-
mercinės valandos.

Apie tai informuotas Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis, kalbėdamasis 
su „Anykšta“, juokavo: „Naktį 
baseinas laisvas, tik ar atsiras 
norinčiųjų plaukti?“

Anot D. Žiogelio,  mokslei-
viams sudarius galimybę bent 
kartą per mėnesį apsilankyti 
baseine nemokamai, būtų skati-
nama, kad vaikus į baseiną pa-
lydėtų ir tėvai, kurie sau bilietą 
į baseiną privalėtų įsigyti.

S.Veršelienė atkreipė dėmesį, 
kad baseino kainodaroje jau ku-
ris laikas yra sudarytos sąlygos 
įsigyti šeimos bilietą. 

Sankcijos. Lietuvos prezi-
dentas Gitanas Nausėda sako, 
kad Vakarų sankcijos Rusijai 
nesuveikė, kaip tikėtasi, todėl 
jas reikia dar griežtinti. Klausia-
mas, kokias sankcijas dar galėtų 
Vakarai įvesti Rusijai, Lietuvos 
vadovas teigė, kad „potencialas 
sugriežtinti sankcijoms yra la-
bai didelis“. Jis pažymėjo, kad 
sankcijos turi būti taikomos ir 
Baltarusijai, nes Rusija „planuo-
ja ir vykdo atakas prieš Ukrainą 
iš Baltarusijos teritorijos“.

Mokesčiai. Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros organi-
zacija siūlo Vyriausybei mažinti 
mokesčių lengvatų. Pasak or-
ganizacijos vyriausiojo ekono-
misto Alvaro Pereiros, Lietuvos 
pajamos iš mokesčių yra mažes-
nės nei kitose šalyse. Finansų 
ministrė Gintarė Skaistė sako 
pritarianti, kad papildomų mo-
kesčių lengvatų nereikia, o da-
bartinės turėtų būti laikinos. Pa-
sak A. Pereiros, norint išvengti 
naujų mokesčių galima keisti jų 
derinius - mažinant socialines 
įmokas didinti su aplinkosauga 
susijusius mokesčius. 

Eglutė. Kauno kalėdinę eglę 
Rotušės aikštėje įžiebti pla-
nuojama lapkričio 25 dieną, ji 
šiemet bus įkvėpta dailininko 
ir kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kūrybos 
motyvų, penktadienį pranešė sa-
vivaldybė. Pasak savivaldybės, 
Rotušės aikštės ir pagrindinės 
miesto eglės papuošimai Kau-
ne šiemet atsieis tiek pat kaip ir 
ankstesniais metais – apie 160 
tūkst. eurų.

Pirkinys. Gynybos resursų 
agentūra pasirašė 45 mln. eurų 
vertės sutartį su Švedijos įmo-
ne dėl raketų priešlėktuvinėms 
sistemoms įsigijimo, pranešė 
Krašto apsaugos ministerija. 
Su bendrove „SAAB Dynamics 
AB“ sutartis pasirašyta dėl ar-
timojo nuotolio priešlėktuvinės 
raketinės sistemos „RBS-70“ 
valdomų „Bolide“ ir „MK-2“ 
tipo raketų įsigijimo. Įsigyjamos 
raketos padės užtikrinti efek-
tyvesnį oro gynybos užduočių 
vykdymą. RBS-70 tipo raketi-
nėmis sistemomis yra aprūpin-
tas Lietuvos kariuomenės Oro 
gynybos batalionas.

Archyvas. Lietuvos valsty-
bės naujasis archyvas perėmė 
saugoti Lietuvos garbės konsulo 
Vokietijoje, profesoriaus Wolf-
gango Hermanno Freiherrio 
von Stetteno asmeninį archyvą, 
pranešė įstaiga. Anot jos, Lietu-
vos valstybės naujojo archyvo 
saugomų dokumentų fondus 
papildė vertinga dokumentų ko-
lekcija – jo asmeninio archyvo 
dokumentai.

-Bns

Dešimtmečio japonas Raimondas GuoBIs

Siaurojo geležinkelio istorinėje ekspozicijoje lankėsi, mažuo-
ju traukinuku iki Rubikių ir atgal keliavo turistas iš tolimosios 
Japonijos - guvus, bet santūrus  tamsiaplaukis programavimo 
inžinierius Jutaka Charamura. 

Įdomu, kad jis, ko gero, antrasis japonas per du pastaruo-
sius muziejaus gyvavimo dešimtmečius. Jį į Anykščius atviliojo 
mažasis geležinkelis, apie kurį atsitiktinai sužinojo iš bičiulio.

Svečias iš tolimos šalies Ju-
taka Charamura – 25  metų 
amžiaus kompiuterinių techno-
logijų, programavimo inžinie-
rius iš mažai žinomo Japonijos 
sostinės Tokijo apylinkės miesto 
Saitama. 

Guvaus ir smalsaus, nuolat 
besišypsančio, viskuo besiste-
binčio, veik be perstojo foto-
grafuojančio japono didžiosios 
aistros – kelionės po Europą ir 
geležinkeliai. Traukiniu dažnai 

keliaujantis savo šalyje, dažnai 
ir iš savojo miesto traukiniu 
vyksta į Tokiją, nors kursuoja 
paprastas, vos 100 kilometrų per 
valandą greičiu judantis trauki-
nys, tačiau trisdešimties kilome-
trų kelią įveikia labai greitai. Per 
savo gyvenimą keliautojas jau 
tris kartus suspėjo apsilankyti 
Europoje. Pirmąjį kartą į mūsų 
žemyną atvykęs, keliavo po Is-
paniją, Prancūziją, Italiją. Antro-
sios kelionės maršrutas driekėsi 

kylantį į Kasagorų kalvas.  Iš 
Lietuvos planavo keliauti į Len-
kiją, apsilankyti Krokuvoje, po 
to leistis į Slovakiją, Vengriją, o 
jau iš ten orlaiviu išskristi toli-
mosios Japonijos link. 

Jutakos viešnagė man priminė 
bene prieš dešimtmetį Anykš-
čių geležinkelio stotyje sutiktą 
Satomi Yamanaxa - merginą iš 
Tokijo, kuri tapo vienos iš mano 
knygos „Stoties viršininko isto-
rijos“ esė rinkinio heroje. Tris-
dešimtmetė buvo pirmą kartą 
atsidūrusi Europoje: atskridusi į 
Varšuvą, labai greitai pervažiavo 
į Lietuvą, kur jai pagelbėjo su-
sirašinėjimo bičiulis. Pasakojo 
apie savo gyvenimą kelių mili-
jonų gyventojų mieste, ten dirba 
biure, o po darbo dar ir kavinėje, 
be galo ištvermingai ji pelnosi 
duoną. Apie tai, kad trejus me-
tus nebuvo niekur išvykusi iš 
miesto, net prie jūros, nes ką ten 
veiksi, jei neturi vaikino. Ją ste-
bino, kad oras Lietuvoje kvepia, 
žvelgdama pro daugiaaukščio 
namo langą, mato žalią pievą, o 
ne gretimo, dar aukštesnio namo 
sieną. Svajojo tobuliau išmokti 
anglų kalbą, kad galėtų dirbti 
vertėja Tokijo olimpinėse žai-
dynėse ir susirasti vaikiną. O aš 
nežinau, kaip jai pasisiekė...

Susitikimo Siauruko istorijos ekspozicijoje akimirka: japonas 
Jutaka Charamura ir aš – „stoties viršininkas“.

į Olandiją, Daniją, Norvegiją. 
Šiemetinę kelionę, jai skyręs 

labai ilgas, daugiau nei mėne-
sio trukmės atostogas, pradėjęs 
Taline, susipažinęs su Estijos, 
Latvijos įdomybėmis, tuomet 
atkeliavęs į mūsų šalį. Lankė-
si Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
ypač sužavėjo kopų smiltynais 
pribloškusi Kuršių Nerija.

 Į Anykščius atkeliavęs vien 
dėl mažojo geležinkeliuko. Jis 
kantriai, be skubos, su japo-
nišku kruopštumu susikaupęs 
apžiūrėjo visus muziejaus kam-
pelius, peržiūrėjo konferenci-
jų salėje rodomą dokumentinį  
filmą „Kelionė ūkų lankomis“. 
Čia pagelbėjo rusiški titrai, nes 
jis visai neblogai supranta šią 
kalbą, tačiau visur daugiausia 
susišneka angliškai. 

Pasivažinėjimas siauruku 
buvęs taip pat malonus, ypač 
patenkintas, kad galėjo įlipti į 
lokomotyvo kabiną, iš arti ap-
žiūrėti, paliesti maloniu dyzeli-
nio kuro dūmu kvepiantį variklį. 
Lietuvos laukų, miškų žalumas, 
medžių gausa, rudens spalvos ir 
tas lietuviškoje aplinkoje dūmus 
pučiantis dvylikos cilindrų mo-
toras japonui patiko labiausiai.

Pernakvojęs Anykščiuose, eg-
zotiškasis turistas išvyko. Nors 
rytojaus dieną buvo pastebėtas 
fotografuojantis traukinuką, 
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??? savaitės citatosAnykščių ir Svėdasų gimnazijose aptikta 
narkotikų pėdsakų

Tyrimui naudoti dviejų tipų 
testai, identifikuojantys 21 nar-
kotiką – rudąjį heroiną, amfe-
taminus, ekstazį ir naujosios 
kartos narkotikus, kurie par-
duodami kaip vonios druska, 
augalinis maistas arba pažan-
gieji chemikalai, taip pat testai, 
identifikuojantys marihuanos/
hašišo buvimą.

Kiekvienoje ugdymo įstaigo-
je tikrinti įvairūs paviršiai: ben-
drojo naudojimosi vietos - įėji-
mo durys, koridoriaus turėklai 
ir palangės, sporto salė ir per-
sirengimo kambariai, merginų 
ir vaikinų tualetai, pasirinktos 
klasės ir patalpos. Iš viso tirta  
15 paviršių.

Tyrimą atliko MB „Eurome-
dika“. Narkotinių medžiagų 
aptikimo pėdsakų aplinkoje ty-
rimas kainuoja beveik 800 Eur, 
- tyrimams lėšų skyrė Anykščių 
rajono savivaldybė.

Anykščių rajono visuome-
nės sveikatos biuras skelbia, 
kad kitose dviejose tyrime da-
lyvavusiose ugdymo įstaigose 
narkotinių medžiagų pėdsakų 
nerasta.

Anykščių rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos 
biuras apie gautus narkotinių 
medžiagų pėdsakų tyrimo re-
zultatus raštu informavo visus 
tyrime dalyvavusių ugdymo 
įstaigų vadovus, Anykščių ra-
jono savivaldybės administra-
ciją, Anykščių rajono savival-
dybės Švietimo skyrių, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono 
policijos komisariatą. 

Ne faktas, kad narkotikai pla-
tinami

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė Regina Drū-
sienė „Anykštai“ sakė, kad ty-
rimo metu narkotinių medžiagų 
pėdsakų rasta informatikos ka-
binete, ant kompiuterio klavia-
tūros.

„Reakcija bloga, - kaip gali 
džiaugtis, kai toks dalykas. 
Faktas, kad kažkas vartoja, bet 
ne faktas, kad platina. Vaikas 
galėjo ir iš namų ateiti ran-
kų nenusiplovęs“, - kalbėjo 
R.Drūsienė.

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė R.Drūsienė iš 
karto atmetė versiją, kad narko-
tines medžiagas galėtų vartoti 
mokytojai.

„Negalvočiau apie mokyto-
ją. Visi sąmoningi -  ir vaikai, 
ir mokytojai, bet vaikai kar-
tais truputį vaikiškai pasielgia, 
o mokytojai „nebesbovija“ 
su tokiais dalykais“, - dėstė 
R.Drūsienė.

Direktorė R.Drūsienė prisipa-
žino, kad jai nebuvo kilę įtari-
mų, kad Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijoje gali būti vartoja-
mos narkotinės medžiagos.

„Aišku, kad nebuvo įtarimų, 
jog mokykloje gali būti varto-
jami narkotikai. Visur kameros 
įrengtos ir nieko panašaus nebu-
vo fiksuota. Stebim, žiūrim, kas 
aplinkoje, koridoriuose. Vyksta 
klasės valandėlės, kviečiamės 
specialistus, prevenciją labai 
vykdome. Bet yra, kaip yra. 
Liūdna“, - sakė R.Drūsienė.

Tyrimo rezultatai nustebino

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijos direktorė 
Kristina Dilienė „Anykštai“ 
prisipažino labai nustebusi, kad 
narkotinių medžiagų pėdsakų 
rasta informatikos kabinete.

„Buvo labai keista, nes infor-
matikos kabinete visą savaitę 
prieš tyrimą pamokos  nevy-
ko, nes informatikos mokytoja 
sirgo. Informatikos kabinetas 
yra specializuotas ir kiti mo-
kytojai į tą kabnetą nevaikšto. 
Keista, nes nei ant rankenų, nei 
tualetuose, nei ant įėjimo durų 
rankenos narkotinių medžiagų 
pėdsakų nerasta“, - stebėjosi 
K.Dilienė.

Direktorė K.Dilienė sakė net 
suabejojusi, ar tyrimo rezultatai 

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė Regina 
Drūsienė sakė, kad iki šiol 
nebuvo kilę įtarimų, kad 
gimnazijoje vartojami nar-
kotikai.

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijos direktorė 
Kristina Dilienė tyrimo re-
zultatais suabejojo.

Anykščių rajono visuome-
nės sveikatos biuro direkto-
rė Lina Pagalienė sakė, kad 
narkotikai gali būti vartoja-
mi ir prieš ateinant į moky-
klą, o ne pačioje mokykloje.

nebuvo klaidingi. 
„Mums iš karto kilo mintis, 

kad tyrimo rezultatai klaidingi, 
bet mums buvo pasakyta, jog 
neįmanoma, kad tyrimo rezul-
tatai būtų klaidingi.Tiesa, mo-
teris, kuri atliko tyrimą, sakė, 
kad kažkokių  pėdsakų gali likti  
ir nuo elektroninių cigarečių“, - 
kalbėjo K.Dilienė.

Apie tai, kad Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijoje 
galėtų būti vartojami narkoti-
kai, direktorė K.Dilienė sakė 
iki šiol informacijos neturė-
jusi. Ji, kaip ir Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos direktorė 
R.Drūsienė, atmetė prielaidą, 
kad narkotines medžiagas galė-
tų vartoti mokytojai.

„Nekyla minčių dėl moky-
tojo, nes tame kabinete dirba 
tikrai jauna mokytoja, netu-
rinti žalingų įpročių“, - tikino 
K.Dilienė.

Tėvai apie tyrimo rezultatus 
sužinojo iš „Anykštos“

Narkotinių medžiagų pėdsa-
kų aptikimo tyrimas Anykščių 
rajono mokyklose buvo atliktas 
spalio 6 dieną. Jau kitą dieną 
buvo gauti tyrimo rezultatai. 
Anykščių rajono visuomenės 
sveikatos biuras informavo, 
kad mokykloms informacija 
apie tyrimo rezultatus per doku-
mentų valdymo sistemą pateik-
ta spalio 14 dieną. Apie tyrimo 
rezultatus pranešimas Anykščių 
rajono visuomenės sveikatos 
biuro tinklapyje buvo įkeltas 
spalio 18 dieną, kitą dieną jį pa-
viešino ir portalas anyksta.lt .

Spalio 20 dieną, ketvirtadienį, 
„Anykšta“ kalbėjosi su Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos 
tarybos pirmininko pavaduoto-
ja Kristina Juodelienė ir Svė-
dasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos tarybos pirmininku 
Vytautu Dateniu. Abiem tėvų 
atstovams gimnazijose buvo 
naujiena, kad mokyklose, ku-
riose mokosi jų vaikai, aptikta 
narkotinių medžiagų pėdsakų.

Ar jau laikas 
miesteliuose ir 
kaimuose įjungti 
gatvių apšvietimą?

Daiva ŠIŠLIENĖ, Anykščių 
seniūnijos Piktagalio kaimo 
bendruomenės pirmininkė:

Kai dabar vyksta taupymas, ga-
lime visi pasispausti, bet kai pa-
suksime laikrodžius vieną valan-
dą atgal, gatvių apšvietimą įjungti 
tikrai reikės. Dabar visi žmonės 
taupo – vakare pervažiavome visą 
kaimą, tai net nusistebėjome, kad 
tamsu visur labai, net gyventojų 
namų languose nematyti įjungto 
apšvietimo. Parduotuvių kaime 
neturime, biblioteka taupymo su-
metimais pradėjo dirbti iki  15 va-
landos, tai kaime žmonės vakarais 
nelabai kur turi ir eiti.

Rasa ŽĄSINIENĖ, Anykš-
čių seniūnijos Burbiškio kaimo 
bendruomenės pirmininkė:

Manau, kad gatvių apšvietimą 
jau reikėtų įjungti, juk dabar va-
karais anksti temsta. Parduotuvė 
iki 20 valandos dirba, tai gerai 
būtų, kad gatvės būtų apšviestos. 
Galima degti kas antrą gatvės ži-
bintą taupymo sumetimais arba 
pakeisti gatvių žibintuose lempas 
taupesnėmis.

Nijolė PRANCKEVIČIENĖ, 
Anykščių seniūnijos Ažuožerių 
kaimo bendruomenės pirmi-
ninkė:

Esant tokiai situacijai, gatves 
reikėtų apšviesti pagal galimybes. 
Yra didesnių prioritetų. Galima 
pakentėti ir be šviesos. Kai kam 
pasaulyje yra daug sunkiau ir bai-
siau. 

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus ve-
dėjas:

Planuojame gatvių apšvieti-
mą įjungti nuo spalio 31 dienos. 
Į mane niekas nesikreipė, kad 
gatvių apšvietimas būtų įjungtas 
anksčiau. Panašiai kiekvienais 
metais gatvių apšvietimą įjung-
davome, kai laikrodžiai pasukami 
viena valanda atgal.

Net į sprendimo pavadinimą 
sunku įsigilinti!

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, li-
beralas, apie balsavimą tary-
boje:

 „Turbūt už Gyventojų inici-
atyvų, skirtų Anykščių miesto 
gyvenamajai aplinkai gerinti, 
projektų idėjų atrankos ir finan-
savimo tvarkos aprašą Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje 
balsavome į jį neįsigilinę.“

Pažiūri į siaučiančius 
vaikus - ir malonu, kad 
pats vaikų neturi...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
tai, kad gyventojų iniciatyvos 
turėtų būti matomos: 

„Nesvarbu, ar tai bus suole-
lis, ar stovės didesnis dalykas, 
pavyzdžiui, vaikų žaidimų 
aikštelė, kiekvienam tai turėtų 
būti malonu.“

Spuogai, žinia, būna 
laikini!

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, apie kupolo sta-
tybas: 

„Vieta kairiajame Šventosios 
upės take, toje vietoje, kur stovi 
piramidė, mano manymu, yra 
geriausia vieta Anykščiuose, 
kur galėtų atsirasti tikrai ne ku-
polas. Jis ten stovėtų kaip spuo-
gas blizgantis.“

Jie motyvuotai motyvuoja, 
kad yra motyvuoti?

Sonata VERŠELIENĖ, VšĮ 
„Sveikatos oazė“ direktorė, 
apie vaikus, lankančius basei-
ną: 

„Daug  motyvuotų Anykščių 
rajono vaikų jau lanko baseiną.“

O kiek aiškinta, kad 
plautųsi rankas!

Regina DRŪSIENĖ, Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos di-
rektorė, apie šioje gimnazijoje 
aptiktus narkotikų pėdsakus:

 „Reakcija bloga, - kaip gali 
džiaugtis, kai toks dalykas. 
Faktas, kad kažkas vartoja, bet 
ne faktas, kad platina. Vaikas 
galėjo ir iš namų ateiti rankų 
nenusiplovęs.“

Tarp vyresnių irgi visko 
pasitaiko?

Kristina DILIENĖ, Svėda-
sų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos direktorė, apie 
narkotikų pėdsakus, rastus 
informatikos kabinete: 

„Nekyla minčių dėl mokyto-
jo, nes tame kabinete dirba ti-
krai jauna mokytoja, neturinti 
žalingų įpročių.“
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Jubiliejiniai miškų šventovės atlaidai
Kai aplinkui plytinčių Šimonių ir Ramuldavos miškuose 

išsibarstę lapynai pasidabina spalio auksu, kai išskaidrė-
ja Šventoji, o vėlyvieji paukščiai leidžiasi į dausas, miškų 
šventove vadinamoje Inkūnų bažnyčioje švenčiami Švč. 
Mergelės Marijos motinystės atlaidai. Šiemet jie paminėti 
spalio 16 dieną, sekmadienį.

Šiemet Inkūnų Švč. Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
bažnyčia mini 80 metų jubilie-
jų, vasarą iškilmingai švęsti Šv. 
Vincento Pauliečio atlaidai, vyko 
kelių sekmadieninių klasikinės 
muzikos koncertų festivalis. Pas-
taroji šventė, spalio ramybės pa-
ženklinta, šiltu lietučiu bei švie-
siais pragiedruliais besisukančio 
pasaulio dieną tarsi užsklendė 
visus sukaktuvinius metus.

Šį kartą tikinčių iš aplinkinių 
šilų sodžių ir iš tolėliau susirin-
ko gera kapa, šiek tiek daugiau 
nei pusšimtis. Švč. Sakramento 
pagarbinimo valandėlė, o po to 

jau baltomis vėliavomis švytinti  
procesija pakilo į eiseną aplink 
bažnyčią, skambėjo šventa gies-
mė, jaudino smilkalų paslaptin-
gas kvapas ir švelniai pušų vir-
šūnes judinantis vėjelis. 

Šv. Mišių šventimui vadovavo 
Viešintų ir Andrioniškio parapi-
jų bei šios jaukios bažnytėlės 
administratorius kun. Mindau-
gas Šakinis. Prisimintas tolimas 
1942 m. spalio 18 d. sekmadie-
nis, kuomet Inkūnuose buvo su-
sirinkę apie aštuonis šimtus ti-
kinčiųjų, o Panevėžio vyskupas 
Kazimieras Paltarokas naująją 
šventovę pašventino Vilniaus 

Aušros Vartų Mergelės Mari-
jos titulu. Paskaityta ištrauka iš 
Ganytojo pamokslo, pasakyto 
tą įsimintiną spalio šventadienį: 
„Tarp ošiančių girių, gražioje, 
bet nutolusioje nuo aplinkinių 
parapijų apylinkėje išaugo nauja 
Dievo padangtė su žmonėmis. 
Jis gyvens su jumis; jūs būsite 
Jo žmonės; pats Dievas bus su 
jumis jūsų Dievas./.../. Šiandien 
pas jus didelė iškilmė; naujų 
Dievo namų pašventinimas; visų 
veidai giedrūs; akys džiaugs-
mu žiba; širdys tankiau plasta; 
rankos ir kojos nebejaučia nuo-
vargio; visi patenkinti pakeltais 
vargais...“

Iš tiesų Inkūnų parapijos išta-
kos siekia 1939 m. rudenį, kuo-
met garsiuose Šilinės atlaiduose 
Šiluvoje pamaldžioji Anelė Šu-
kienė susitiko Debeikių bažny-
čios statytoją kun. Dominyką 
Mikšį ir  pakvietė jį atvykti į In-
kūnus  steigti parapijos ir statyti 
bažnyčią. Veikiai atvykęs dvasi-
ninkas Šukių namuose įrengtoje 
koplyčioje ėmė švęsti šv. Mišias, 
vėliau čia dvasiniais reikalais 
rūpinosi Andrioniškio klebo-
nas Matas Šermukšnis, o jaukią 
medinę bažnytėlę suprojektavo 
garsus inžinierius Pranas Mar-
kūnas. Pastatyta bažnytėlė va-
dovaujant kun. Jonui Uogintui. 
Lemtingais 1942 m. parapijiečių 
buvę apie tūkstantį, dabar telikę 
vos apie pusšimtį. Tačiau Inkū-
nai pritraukia daugybę žmonių 
savo apylinkių gražumu, dva-

singa aplinka, šventovės papė-
dėje trykštančiu šaltiniu, kaban-
čiu lieptu per Šventąją, šviesiais 
šilais.

Pamaldose giedojo, nors ne-
gausus, bet jungtinis Andrioniš-
kio, Viešintų, Troškūnų parapijų 
giesmininkų choras, vadovau-
jamas vargonininko Almanto 
Spundzevičiaus. Dalyvavo ir še-
šetas piligrimų iš Kuršėnų, pasak 
Alfonso Gedmino, jų būrelis jau 
penktus metus vos ne kiekvieną 
sekmadienį keliauja po Lietuvos 
bažnyčiose švenčiamus atlaidus. 
Po pamaldų, visiems gražiai pa-
dėkojęs už pagalbą, dalyvavimą 
šventėje, kun. M. Šakinis pakvie-
tė į bendrą arbatėlę - nuo seniau-
sių amžių krikščionis suartinan-
čią agapę. Tą popietę lietus lyti 
apstojo, dangus prašviesėjo, tad 

niekas niekur neskubėjo, jaukiai 
bendravo, vaišindamiesi svėda-
siškės Danutės Kutkienės išvirta 
labai gardžia žirnine koše, sūriu, 
namine duona, kitais gardėsiais. 
Smagiai prisimintas legendinis 
klebonas Jonas Labakojis, Ane-
lė ir Juozas Šukiai, Janė Pavilo-
nienė, Petras Žemaitis, Bronius 
Grikėnas ir dar  daugybė para-
pijos sodžiuose gyvenusių, šią 
bažnyčią globojusių ir joje Vieš-
patį garbinusių žmonių. 

Įdomu, kad 1992 m. buvo pa-
rengtas Raimondo Guobio para-
šytos pirmosios knygos apie In-
kūnų parapiją rankraštis, – pati 
knyga išleista tik 1996 m., o šie-
met knygą apie parapijos aruodu 
vadintą Mičionių kaimą išleido 
iš šio krašto kilęs istorikas Gin-
taras Ražanskas.  

Baltumu švytinti procesija eina aplink Inkūnų bažnyčią.

Raimondas GuoBIs

sigita PivoRienė

nuo kitų metų Rugsėjo 
pirmosios mokyklose atsiras 
nauja disciplina – gyvenimo 
įgūdžių pamokos. 

„Šia gyvenimo įgūdžių 
programa siekiama padėti 
vaikams, paaugliams ir jauni-
mui pasirengti gyvenimui, su-
teikti žinių, nuosekliai ugdyti 
vertybes, nuostatas, elgesį, 
kuris padės laiku atpažinti ir 
patiems arba su kitų pagalba 
įveikti įvairius gyvenime ky-
lančius iššūkius. „Gyvenimo 
įgūdžiai“ kiekvienoje klasėje 
apims šias temines sritis: so-
cialinis ir emocinis ugdymas, 
psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo prevencija, patyčių 
ir smurto prevencija, savižu-
dybių prevencija, lytiškumo 

ugdymas, sveikatos ugdymas, 
pirmoji pagalba, žmogaus 
sauga“, – skelbiama išplatin-
tame pranešime spaudai.

ką tai reiškia? Ar tai, kad 
mes savo vaikams nesuge-
bame išaiškinti elementarių 
dalykų, todėl skiriami papil-
domi milijonai iš valstybės 
biudžeto, ar tai, kad vis dėlto 
pagaliau tampame sąmonin-
gesni ir mokyklose imami 
dėstyti „gyvenimiški“ dalykai, 
ne tik sausi skaičiai, taisyklės 
ir faktai? Bet kokiu atveju, 
tikiu ar bent tikiuosi, kad šie 
milijonai, investuojami į mūsų 
vaikų sąmoningesnę, svei-
kesnę ateitį, bus leidžiami ne 
veltui.

esu užaugusi pedagogų 
šeimoje. sakyčiau – net gimi-
nėje. Todėl retai kada sutinku 
su nuomone, esą „mokykloj 
neišmokė“, „kur žiūrėjo mo-
kytojai“, „o tai kaip auklėtoja 
nepastebėjo“... Šiek tiek pikti-
na ir įvairios pokalbių laidos, 
kuriose diskutuojama apie 
patyčių išsekintus vaikus ar 
smurtą mokykloje: jose kal-
tinami išskirtinai mokytojai. 
nuo vaikystės mačiau ir kitą 
mokytojų pusę. jie nėra visa 
matantys, visa galintys. Fiziš-

kai nėra įmanoma aptupinėti 
kiekvieną vaiką, o ką mokslei-
viai veikia eidami į namus, už 
klasės ribų, pamatyti praktiš-
kai neįmanoma. Pamirštama, 
kad tam yra šeima – pagrindi-
nė institucija, kuri privalo pa-
dėti išmokti, privalo pastebėti 
ir sužiūrėti. nes šeimoje yra 
vienas-du-trys vaikai, o ne 
dvidešimt penki. 

o bet tačiau... 
Mūsų visuomenę sudaro ne 

tik tokie tėvai, kurie pastebi, 
kurie rūpinasi vaikų psichine, 
emocine sveikata, bet ir tokie, 
kuriems nelabai įdomu, ar 
atžala pavalgė, ar jai nešalta 
su sportbačiais žiemą ir ar ji 
apskritai į tą mokyklą nueina. 
Todėl tokios „gyvenimo įgū-
džių“ pamokos šiems vaikams 
bus itin naudingos: galbūt jie 
sugebės padėti ne tik sau, bet 
dar ir namiškiams. iš tiesų 
džiugina, kad pagaliau tam 
pribrendome ir vaikai išgirs 
rimtų patarimų, kurie galbūt 
net išgelbės kažkam gyvybę.

nes lietuva pagal savižudy-
bių skaičių vis dar pirmauja 
europos sąjungoje, nors po 
truputį situacija ir gerėja. 
2010 metais šalyje registruo-
ta 1018 savižudybių. 2021 

metais fiksuota jau beveik per 
pusę mažiau – 565 savižudy-
bės: nusižudė 126 moterys ir 
439 vyrai. Dar prieš metus 
– 2020 metais – buvo 607 
savižudybės (133 moterys ir 
474 vyrai), 2019 metais – 658 
savižudybės (119 moterų ir 
539 vyrai). Baisiausia yra tai, 
kad savižudybės fiksuojamos 
jau nuo 10 metų amžiaus… 

nemanau, kad dėl to yra 
kalta švietimo sistema, tačiau 
prie prevencijos ji prisidėti 
gali. nes kone kasmet išgirs-
tame apie paauglį, pakėlusį 
prieš save ranką, kaip vėliau 
paaiškėja – neištvėrė ben-
draamžių patyčių ar smurto 
šeimoje.

Tad visai logiška, jei pa-
augliams būtų dėstoma, kaip 
atpažinti depresijos požymius 
ir padėti sau. kaip pamatyti, 
kad bendraklasis yra prislėg-
tas, kenčia nuo patyčių ar jį 
skaudina problemos šeimoje. 
Paauglys paaugliui galbūt ir 
nepagelbės, bet pastebėjęs, 
kad draugas jaučiasi blogai, 
galbūt apie tai papasakos 
savo mokytojui, tėvams, o šie 
vaiką nukreips pas specialis-
tus.  

Beje, turėdama galvoje 

baisią savižudybių statistiką, 
sutinku ir su tuo, kad reikia 
mažinti atskirtį tarp to, kas 
„vyriška“ ir „moteriška“. 
ne, verkti nėra nevyriška ir 
guostis ar išsikalbėti – taip 
pat. Todėl gana logiška ir mo-
kykloje berniukams priminti, 
kad jie gali bet kada pasikal-
bėti su tėvais, mokytojais ar 
ugdymo įstaigoje dirbančiais 
psichologais. Tai nėra gėdin-
ga, tai gali išgelbėti ne vieną 
gyvybę ar bent prisidėti prie 
geresnės vaiko savijautos.

Kalbu daugiausia apie 
psichologinę vaikų būseną, 
tačiau pagal šią programą, 
skelbiama, mažieji bus moko-
mi ir, pavyzdžiui, pasimatuoti 
temperatūrą ar susitvarkyti 
nubrozdintą kelį. Manyčiau, 
kad dar privalomai reikėtų 
mokėti daryti dirbtinį kvėpa-
vimą bei nusimanyti apie kitus 
pagrindinius, gyvybę galin-
čius išgelbėti veiksmus. ir 
juos nuolat kartoti, o ne vieną 
kartą paminėti ir pamiršti. 

Programos temos skamba 
gerai, telieka tikėtis, kad taip 
pat gerai ji bus išdėstoma ir 
taps naudinga kiekvienam iš 
mūsų ir taps ne tik pliusiuku 
pažymių knygelėje.

Per pastaruosius tris dešimtmečius išleistos dvi knygos apie In-
kūnų parapiją. 
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Siūlo įrengti vaikų žaidimų 
aikštelės, poilsio zonas

Viena iš idėjų, pateiktų savi-
valdybei, pavadinta „Kurkime 
Anykščius kartu“. Šalia J. Bi-
liūno g. 64 pastato pasiūlyta 
sukurti vaikų žaidimų aikštelę, 
kurią sudarytų smėlio dėžė ir 
vaikų žaidimo namelis su nu-
sileidimu, bei pastatyti keletą 
lauko treniruoklių. Taip pat 
pasiūlyta įrengti aikštelę, kuri  
būtų padengta gumos granulių 
trinkelėmis. Apskaičiuota, kad 
šiam pasiūlymui įgyvendinti 
reikėtų 6 tūkst. 700 Eur.

Dar viena pasiūlyta idėja – 
„Šiuolaikiškos poilsio zonos 
Vilniaus gatvėje“. Norima Vil-
niaus gatvėje įrengti lauko suo-
liukus (su ir be atlošo) ir šiukš-
liadėžes. Būtų sukurtos poilsio 
vietos anykštėnams, svečiams, 
kurie nori daugiau laiko pra-
leisti ties kultūros įstaigomis 
bei Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindine mokykla. Idėjos 
įgyvendinimo vertė  – 27 tūkst. 
100 Eur.

Trečioji pasiūlyta idėja – 
„Poilsio vieta anykštėnams“. 
Siūloma  sukurti jaukią ir pa-
togią vietą su tvaria infrastruk-
tūra miesto gyventojams ir sve-
čiams kairiajame Šventosios 
upės krante, pakeičiant įrengtą 
apšvietimo įrenginį (piramidę), 
o poilsiui gamtoje ir iškyloms 
siūloma pastatyti stiklinį kupo-
lą su krosnele, kad būtų galima 
pasišildyti, taip pat įrengti kom-
postinį tualetą, stalus su suolais 
ir kepsnines. Idėjos įgyvendini-
mo  vertė – 27 tūkst. 879 Eur.

Paskutinė pasiūlyta idėja – 
„Ažu upės vaikas auga“. Ja 
siūloma šalia Ažupiečių g. 8 
pastato įrengti vaikų žaidimo 
aikštelę, kad vaikai turėtų kur 
žaisti, leisti laisvalaikį. Siekia-
ma įrengti vaikų žaidimo aikš-
telę, kurią sudarytų sūpynės, 
smėlio dėžė, namelis-būstinė su 
nusileidimu,  čiuožykla, suoliu-
kai, šiukšlinė, įrenginiai vyres-
niems vaikams. Aikštelė būtų 
išklota gumine danga. Idėjos 
įgyvendinimo vertė – 10 tūkst. 
522 Eur.

Iš kurių savivaldybių 
ėmė pavyzdį - neatsakė

Kas šių iniciatyvų autoriai, 
savivaldybė neatskleidžia. 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėja Dona-
ta Sabaliauskaitė „Anykštai“ 
sakė, kad viešinti autorių ne-
leidžia  šių metų birželį Anykš-
čių rajono tarybos patvirtintas 
Gyventojų iniciatyvų, skirtų 
Anykščių miesto gyvenamajai 
aplinkai gerinti, projektų idėjų 
atrankos ir finansavimo tvarkos 
aprašas. Viename iš jo punk-
tų rašoma, kad „Darbo grupės 
atrinktų tinkamų finansuoti ir 
įgyvendinti projektų sąrašas 
(be projekto idėjos pasiūlymo 
pareiškėjo ir pritarusių asmenų 
projekto idėjai asmens duome-
nų) tvirtinamas Savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
įsakymu, kuriame nurodomas 
projekto pavadinimas, planuo-
jama projekto įgyvendinimo 
vieta, projekto vertė ir trumpas 
projekto aprašymas.“

„Anykštai“ Anykščių rajono 
mero patarėja D.Sabaliauskaitė 
sakė, kad neskelbti dalyvauja-
majam  biudžetui pateiktų inici-
atyvų autorių nuspręsta remian-
tis kitų savivaldybių taikoma 
praktika.

„Peržiūrėjau apie 20 kitų sa-
vivaldybių aprašų ir rėmiausi jų 
patirtimi. Darbo grupė, rengusi 
Gyventojų iniciatyvų, skirtų 
Anykščių miesto gyvenamajai 
aplinkai gerinti, projektų idėjų 
atrankos ir finansavimo tvarkos 
aprašą, į vaizdo pasitarimus 
kvietėsi kitų savivaldybių at-
stovus. Taip pat konsultavomės 
su viešosios įstaigos „Transpa-
rency International“ Lietuvos 
skyriumi. Iš principo, žiūrėjo-
me geriausio varianto aprašui“, 
- sakė D.Sabaliauskaitė.

Paprašius konkrečiai įvardy-
ti, kurios Lietuvos savivaldybės 
neviešina dalyvaujamojo biu-
džeto iniciatyvų autorių, mero 
patarėja D.Sabaliauskaitė sakė, 
kad to negalinti pasakyti.

„Aprašą mes pradėjome dė-
lioti praeitais metais, tai, žino-
kit, tikrai nepasakysiu, kurios 
skelbia, o kurios neskelbia“, - 
sakė D.Sabaliauskaitė.

Iniciatyvius žmones slepia, 
kad jiems būtų drąsiau

Pasiteiravus asmenininės 
nuomonės, ar reikėtų viešin-
ti dalyvaujamajam  biudžetui 
pateiktų iniciatyvų autorius, 
mero patarėja D.Sabaliauskaitė 
dėstė: „Žinokite, nematau tame 
problemos. Čia kaip ir padrąsi-
nimas pirmiesiems, kurie teikė 
idėjas. Jų asmens duomenys 
- vardas ir pavardė - nėra vie-
šinami. Mes vadovaujamės pa-
rengtu Gyventojų iniciatyvų, 
skirtų Anykščių miesto gyvena-
majai aplinkai gerinti, projektų 
idėjų atrankos ir finansavimo 
tvarkos aprašu bei savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
įsakymu.“

Mero patarėja D. Sabaliaus-
kaitė nenorėjo sutikti, kad ne-
viešindama dalyvaujamajam 
biudžetui pateiktų iniciatyvų 
autorių savivaldybė pamina 
viešumo ir skaidrumo principą.

„Man tai atrodo, kad yra 
skaidru. Tarkim, yra paskelbtas 
balsavimas dėl pateiktų inicia-
tyvų. Jeigu žmonės mato, kad  
tos idėjos nereikia, tai už ją 
niekas ir nebalsuos“, - aiškino 
D.Sabaliauskaitė.

Pataria viešintis  patiems

Anykščių rajono mero pata-
rėja D.Sabaliauskaitė, be kita 
ko, priminė, kad Gyventojų ini-
ciatyvų, skirtų Anykščių miesto 
gyvenamajai aplinkai gerinti, 
projektų idėjų atrankos ir fi-
nansavimo tvarkos aprašą pri-
statant Anykščių rajono tarybai 
nė  vienas Tarybos narys dėl jo 
turinio neturėjo pastabų.

„Anykšta“ susisiekė su 
Anykščių rajono tarybos nariu, 
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komiteto pirmininku, 
liberalu Luku Pakelčiu ir kal-
bėjosi apie tai, ar reikia viešinti 
dalyvaujamojo biudžeto inicia-
tyvų autorius.

„Turbūt už Gyventojų iniciaty-
vų, skirtų Anykščių miesto gyve-
namajai aplinkai gerinti, projek-
tų idėjų atrankos ir finansavimo 
tvarkos aprašą Anykščių rajono 
tarybos posėdyje balsavome į 
jį neįsigilinę. Bet aprašą galima 
koreguoti. Pabandysiu šį klau-
simą per kitą Anykščių rajono 
tarybos posėdį iškelti“,- žadėjo 
L.Pakeltis, kuris nebuvo tikras, 
ar kiti teisės aktai leidžia viešinti 
asmens vardą ir pavardę.

Pats L.Pakeltis  sakė nematan-
tis problemos, kad dalyvaujama-
jam biudžetui iniciatyvas pateikę 
asmenys būtų paviešinti.

„Man atrodo, kad žmogui, ku-
ris teikia iniciatyvą, svarbiausia, 
kad jo pateikta iniciatyva būtų 
apsvarstyta ir priimta arba at-
mesta, o viešumas – jau šaluti-

nis efektas. O jei žmogus nori 
viešumo, jis pats gali, bendrau-
damas su žiniasklaida, pranešti, 
kad pateikė vieną ar kitą inicia-
tyvą“, - kalbėjo L.Pakeltis.

Viešumas – pliusas 
visai bendruomenei 

Anykščių rajono tarybos bei 
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komiteto narys, Darbo 
partijos atstovas Ričardas Sar-
gūnas „Anykštai“ sakė nesu-
prantantis, kodėl Anykščių ra-
jono savivaldybei reikia slėpti 
iniciatyvius anykštėnus.

„O gal čia yra „feikas“, kai 
pati savivaldybės administra-
cija pateikia dalyvaujamojo 
biudžeto iniciatyvas, prisideng-
dama visuomenės nariais? Dėl 
to ir nesako pavardžių. Nėra ko 
čia slėpti. Jei žmogus pateikė 
savo nuomonę, tai paviešinus 
jį visi atkreiptų dėmesį, kad at-
sirado iniciatyvus žmogus. Čia 
tik pliusas pačiam žmogui ir 
visai bendruomenei. Jeigu vie-
nas nebijo kažką pasakyti, at-
siras ir kitas tuomet“, - kalbėjo 
R.Sargūnas.

Svarbiausia, kad idėjos 
būtų įgyvendintos

Dalyvaujamojo biudžeto 
pristatymo renginyje kalbėjęs 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius sakė, kad gyven-
tojų iniciatyvas įgyvendinusi 
savivaldybė žmonėms suteiks 
pasitenkinimo jausmą.

„Nesvarbu, ar tai bus suole-
lis, ar atsiras koks nors didesnis 
dalykas, pavyzdžiui, vaikų žai-
dimų aikštelė, -  kiekvienam tai 
būtų malonu“, - pastebėjo me-
ras S.Obelevičius.

Meras S.Obelevičius iš anks-
to sklaidė galimas abejones, 
kad dalyvaujamojo biudžeto 
projekto vietos valdžia ėmėsi 
prieš kitų metų kovą vyksian-
čius savivaldos rinkimus.

„Tai buvo sugalvota dar 
prieš anuos rinkimus ir, kol 
viskas bus vykdoma, spės at-
eiti ir dar kiti rinkimai. Tie 
gyventojų pasiūlymai bus įgy-
vendinti kitos kadencijos ir, 
visiškai galimas dalykas, kad 
tuos projektus vykdys visai 
kitas meras. Bet tai visai ne-
svarbu. Svarbu, kad geros idė-
jos būtų įgyvendintos“, - sakė 
S.Obelevičius.

Kupolą siūlė statyti kitoje 
vietoje

 Pateiktų gyventojų idėjas 
baigus pristatyti, savo įžvalgo-
mis pasidalijo Anykščių rajono 
tarybos narys, liberalas, archi-
tektas-dizaineris Kęstutis In-
driūnas. Daugiausia pastabų jis 

turėjo pateiktajai idėjai „Poilsio 
vieta anykštėnams“.

„Vieta kairiajame Šventosios 
upės take, toje vietoje, kur stovi 
piramidė, mano manymu, yra 
geriausia vieta Anykščiuose, 
tad ten galėtų atsirasti tikrai ne 
kupolas. Jis ten stovėtų kaip 
spuogas blizgantis. Ten galėtų 
stovėti tas pats švyturys, tik jis 
turėtų būti kaip skulptūra. Ši 
vieta galėtų būti net sakralinė“, 
- kalbėjo K.Indriūnas.

Pasiūlytą kupolą K.Indriūnas 
sakė verčiau siūlytų kelti į pa-
plūdimį, šalia Dainuvos slėnio.

„Gyventojai sportuoja naktį“

Pristatyme klausimų turėjo ir 
Anykščių miesto gyventojai.

„Kokia visuomenės dalis 
naudosis tomis vaikų žaidimų 
aikštelėmis? Ar nebus taip, kaip 
atsitiko Pušyno mikrorajone? 
Buvo padaryti treniruokliai, 
investuotos nemažos lėšos ir, 
kiek matau, jais naudojasi trys 
žmonės, na, dar keletas vaikų“, 
- pastebėjo neprisistatęs gyven-
tojas.

Reaguodama į gyventojo 
pastabas, Anykščių rajono savi-
valdybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė suabejojo, ar jis 
sako tiesą.

„Pagal gyventojų reakciją, 
kai teko laikinai išmontuoti 
šiuos treniruoklius, buvo rea-
guota tikrai ne vienos dešimties 
žmonių. Vadinasi, jie eidavo 
treniruotis naktį, ar ne“, - juo-
kavo D.Gasiūnienė.

Kažkas iš susirinkusiųjų 
šmaikštavo, kad Anykščiuose 
žmonėms dienos metu gėda 
sportuoti. Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis leptelėjo, kad nuo 
šiol taip nebebus, nes rajono 
valdžia, taupydama elektros 
energiją, daliai gatvių išjungė 
apšvietimą.

Neišdrįso kviesti visų 
rajono gyventojų

Šiemet į dalyvaujamąjį biu-
džeto procesą buvo įtraukiami 
tik Anykščių miesto gyventojai. 
Kitais metais žadama, kad savo 
idėjas savivaldybei galės siūlyti ir 
Anykščių rajono miesteliuose bei 
kaimuose gyvenantys žmonės.

„Dalyvaujamasis biudže-
tas yra naujas dalykas, todėl 
iš karto nesiryžome išsiplėsti. 
Kitais metais pakeisime aprašą 
ir iniciatyvas galės teikti visi 
Anykščių rajono gyventojai“, - 
žadėjo Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius.

Dėl pasiūlytų idėjų šiuo metu 
vyksta balsavimas internetu, 
balsavimo nuoroda skelbiama 
ir  portale anyksta.lt .  Daugiau-
sia balsų surinkusi idėja bus 
įgyvendinta. 

Bendra dalyvaujamojo biu-
džeto suma siekia 30 tūkst. Eur.

Iniciatyvūs anykštėnai - įslaptinti

Į dalyvaujamajam biudžetui pateiktų gyventojų iniciatyvų pri-
statymą susirinko daugiausia  biudžetinių įstaigų darbuotojai.
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pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Be jokių maisto bankų! 

nepasitikiu jokiu Mais-
to banku ir jo monopoliniu 
„nuoširdumu“, kadangi turiu 
ne vieną juodą pavyzdį, susi-
jusį su šia organizacija. Turiu 
klausimą -  kodėl visokiose 
gerumo ir maisto pagalbos 

akcijose labiausiai yra rekla-
muojamas Maisto bankas, 
kai lietuvoje nemaža ir kitų 
karitatyvinių organizacijų, 
padedančių maisto produktais 
skurdžiai gyvenantiems? Deja, 
monopolizmas paliečia ir 
pagalbą skurstantiems. 

kažkada, kai dar atva-
žiuodavau pirkinių į vieną 
Pasvalio miesto parduotuvę, 
vieną dieną ten sutikau Maisto 
banko darbuotojus, surenkan-
čius suaukotą maistą. Į prekių 
krepšelį sudėjau tai, ką pats 
norėčiau gauti ar suvalgyti: 
itališkų šokoladinių saldainių 
dėžutę, itališkos kavos, aukš-
čiausios kokybės daržovių ir 

mėsos konservų, belgiškų sau-
sainių dėžutę, stiklainį tepamo 
riešutų kremo „nutella“, kitų 
geros kokybės maisto prekių.  
Atidaviau savo dovanas Mais-
to banko darbuotojai, nepaste-
bėtas pasitraukiau nuošaliau 
ir ėmiau stebėti situaciją.  
Mano dideliam nusivylimui, 
šokoladiniai itališki saldai-
niai, kava ir „nutella“ riešutų 
kremas labai greitai pradingo: 
visa tai atsidūrė ne dėžėje, o 
kažkokiame krepšyje. Įtariau, 
kad tos mano prekės vargšų 
tikrai nepasieks. nenorėjau 
veltis į aiškinimąsi ar disku-
sijas. Palikau viską tų žmonių 
sąžinės egzaminui. Panašių 

pavyzdžių teko ne vieną kartą 
matyti... Tad visokie maisto 
bankai man tikrai nėra pati-
kimi labdaros dalytojai. Dar 
linkiu, kad tokių nesąžiningų ir 
įtartinų atvejų nebebūtų. 

nereiktų jokių „bankų“,  jei 
kiekvienas žmogus galėtų pa-
sidomėti, kas yra šalia jo, kaip 
tas kaimynas gyvena, ko jam 
trūksta ar netrūksta kasdieni-
niams poreikiams. Tiesioginė 
ir nesavanaudiška pagalba 
šalia esančiam žmogui yra žy-
miai skaidresnė negu kažkokie 
maišelių dalijimai, žmogų pa-
siekiantys tik perėję per kelias 
rankas. lietuvoje, ypač prieš 
kalėdas, yra daromos visokios 
„gerumo“ akcijos. Tačiau, 
kiek tenka pastebėti, dažnai 
tos akcijos yra tik nugrimuotos 

gerumu, komercija ir kai kurių 
visuomenės sluoksnių įvaizdžio 
formavimu, prisidengiant į 
vargą papuolusiais žmonėmis. 

Tad dar kartą kviečiu visus 
bičiulius tiesiogiai padėti ku-
kliau gyvenantiems, nes drau-
gą ir kaimyną nelaimėje pažin-
si. Juk tikras draugas - tai ne 
kažkokia įtartina organizacija 
ar komercinis „gerumas“, o 
spontaniškas širdies pasaulis. 
jis yra nuostabus ir laisvas 
nuo bet kokių savanaudiškų 
pagundų. o katalikui gerų 
darbų darymas - tai sielos 
taurinimas ir gyvenimo būdas, 
kuriam nereikia spalvingų 
reklamų ir dekoracijų. Patys 
dalykimės natūraliu žmogišku 
nuoširdumu, o tarp mūsų teap-
sigyvena nesuvaidintas gėris.

Lietuvos žydų (litvakų) 
bendruomenė, kuriai pastatas 
priklauso nuo 1993 – iųjų, su 
Anykščių rajono valdžia sutarė 
dešimčiai metų pastatą išnuo-
moti Anykščių menų centrui, 
tačiau kol kas sutarties pasira-
šymo nesulaukta, o turistai, no-
rintys patekti į sinagogos vidų, 
turi susirasti Kurklių seniūną, 
nes jis vienintelis turi jos rak-
tus.    

Sinagogos gidais tenka 
pabūti jos kaimynui ir 
seniūnui

Taip sutapo, kad su Kurklių 

seniūnu Algimantu Jurkum prie 
sinagogos susitikome rugsėjo 
23 – iąją, Lietuvos žydų geno-
cido atminimo dieną. Sinagoga 
švietė baltais langais, šalia upe-
lio gatvei platinti išpiltą žvyrą 
tvarkė šios gatvės gyventojai. 
„Bus kur atvykėliams automo-
bilį pastatyti, ir vaizdas visai 
kitas“, – džiaugėsi seniūnas ir 
dėkojo gatvelės grožiui neabe-
jingiems gyventojams. Vieną 
jų seniūnas šmaikštaudamas 
pristatė kaip sinagogos „direk-
torių“, mat šalia jos gyvenantis 
Vytautas Šepkus atvykstantiems 
smalsuoliams pasakoja, ką žino 
apie sinagogą, Kurklių žydus. 

Deja, įleisti į vidų jis negali, tad 
žmonės į vidų pasistiebę žval-
gosi pro statinio langus. Seniū-
nas prisiminė, kad prieš keletą 
metų buvo apsilankęs vienas 
Kurklių žydų palikuonis, sakęs, 
kad čia gyveno jo senelis.  Pa-
sak A. Jurkaus, kartais jam ten-
ka, metus visus darbus, važiuoti 
prie sinagogos, atrakinti jos du-
ris ir pabūti gidu. Žydų geno-
cido atminties dieną lankytojų 
nepasitaikė, tačiau V. Šepkus ir 
A. Jurkus tvirtino, kad sinagoga 
lankoma ne tik pavienių, bet ir 
autobusais atvažiuojančių žmo-
nių net iš Latvijos.

Seniūnui rakinant sinagogos 

Už ketvirtį milijono eurų restauruota 
Kurklių sinagoga stovi tuščia

Kurkliuose, Salomėjos Neries gatvėje, prie Dubelės upelio stovinti Kurklių sinagoga yra 
vienas iš originaliausių medinės architektūros pastatų Lietuvoje, įtrauktas į Lietuvos kul-
tūros paveldo vertybių registrą bei  į programos „Žydų paveldo keliai“ maršrutą. Tris 
dešimtmečius tuščia dūlėjusi, ant sunykimo ribos atsidūrusi Kurklių žydų istoriją menanti 
sinagoga prieš metus buvo restauruota už  262 tūkstančius eurų valstybės lėšų. Pirmykštį 
pavidalą atgavo jos vidus, tačiau iki šiol ji stovi tuščia.  

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus rakina sinagogos duris 2022 – ųjų rudenį. 

jonas jUneviČiUs

duris, prisiminiau tokią pat 
akimirką, nutikusią 2016 – ųjų 
pavasarį. Tik tuomet jis rakino 
dideles it daržinės duris, per 
kurias net traktorius būtų galė-
jęs įvažiuoti, nes  kolūkmečiu 
pastatas buvo naudojamas kaip 
sandėlis. Tuomet dideli stačia-
kampiai langai su trikampio 
formos viršutine dalim  buvo 
užkalti lentomis, apatiniai si-
nagogos rąstai išpuvę, o skar-
dinis stogas kiaurai prarūdijęs. 
„Buvusios sinagogos būklė kri-
tinė, jos ateitis neaiški“, - prieš 
šešerius metus  konstatavo se-
niūnas A. Jurkus. Tačiau dabar 
seniūnas rakino  vienas iš dvejų 
durų, kurių vienos pro patalpėlę 
vaikams mokytis  veda į didelę 
erdvę pirmame aukšte, skirtą 
melstis vyrams, o kitos - į antrą 
aukštą, kur melsdavosi mote-
rys. Virš laiptinės – dviem Do-
vydo žvaigždėmis dekoruotas 
bokštelis, kuris nėra būdingas 
litvakų sinagogoms, todėl iš-
skirtinis. Seniūno žiniomis, ten 
žydai laikydavo savo maldos 
knygas. A. Jurkus apgailestavo, 
kad Kurkliuose nėra nė vieno 
žydų tautybės žmogaus, ir pra-
kalbo apie pačios sinagogos 
bei prieš karą didelę miestelio 
gyventojų dalį sudariusių žydų 
likimą. 

Kurklių žydas aprengė 
Didžiosios Britanijos armiją

Žydai Kurkliuose gyveno 
nuo XVII  amžiaus, o XIX am-
žiaus pabaigoje jie sudarė apie 
trečdalį miestelio gyventojų. 
Vienas garsiausių iš žinomų 
Kurklių miestelio žydų  buvo 
jaunas siuvėjas Mešė Davidas 
Osinskis (1885 – 1952). Jis 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
emigravo į Didžiąją Britani-
ją, ten pasikeitė pavardę, tapo 

Montague Maurice Burtonu ir 
įkūrė iki šių dienų klestintį dra-
bužių parduotuvių tinklą „Bur-
ton“, 1929 m. jam jau priklausė 
400 parduotuvių. 1936 – aisiais 
Montague Burtonas atidarė di-
džiausią Didžiojoje Britanijoje 
siuvyklą, o Antrojo pasaulinio 
karo metais „Burton“ kompa-
nija pagal valstybinį užsakymą  
siuvo uniformas ketvirtadaliui 
Didžiosios Britanijos kariuo-
menės. Už nuopelnus šaliai 
1931 – aisiais šis iš Kurklių ki-
lęs žydas buvo pagerbtas riterio 
titulu. Jis rėmė Kardifo, Lydso, 
Oksfordo, Edinburgo univer-
sitetų studentus. Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą žydų Kurkliuo-
se gyveno devynios dešimtys. 
Pasak seniūno, 1936 – aisiais 
statybos techniko Povilo Jurė-
no suprojektuota dviejų aukštų 
sinagoga buvo suręsta iš rąstų 
ir tarnavo ne tik kaip maldos 
namai, bet ir bendruomenės 
susirinkimų vieta: joje buvo 
aptariami žydų reikalai, buvo 
mokomi žydų vaikai. Po karo 
daugelis žydų namų sudegė per 
Kurklius ištikusį didžiulį gais-
rą, tačiau sinagoga išliko. Išliko 
ir Anykščių gatvėje dar tebe-
stovintis rabino namas, niekuo 
neišsiskiriantis iš kitų kuklių 
prieškario pastatų. 

Iš Kurklių kilęs žydas Mešė 
Davidas  Osinskis (1995 – 
1952) Didžiojoje Britanijoje 
1936 – aisiais metais atidarė 
šioje šalyje didžiausią siu-
vyklą ir įkūrė iki šių dienų 
klestintį darbužių parduotu-
vių tinklą „Burton“.



  
2022 m. spalio 22 d.ŽENKLAI IR ŽMONĖS

Už ketvirtį milijono eurų restauruota 
Kurklių sinagoga stovi tuščia

(Atkelta iš 6 psl.)

Prieš beveik dešimtmetį jis 
neteko devyniasdešimtmetį per-
kopusios savo šeimininkės...  
„Rabinas, gyvenęs Anykščių 
gatvėje, buvo vedęs, su barzda, 
dėvėjo mažą kepurytę (beje, lie-
tuviai rabiną paprastai tapatina 
su kunigu). Tačiau, tiesą sakant,  
rabino padėtis gerokai skiriasi 
nuo krikščionių dvasininko. Jis 
nėra joks „viršininkas“ , nesiekia 
karjeros, negali tapti „vyskupu“, 
nes yra tik pačių žydų išrinktas 
autoritetingas, mokytas, reli-
gines apeigas išmanantis ben-
druomenės narys – kitaip tarus, 
rabinas - tai ne rangas, o parei-
gos, – apie žydų šventiko padėtį 
rašė anykštėnas rašytojas R. Va-
nagas (Rimantas Vanagas. „Žali 
žydų plaukai“. „Petro ofsetas“ . 
2007). - Nesant rabino, mišias 
galėjo laikyti bet kuris kitas žy-
das : tuo požiūriu, jie visi buvo 
mokyti. Rabinai nusimanydavę 
medicinoje, saviškiui susirgus, 
galėdavo suteikti pagalbą... Tai 
rodo, kad žydai dažnai būdavo 
geriau  išsilavinę nei daugelio 
kitų tautų žmonės, mokėda-
vo skaityti ir rašyti.“ Buvusios 
Kurklių pagrindinės mokyklos 
moksleivės Dovilės Talutytės 
prieš keliolika metų užrašytuo-
se šio krašto gyventojos Anelės 
Stimbirienės prisiminimuose 
irgi liudijama, kad rabinas gyve-
no minėtame Anykščių gatvės 
name. Beje, Kurklių žydų ben-
druomenė neturėjo savo kapinių 
ir mirusiuosius laidojo Anykščių 
žydų kapinėse. 

Lietuviams žydų vardai ir  pa-
vardės anuomet buvo sunkiai 
įkandamos, tad jie jas trumpin-
davo, tad moteris tikrųjų jų pa-
vardžių neprisiminė ir vardijo, 
kad Anykščių gatvėje buvusi 
Lopertui priklausiusi vaistinė ir 
Leibos kepykla, gyvenę Manči-
kai, Abramkė ir Irškė Intukai. 
„Kurklių sinagogos rabinas tu-
rėjo dukterį ir sūnų. Jo vaikai 
ėjo į Vyliaudiškio mokyklą, bet 

draugiški, pasiruošę padėti, jei 
kokia bėda ištikdavo.  Tie, ku-
rie prekiavo, nelaimės ištiktam 
parduodavo prekių „bargan“ ar 
ir visai pinigų neimdavo, saky-
dami, kad „ateisi vasarą agurkų 
paravėt“. Mat beveik visi žydai 
augino agurkus, tačiau patys 
beveik nedirbdavo, samdyda-
vo moteris kurklietes. Agurkus 
veždavo į turgų  Ukmergėn par-
duoti. Iš žydų ir kiti kurkliečiai 
išmoko agurkus auginti“, - pri-
siminė A. Stimbirienė.

Kita šio krašto gyventoja Ju-
lijona Akuličaitė pasakojo, kad 
prasidėjus karui Kurklių žydai 
pasijuto blogai. Nors nebuvo 
turtingi, bandė slėpti savo tur-
tą, ieškojo galimybių išvengti 
baisios lemties. Dalis bandė 
palikti turtą saugoti pažįsta-
miems lietuviams, kai kas už-
kasė. 1941 – ųjų rugsėjo mėnesį 
Kurklių žydai buvo suvaryti į 
prie Ukmergės esantį Pivonijos 
mišką ir čia nužudyti kartu su 
dar maždaug 10 000 pasmerk-
tųjų. Vaikus ir senius šaudyti 
vežė vežimais. Tada  dar bu-
vusi maža mergaitė ir su tėvais 
gyvenusi Ukmergėje, vėliau 
mokytoja Kurklių vidurinėje 
mokykloje dirbusi Danguolė 
Repšienė matė nurenginėjamus 
žydus, klykiančias moteris ir 
vaikus... Nuo šios egzekucijos 
išsigelbėjo tik tie žydai, kuriuos 
kurkliečiai laikė „raudonais“. 
Jie karo pradžioje pasitraukė su 
Raudonąja armija. 

Buvusi Kurklių vidurinės 
mokyklos mokinė kraštotyros 
darbe (mok. Angelė Dūdienė) 
užrašė Liucijos Šapolienės pa-
sakojimą apie du iš baltaraiščių 
saugomos suvarytų žydų grupės 
pabėgusius brolius Abramkę ir 
Irškę. Sargybiniai juos pasivijo, 
nušovė ir paliko gulėti kraujo 
klane, Tačiau vienas jų buvo 
net nesužeistas. Palaidojęs brolį 
jis pasibeldė į Pavirinčių kaimo 
gyventojo Petro Češūno duris. 
Šis rizikuodamas gyvybe žydą 
slapstė.  Vėliau bėglys pasitrau-
kė į Šimonių girią, prisijungė 
prie rusų, jam teko šturmuoti 
Berlyną. Po karo grįžo į Vilnių, 

vedė žydų tautybės moterį ir su 
dėkingumu minėjo savo gelbėto-
ją, kurį tarybų valdžia ištrėmė į 
Sibirą... 

Ryškiausi gausios Kurklių 
žydų bendruomenės gyvenimo 
pėdsakai buvo išsaugoti Kur-
klių S. Kairio vidurinės (po to 
pagrindinės, o dabar pradinės, 
kurioje mokosi vos keliolika 
vaikų) mokyklos muziejėlyje 
(mokytojos A. Dūdiene, Rasa 
Černiauskaitė),  atgijo rašytojo 
R. Vanago knygoje „Žali žydų 
plaukai“, o tikroji jų gyveni-
mo liudininkė teliko sinagoga, 
nes mokinių surinktų pasako-
jimų autorės jau iškeliavusios 
į amžinybę. Būta minčių, kad 
mokinių surinkti prisiminimai, 
nuotraukos, dokumentai galėtų 
tapti Kurklių krašto muziejaus 
užuomazga. Belieka turėti vil-
ties, kad kraštotyrininkų su-
rinkta medžiaga nepražuvo ir 
galbūt ras vietą sinagogos vidu-
je, bus prieinama lankytojams, 
kurių dauguma dabar, deja, ne-
turi galimybės patekti į sinago-
gos vidų. 

Derybos tebevyksta, o 
sinagoga tebestovi tuščia

Kurklių sinagogą už 262 
tūkstančius eurų naujam gyve-
nimui prikėlė didelę patirtį mal-
dos namų, dvarų restauracijoje 
sukaupusi bendrovė „Rokiškio 
apdaila“. Po restauracijos, be-
veik prieš metus, lapkričio mė-
nesį, asociacija Lietuvos žydų 
(litvakų) bendruomenė parašė 
raštą Anykščių rajono savival-
dybei dėl sinagogos nuomos, 
o Anykščių rajono savivaldy-
bės taryba pernai, gruodžio 
28 – ąją, priėmė sprendimą 
pritarti dešimties metų panau-
dos sutarties pasirašymui tarp 
Lietuvos žydų bendruomenės 
ir Anykščių menų centro, vi-
liantis sinagogą pritaikyti gy-
ventojų bendrosios kultūros 
ugdymui, turizmo poreikiams, 
kitai visuomeninei paskirčiai, 
taip pat didinti krašto žinomu-
mą. Anykščių menų centro di-
rektorius Tomas Tuskenis sakė, 

kad sutartis dar  nepasirašyta, ir 
situacijos nekomentavo. 

Dėl Kurklių sinagogos situa-
cijos ir kokią  jos  perspektyvą 
mato Lietuvos žydų bendruo-
menė, kas turėtų būti (ar vykti) 
jos viduje, pakalbinau Lietuvos 
žydų (litvakų) bendruomenės 
paveldosaugininką Martyną 
Užpelkį. Pasak jo, po Anykš-
čių rajono Tarybos sprendimo 
dėl panaudos sutarties Lietuvos 
žydų (litvakų) bendruomenės ir 
Anykščių menų centro atstovai 
susitikę apsikeitė pasiūlymais, 
kokią veiklą būtų galima vyk-
dyti sinagogos pastate ir atitin-
kamai kaip norėtų, kad būtų pa-
keista panaudos sutartis prieš ją 
pasirašant. „Lietuvos žydų ben-
druomenė pateikė Menų centrui 
naują sutarties variantą ir šiuo 
metu laukiama Menų  centro 
nuomonės, - sakė M. Užpelkis. 
- Lietuvos žydų bendruomenė 
mato sinagogą kaip tinkamai 
saugomą ir prižiūrimą, lanko-
mą kultūros paveldo objektą, 
išsaugojusį žydišką tapatybę 
bei pasakojantį apie vietos ir 
regiono žydų bendruomenės 
istoriją ir tragišką likimą. Jos 
požiūriu, veiklos gali būti įvai-
rios. Svarbu tik užtikrinti, kad 
vykdomos veiklos būtų korek-
tiškos judėjų religinės tradici-
jos atžvilgiu (pvz., kad nevyks 
kitų konfesijų atstovų kulto ap-
eigos, eksponuojami ne judėjų 
religiniai simboliai, kulto rei-
kmenys, artefaktai), pastate ne-
vyks edukacinės ar pramoginės 
veiklos, skirtos ne judėjų, o kitų 
konfesijų pristatymui, pastate 
nevyks renginiai, menkinantys 
arba įžeidžiantys Holokausto 
aukų atminimą, pastatas ir jame 
įrengta ekspozicija nebus nau-
dojamos politinių partijų ir or-
ganizacijų agitacijai.

Tai realizuoti turėtų padė-
ti nuostata, kad Lietuvos žydų 
bendruomenė patariamojo balso 
teise dalyvautų priimant spren-
dimus dėl pastato naudojimo.“

Beje, Molėtų rajone, Alantoje, 
grūdų sandėliu buvusi avarinės 
būklės sinagoga, restauruota be-
veik tuo pačiu metu, kaip ir Kur-
klių, irgi stovi tuščia. „Dėl jos 
galutiniai sprendimai nepriimti, 
- sakė Alantos seniūnijos seniū-
nas Aidonas Užubalis. - Turiu 
jos raktus, jei kas nori apsilan-
kyti viduje, susitarus įleidžiu.”

Kurklių sinagogos istorijos žinovai - Kurklių seniūnas Algiman-
tas Jurkus ir šalia jos gyvenantis Vytautas Šepkus. 

buvo už mus jaunesni, tai labai 
daug ko apie juos pasakyti ne-
galiu, - sakė A. Stimbirienė. – 
Tik prisimenu vieną atvejį, kai 
mes iš mokyklos ėjom kartu su 
jais namo ir buvom labai alkani. 
Visu keliu nieko nekalbėjom, 
tik kad  labai norim valgyt. Kai 
priėjom rabinukų namus, tai jie 
liepė palaukti. Nežinojom, dėl 
ko jie liepė mums palaukti, bet 
prašymą vykdėm. Greitai išėjo 
jie, nešini dideliu gabalu pyrago 
ir liepė mums visiems pasida-
lyti. Koks tai buvo tais laikais 
skanumynas! Namie tokio pyra-
go gaudavom tik per didžiąsias 
šventes. Nuo to laiko mes su 
pagarba žiūrėjom į tuos žydu-
kus“, – rašoma A. Stimbirienės 
prisiminimuose. 

„Nors lietuviai iš žydų ir pasi-
šaipydavo, tačiau sugyveno ge-
rai. Juk jų rankose buvo mieste-
lio prekyba. Kurkliuose veikė 7 
parduotuvės, 3 duonos ir pyra-
go kepyklėlės, kurios priklausė 
Jofei Srolkei, Etkei Kacienei ir 
Zingoliui. Baronas Boruchas 
turėjo vilnų karšyklą, Leizaru-
kas – kirpyklą. Amatininkai tai-
sydavo geležies, odos gaminius, 
baldus, važinėdavo po kaimus, 
supirkdavo gyvulių šerius, kau-
lus, skudurus. Iš žydų kurklie-
čiai ir agurkus išmoko auginti. 
Ūkininkai iš žydų nusipirkdavo 
adatų, siūlų, medžiagų ir kitų 
prekių... Beje, žydai neprekia-
vo alkoholiu. „Šiaip žydai buvę 

Sinagogos vidus po  restauracijos. Erdvėje pirmame aukšte mel-
dėsi vyrai, antrame aukšte – moterys. 

Kurklių sinagoga sovietiniais metais buvo paversta sandėliu, 
langai užkalti lentomis. 
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vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.ltArmėnija: nuolatinis bėdos kvapas

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ nr. 72, 2022-09-17)

Kelias driekiasi kanjonu

Paskutiniai keli kilometrai 
kelio, vedančio į Noravank 
vienuolyną, driekiasi kanjonu. 
XIII-XIV amžiaus vienuoly-
no kompleksas pastatytas ant 
kalno šlaito, netoli Arpos upės 
ištakų.

Šalia visų matytų Armėnijos 
cerkvių bei vienuolynų, yra ir 
chačkarų - akmeninių stelų, 
kuriose vaizduojamas reljefinis 
kryžius. Toks kryžius dažnai 
yra dekoruotas augaliniais ir 
geometriniais ornamentais.

Chačkarai būdingi tik Armė-
nijai, jie paplito IX amžiuje. No-
ravank chačkarai, kaip pažymi-
ma, yra ypač vertingi. Chačkar, 
armėniškai kryžius, yra specifi-
nės paskirties akmuo. Chačkarai 
išsirutuliojo iš pagoniškų stelų 
ir ankstyvosios krikščionybės 
kryžių.  Chačkarai 2010 metais 
pripažinti Pasaulio žodinio ir 
nematerialiojo paveldo pamin-
klais. Chačkarų populiarumo 
viršūnė buvo pasiekta XII-XIII 
amžiuje, o XVII amžiuje jų kū-
rimas praktiškai sustojo. Chač-
karais vėl susidomėta praėjusio 

amžiaus šeštame dešimtmetyje. 
Tradiciniai chačkarai yra 1-3 
metrų aukščio, 0,5-1,5 metrų 
pločio. Šiuolaikiniai chačkarai 
gali būti ir kelių metrų aukščio. 
Šių tradicinių armėnų religinių 
paminklų yra visur, kur gyvena 
armėnai. Yra chačkarų ir Lietu-
voje. 2001 metais Estijos, La-
tvijos ir Lietuvos armėnai chač-
karą pastatė Kryžių kalne. Jis 
pagamintas pačioje Armėnijoje 
iš vulkaninės uolienos tufo. 

Kalnai, ant kurių stovi No-
ravank vienuolyno komplek-
sas, išvagoti urvų. Dalis urvų 
ištyrinėta, juose rasta 3 tūkst. 
metų senumo artefaktų, da-
lis tyrinėjama, bet nemaža jų 
dar tik laukia savo eilės. Pa-
tys matėme, kaip keliasdešimt 
metrų aukštyje į urvą bandė 
įsiveržti žmonės:  ant sumon-
tuotų pastolių užtemptas elek-
tros generatorius, maitinantis 
pneumatinį plaktuką. Tiksliau, 
žmonių nematėme, matėme tik 
generatorių. Iš uolos girdėjosi 
pneumatinio plaktuko keliamas 
bildesys. Pastolių apačioje sto-
vėjo „žiguliukas“, lyg ir signa-
lizuojantis, kad į urvą patekti 
bando mokslininkai, o ne lobių 
ieškotojai.  

Sunkiai galiu prisiversti pa-
sakoti kiekvieno iš aplankytų 
Armėnijos vienuolynų istoriją, 
kita vertus,  nelabai, manau, 
kad  tokie pasakojimai yra 
prasmingi. Vartydamas armė-
nų leidinius, skirtus turistams, 
suskaičiavau per 20 religinių 
statinių, kuriuos šioje mažoje 
šalyje rekomenduojama aplan-
kyti. Man, diplomuotam geo-
grafui, paprastai būna įdomesni 
ne žmogaus sukurti objektai, o 
jų kontekstas gamtoje. Didžioji 
dalis armėnų šventyklų pastaty-
ta tokiose vietose, iš kurių gali 
mėgautis aplinkos vaizdais. 
Rinkdamiesi rezidencijos vietą, 
viduramžių vienuoliai vargu ar 

išskirtinai svarbiu prioritetu lai-
kė aplinkos grožį, tačiau sunkiai 
priešams prieinamos, iš esmės 
saugios vietos - kalnų viršūnės, 
tarpeklių išvagotos vienuolynų 
prieigos - tiesiog pasmerktos 
atrodyti efektingai. Na ir aps-
kritai -  negražių kalnų nebūna. 
Tad į kurį Armėnijos kalnų vie-
nuolyną benuvažiuotumėt - vis 
tiek neprašausite. 

Rusų srautas nenutrūko

Vienuolynai dažniausiai lan-
komi nemokamai. Tiesa, dažnai 
turistai turi galimybių susimo-
kėti „locho“ mokestį - pavyz-
džiui, prie kai kurių vienuolynų 
yra mini muziejai. Viename iš 
tokių muziejų Gražina aptiko 
ikonos, kuri kabo šalia esančio-
je cerkvėje, kopiją. Žodžiu, ori-
ginalu gali pasigėrėti nemoka-
mai, bet, jei norėtumėte išvysti 
kopiją, privalote susimokėti. 

Atsinaujinus Armėnijos-
Azerbaidžano konfliktui, pa-
skutinis mus vežiojęs taksistas 
kalbėjo, kad karas pribaigs Ar-
mėnijos ekonomiką - nebeliks 
ir turistų atvežamų pinigų. Pini-
gus į Armėniją vežė išskirtinai 
rusai. Jerevano oro uosto tablo 
„degė“ skrydžių nuorodos. Su-
skaičiavau, kad kyla ir leidžiasi 
20 lėktuvų (matyt, poros valan-

dų intervalu) iš jų 13 į (iš) Ru-
sijos miestus. Ne tik Maskva ir 
Piteris į Jerevaną skrenda: buvo 
tiesioginių skrydžių iš Čelia-
binsko, Tomsko, Sočio. Pasta-
rasis skrydis, ko gero, greičiau 
skirtas armėnams nei rusams: 
savo jūros armėnai neturi, tad 
Sočis jiems artimiausias Juodo-
sios jūros kurortas. Na, ir armė-
nų diaspora Sočyje, Adleryje, 
Tuapsėje yra labai skaitlinga - 
net 15 proc. Sočio aglomeraci-
jos gyventojų yra armėnai. 

Tačiau Armėnijos - Azer-
baidžano konfliktas aprimo, 
o Vladimirui Putinui paskel-
bus visuotinę Rusijos pilie-
čių mobilizaciją, „turistų“ 
srautai iš Rusijos į Armėniją 
anaiptol nenutrūko. Paskelbus 
mobilizaciją, artimiausiomis 
dienomis Jerevane norintys 
„pramogauti“ maskviečiai už 
lėktuvo bilietą į vieną pusę 
turėjo nepagailėti 2000 eurų. 
O bilieto Maskva-Taškentas 
kaina buvo peršokusi ir 3000 
eurų. Dabar vėl viskas stojo-
si į savo vietas - iš Maskvos 
į Jerevaną kiekvieną dieną 
skrenda keli lėktuvai, bilietai 
kainuoja 200-300 eurų. Tad 
tikėtina, kad ne tik nuo ka-
riuomenės pabėgę rusai, bet 
jau ir rusės vėl „selfinasi“ prie 
armėnų vienuolynų.

Kilmingieji laidoti Noravank vienuolyno kieme.
Gražinos ŠMiGelskienė nuotr.

Nėra dviejų vienodų chačkarų.

1990 metais Noravank vienuolynas iš pagrindų restaurutastas.
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Kunigo knygos pristatyme - anšlagas
Spalio 19-ąją, trečiadienį, Anykščių Angelų muziejuje - Sakralinio meno centre  pristaty-

ta buvusio Anykščių Šv. Mato parapijos klebono, kan.Stanislovo Krumpliausko ir Giedrės 
Mičiūnienės knyga „Kunigas – žmogus“. 

Solidžią, 542 psl. apimties knygą 100 egzempliorių tiražu išleido UAB „Utenos Indra“.

Knygoje „Kunigas – žmogus“ 
pateikiama kan. S. Krumpliaus-
ko biografija, pasakojama apie 
dvasininko nuveiktus darbus, 
dėstomas jo požiūris, publikuo-
jami įvairūs dokumentai. Dau-
giau nei 150 knygos puslapių 
skirta Anykščiams: mūsų mies-
to Šv. Mato parapijos klebonu 
kan. S. Krumpliauskas dirbo 
net 17 metų, nuo 1995-ųjų iki 
2012-ųjų. O pastarąjį dešim-
tmetį S. Krumpliauskas  yra 
Dusetų (Zarasų raj.) parapijos 
klebonas.

2013 m. kan. S. Krumpliaus-
kui už nuopelnus Anykščiams 
suteiktas Anykščių rajono gar-
bės piliečio vardas.

Knygoje minimos dešimčių 
anykštėnų pavardės. Ypač šiltai 
aprašomas vienas kan. S. Krum-
pliausko susitikimas su pirmuo-
ju Anykščių rajono meru, dabar 
Mykolo Riomerio universiteto 
dėstytoju dr. Sauliumi Nefu. 
„Mano akyse augo ir jų vaikai, 
džiaugiausi, kad katalikiškai ir 
patriotiškai auklėjami. Visa šei-
ma ne kartą talkino  prie įvairių 
parapijos darbų: sūnūs Gedimi-
nas ir Mindaugas dažė bažny-
čios grindis. Šventoriuje buvo 
suverstos malkų kaladės. Pa-
klausiau Nefiukų  - „Gal kuris 
padėtų?“ Grįžtu ir matau - mal-
kas skaldo trise, du iš jų - Nefo 
sūnūs. Bet kas gi trečias? Ne-
galėjau patikėti - Saulius, tėvas. 
Savo pavyzdžiu formavo Tėvo 
autoritetą“, -  apie šį knygos 
epizodą kan. S.Krupliauskas 
kalbėjo ir leidinio pristatyme. 

Klebonas prisiminė, kad mo-
kytojų Dangiros ir Sauliaus 
Nefų bei Irutės ir Balio Meldai-
kių šeimos buvo vienos pirmų-
jų, su kuriomis jis susipažino 
paskirtas į Anykščių parapiją.

Renginį vedęs Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio 
Žukausko muziejaus kuratorius, 
buvęs dienraščio „Lietuvos ry-

tas“ žurnalistas Tautvydas Kon-
trimavičius skaitė prieš gerus 
dvidešimt metų „Lietuvos ryte“ 
spausdintą dvasininko tekstą 

apie kunigų rūpinimąsi savo 
sveikata. Straipsnyje cituotas 
kan.S.Krumpliauskas „Lietuvos 
rytui“ sakęs, kad dar seminari-
joje klierikams buvo aiškinama, 
jog jie turį rūpintis savo sveika-
ta, nes tik sveikas kunigas būsiąs 
naudingas parapijai. 

Kanauninkas praleido Anykš-
čiuose itin reikšmingą savo gy-
venimo tarpsnį - nuo 50 iki 67 
metų. Niekur kitur taip ilgai ne-
kunigavo.

Renginio vedėjas T. Kontri-
mavičius kalbėjo, kad kanau-
ninkas Stanislovas yra pirmasis 
naujųjų laikų Anykščių dvasi-
ninkas, oriai, atvirai ir išdidžiai 
prabilęs apie savo garbingą kil-
mę ir prisiėmęs įsipareigojimą 
tą garbę tęsti. ,,Kilmingumo 
devalvacijos amžius baigėsi – 
laikas vėl suprasti ir branginti 
tas vertybes, kurių svarba buvo 
auginama ir saugoma nuo se-
niausių laikų”, - sakė vedėjas.

Kan. S. Krumpliauskas kal-
bėjo, kad akstinu pasidomėti. 
ar tiesa buvo šeimoje girdėtos 
kalbos, kad jie esą kilę iš ba-
jorų, buvo ir pašaipos, kad jis 
,,šlekčiukas”,  kalba su lenkiš-
ku akcentu.

 ,,Atsiprašau, jei ką įskaudi-
nau savo kalbėjimu, bet namuo-
se mes bendravome lenkiškai”, 
- sakė Kanauninkas. Jo tėvai, 
gyvenę Zarasų rajono Smalvų 
parapijos Ciciliškių kaime, tik 
iš savo vaikų, lankiusių lietu-
višką mokyklą, išmoko kalbė-
ti lietuviškai. Lenkiška kilmė  
kunigų seminarijoje Stnanis-
lovui pravertė: renginyje kun. 
S. Krumpliauskas, kalbėdamas 
apie seminarijoje praleistus me-
tus, prisiminė, kad jam, sporta-
vusiam jaunuoliui, seminarijos 
vadovybė niekuomet neturėjo 
pastabų dėl tvarkos, manierų ar 
etiketo nesilaikymo.

Knygos „Kunigas-žmogus“ pristatyme kan. Stanislovas Krumpliauskas sakė, kad gyvenimas Anykš-
čiuose jam buvęs dosnus: tuo metu  bažnyčioje įrengta bokšto apžvalgos aikštelė, atnaujinti vargonai,  
o parapijai priklausanti salė perduota Sakralinio meno centrui, kur įkurtas Angelų muziejus; bažny-
čioje pradėti rengti koncertai. Šalia - knygos bendraautorė , zarasiškė  mokytoja Giedrė Mičiūnienė.

Kan. Stanislovas Krumpliauskas sutiko rašyti knygą tik po dau-
gelio raginimų. Šalia - renginio vedėjas Tautvydas Kontrimavi-
čius ir šokių koletyvo „Baltoji pavana“ vadovė Jūratė Uselienė. 

Kanauninką sveikina  pirmasis Anykščių rajono meras, dabar 
Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas dr. Saulius Nefas.

(Nukelta į 14 psl.)
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Teatro biografijos.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Gyventi kaime gera.  
09:30 Gamtininko užrašai.  
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias draugas.  
12:00 Nuo aušros iki sutemų.
12:50 Laukinis Amerikos pa-
sienis.  
13:45 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės.
15:20 Nepamirštas Vilnius.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:45 Duokim garo!  
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  N-14.  
21:45 Mažoji Italija  N-14.
23:25 Ponas Verdu   N-14.(kart.).
01:30 Pilis Italijoje  N-14.(kart.).

06:20 Zigis ir Ryklys.
06:55 Žmogus-voras.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:55 Katės ir šunys. Kačių 

kerštas.
11:35 Svečiai palėpėje.
13:20 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą  N-7.  
15:05 Didžioji kova  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:10 Ledo kelias   N-14. 
00:25 Kandidatas  N-14.  

06:00 Triukšmingi namai (kart.).
06:30 Slibinų dresuotojai  (kart.).
07:00 Transformeriai  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Slibinų dresuotojai (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Lemūrų salos gaujos  N-7.
13:10 Polis   N-7.
15:15 Kaip pavogti nuotaką  N-7.
17:20 Starkus stato.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:27 TV3 orai.  
19:30 X Faktorius  N-7.
22:00 Bornas. Absoliutus prana-
šumas  N-7.
00:15 9-asis rajonas  N-14 
(kart.).
02:30 Suvilioti nepažįstamąjį  
N14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas  (k).  
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  

09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas.  
10:00 Europos tyrų naujakuriai.
11:00 Neįtikėtini gyvūnai.
12:00 Nacionaliniai darbo ypatu-
mai  N-7. 
13:00 Vilnius Open by kevin. 
Teniso profesionalų Challenger 
serijos turnyras.  
15:00 Herbas ar skaičius.  
16:05 Iškvietimas  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Pasvalio Pieno žvaigždės - 
Prienų Labas Gas.  
19:30 LKL čempionatas. Kauno 
Žalgiris - Kėdainių Nevėžis–
Optibet.  
21:45 Juodasis sąrašas  N-7.  
22:50 Merginų kovos  N-14.  
00:55 Gyvi numirėliai  N-14.  
01:55 Raudonas dangus (k)  
N-14.  

06:00 Pasirinkę Lietuvą.  
06:30 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:00 Sodininkų pasaulis  (k).
08:25 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
10:35 Tėvas Motiejus   N-7.  
11:45 Kai norisi žalumos.
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Pavogtas gyvenimas  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  N-7.  
18:45 Žiniuonis   N-7.  
19:45 Mirtis rojuje (k)  N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudystė  
N-14.  
23:10 Vaiduoklių miestas  N-14.  
01:15 Skausmas ir šlovė (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Drakoniukas Kokosas.
06:45 Momonstriukai.
07:00 Kiškiai drąsuoliai.
07:15 Gigantozauras.
07:40 Padingtono nuotykiai.
08:05 Smurfai.
08:30 Trolių Mumių slėnis.
09:15 Paskutiniai vaikai Žemėje.
09:40 Superherojų mokykla.
10:00 7 Kauno dienos. 
10:30 Tikėjimas ir gyvenimas. 
11:00 Kelias. 
11:30 Menora. 
12:00 Šventadienio mintys 
(kart.).
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus šv. 
Jono Bosko bažnyčios. 
13:40 Smurfai (kart.).
13:55 Pabaisų agentė Nelė Rap.
15:30 Alfonsas Citerbakė.
17:00 Muzikos talentų lyga 2022.  
18:00 Išpažinimai  (kart.).
18:30 Kultūros diena  (kart.).
19:00 Vilnius Jazz 2021. Daliaus 
Naujokaičio-Naujo projektas 
„Now We Are Here: A Tribute to 
Jonas Mekas“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki spektaklio.  
21:03 Lietus.Šokio spektaklis.  
22:20 Atviras pokalbis su prof. 
Vytautu Landsbergiu.  
23:20 Pabaisų agentė Nelė Rap.
00:55 Mažoji Italija  N-14.(kart.).

06:10 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
06:35 Pragaro kelias  (kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo (kart.) N-7.
11:30 Izraelio laukinė gamta   

N-7.
12:40 Afrikos medžiotojai  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:00 Atidaviau širdį Lietuvos 
futbolui.  
17:30 Optibet A lygos rungtynės 
Vilniaus Žalgiris – Kauno rajono 
Hegelmann.
20:00 Išmesti į nežinią  N-7.
20:30 Išmesti į nežinią   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 NBA Action.  
22:30 NBA rungtynės Portlando 
Trail Blazers – Los Andželo 
Lakers.
01:00 Užsienietis  N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Kuriantys Lietuvą.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje.  
10.30 Gyvenimas versle.  
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveikatos kodas.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Pusvalandis su Valatka.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje.  
19.00 Aiškiaregė  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos mokyklos.  
21.00 Klausimėlis.  

21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS  “UKRAINA 24” .
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Ugnikalnių takais.
09:00 Šiandien kimba.
10:00 Alfo vila.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:30 Normalūs neurotikai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
15:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
16:00 Ūkininko Petro dienoraštis 
.
16:30 Ūkininko Petro dienoraštis 
.
17:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
17:30 Savaitės kriminalai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
19:00 Automobilis už 0 Eur. 
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai.
21:00 Neracionalus žmogus.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Neracionalus žmogus.
23:10 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:45 Orijaus kelionių archyvai.
00:15 Ugnikalnių takais.
02:01 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
10:30 Senis  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Bendrom jėgom  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7. 6 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukinis rajonas   N-14.  
23:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
(kart.).
00:40 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Deksterio laboratorija.
06:30 Tomo ir Džerio šou.
07:00 Turtuolė varguolė  (k)  
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės   
N-7.  
10:30 KK2 penktadienis (k) N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   
N-7.  
15:30 Lemties paslaptys   N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė   N-14.  
00:35 Sūnus paklydėlis   N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai..
07:45 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė   N-7.
11:00 Bjaurusis ančiukas   N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios. 2022. 297 s.
19:20 TV3 sportas. Orai. 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas. Orai.  
22:30 Kova už garbę  N-14.
00:25 FTB  N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

06:00 Kalnietis  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius  (k) N-7.  

09:25 Šuo (k) N-7.  
10:35 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai (k)  N-7.  
11:35 Mentalistas (k)  N-7.  
12:30 Kalnietis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius  N-7.  
15:55 Šuo  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Klaipėdos Neptūnas - Gargždų 
Gargždai.  
21:00 Invazija  N-14. 
23:05 Juodasis sąrašas (k) N-7.  
00:05 Gyvi numirėliai  (k)  N-14. 
01:05 Merginų kovos (k)  N-14. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:00 AI (Aukštas intelektas)  
(k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis   N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)  
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Užjūrio detektyvai   
N-14. 
23:25 Prancūziška žmogžu-
dystė. Kornuajaus paslaptys 
(k) N-14.  
01:35 Laukinis miestas  N-7.  
02:35 Raudonas kambarys  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nuomonę ant stalo!  
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Kas geresnio, kaimyne?   
(kart.).
12:00 Erdvės menas  (kart.).
12:30 Architektūra žmogui  
(kart.).
13:00 Mokslo sriuba  (kart.).
13:30 Kalbos anatomija  (kart.).
14:00 Sveikinimų koncertas  
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Gustavo enciklopedija  
(kart.).
17:05 Muzikos talentų lyga  
(kart.).
18:00 Senis  N-7 (kart.).
19:00 Mūšio laukas.  
19:30 Mouradas Merzouki. 
Šokio alchemikas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
22:25 Tolimoji šalis Kinija.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:40 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:30 Komisaras Aleksas  
(kart.) N-7.
08:30 Autopilotas  (kart.).
09:00 Gazas dugnas  (kart.).
09:30 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai  (kart.) N-7.

11:30 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo   N-7.
13:00 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0   N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?  N-7.
21:00 Rygos vartai  N-14.
22:00 Už priešo linijos 2  N-14.
00:00 Lemtingas posūkis 5  S.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika   N-7.
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Misija: laukinė gamta. 
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Pirmi kartai. 60+.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai   N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV.  
00.30 Teisingumo agentai   N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS  
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
08:00 Jūs rimtai? 
08:30 Automobilis už 0 Eur. 
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Šiandien kimba. 
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Mamulės. 
13:30 Normalūs neurotikai.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Nuostabiejį šunys.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Mano reikalas. — pasau-
lio reikalas.
21:00 Kasdienybės herojai.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
00:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
10:30 Senis   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 1 000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukinis rajonas   N-14.  
23:50 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Deksterio laboratorija.
06:30 Tomo ir Džerio šou.
07:00 Turtuolė varguolė   (k)  
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės   
N-7.  
11:00 Bus visko (k). N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   
N-7.  
15:30 Lemties paslaptys   N-7. 

16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Žudikų kodas   N-14.  
00:25 Sūnus paklydėlis   N-14.  
01:25 Mis Kulka (k)   N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
07:45 Prieš srovę  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Bjaurusis ančiukas   N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia   N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Gero vakaro šou  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Spąstai  N-14.
00:20 FTB   N-14.
01:25 Elementaru   N-7.

06:00 Kalnietis (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius  (k) N-7.  

09:25 Šuo  (k)   N-7.  
10:35 CSI. Kriminalistai  (k)  
N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:30 Kalnietis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius   N-7.  
15:55 Šuo  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 CSI. Kriminalistai   N-7.  
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas   N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Susišaudymas  N-14. 
22:45 Gatvės kovotoja. Čun Li 
legenda (k) N-14. 
00:40 FTB. Ieškomiausi  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k)  N-7.  
10:00 AI (Aukštas intelektas)  
(k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.  
22:55 Midsomerio žmogžudys-
tės XXI. Laimikis (k)  N-7.  
00:50 Laukinis miestas  N-7.  
01:50 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai  (kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai  (kart.).
08:30 Tikėjimas ir gyvenimas 
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mes iš Ukrainos  (kart.).
12:00 Širdyje lietuvis  (kart.).
13:00 Perspektyva  (kart.).
13:30 Nepamirštas Vilnius 
(kart.).
13:40 Koncertas, skirtas 
Lietuvos banko 100-mečiui. 
15:35 Tarnauti ir ginti   N-7.  
16:35 7 Kauno dienos  (kart.).
17:05 Šventojo Gralio teorijos 
(kart.).
18:00 Senis   N-7  (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:25 Hillary.
20:30 Sporto galia. „Atrask 
futbolą“.
20:55 Krepšinis. Europos taurė. 
Breso Burgo JL – Panevėžio 
„7bet-Lietkabelis“.  
23:00 Barokinės muzikos spek-
taklis „Basso Ostinato“.  
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:30 Komisaras Aleksas (kart.) 
N-7.
08:30 Sandėlių karai (kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Atsargiai - šeima!  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai  (kart.) N-7.

11:30 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas   N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima! N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?  N-7.
21:00 Rygos vartai  N-14.
22:00 Šaltas kraujas  N-14.
00:25 Bibliotekininkai   N-7.
01:25 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika   N-7.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
10.00 Zoologijos sodas.  
11.00 Pėdsakas   N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Mano vieta.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Mama   N-7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika   N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Neatrasta Rusija.

00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS  
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
08:00 Kriminalinė Lietuvos zona. 
su D. Dargiu.
09:00 Ugnikalnių takais.
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Kriminalinė Lietuvos zona. 
su D. Dargiu.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Tvari Lietuva su E. 
Jakilaičiu.
19:55 Eurojackpot.
20:00 DELFI interviu.
20:30 Verslo Požiūris.
21:00 Orijaus kelionės.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:40 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte. (k)
00:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
02:10 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
10:30 Senis   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
13:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Istorijos perimetrai  N-7.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukinis rajonas   N-14.  
23:50 Įstatymas ir tvarka   N-7.   
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Deksterio laboratorija.
06:30 Tomo ir Džerio šou.
07:00 Turtuolė varguolė (k)  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
11:00 Nuo... Iki... (k).  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Lemties paslaptys   N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko. N-7.  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mis Kulka   N-14.  
00:40 Sūnus paklydėlis  N-14.  
01:40 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
07:45 Karštai su tv3.lt (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Bjaurusis ančiukas  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė   N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Prieš srovę  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau   
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 F 2022.
22:27 TV3 orai.  
22:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-14.
00:25 FTB   N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

06:00 Kalnietis (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).

08:25 44-as skyrius (k)  N-7.  
09:25 Šuo  (k) N-7.  
10:35 CSI. Kriminalistai  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:30 Kalnietis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius  N-7.  
15:55 Šuo  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 CSI. Kriminalistai   N-7.  
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas   N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Gatvės kovotoja. Čun Li 
legenda  N-14. 
22:55 Invazija (k) N-14. 
00:55 FTB. Ieškomiausi  N-7.  
01:55 Privatus detektyvas 
Magnumas  (k)  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Juodvarnis   N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.  
10:00 AI (Aukštas intelektas)  
(k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:10 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:10 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:05 Mirtis rojuje  N-7.  
15:10 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)  
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės XXI. Laimikis  N-7.  
22:55 Užjūrio detektyvai (k) 
N-14.  
01:10 Laukinis miestas  N-7.  

02:10 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos  (kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Stilius  (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:00 Atviras pokalbis su prof. 
Vytautu Landsbergiu (kart.).
13:00 Atspindžiai  (kart.).
13:30 Dėmesio! Ieškome meno  
(kart.).
14:00 Duokim garo! (kart.).
15:10 Mano pasas meluoja  
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Veranda  (kart.).
17:05 Mouradas Merzouki  
(kart.).
18:00 Senis  N-7 (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Šventojo Gralio teorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:20 Nepamirštas Vilnius.
22:30 Kultūros diena.
23:00 Čia mano sodas.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:30 Komisaras Aleksas (kart.) 
N-7.
08:30 Sandėlių karai  (kart.) N-7.

09:00 E– gazas dugnas  (kart.).
09:30 Atsargiai - šeima! (kart.). 
N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!   N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?  N-7.
21:00 Rygos vartai  N-14.
22:00 Alpinistas  N-14.
00:10 Bibliotekininkai   N-7.
01:10 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika  N-7.
07.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva.  
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
10.00 Misija: laukinė gamta.  
11.00 Pėdsakas   N-7.
12.00 Sveikatos kodas.
12.30 Sveikatos kodas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Mama   N-7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė   N-7.

21.25 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Neatrasta Rusija .
00.35 Teisingumo agentai  N-7.
01.35 Reali mistika   N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS  
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
08:00 Kasdienybės herojai.
09:00 Ugnikalnių takais.
10:00 Alfo Didysis Šou.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Kasdienybės herojai.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Nuostabiejį šunys.
20:00 Ugnikalnių takais.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona. 
su D. Dargiu.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
00:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 10 25

trečiadienis 2022 10 26



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. spalio 22 d.

ketvirtadienis 2022 10 27

penktadienis 2022 10 28

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
10:30 Senis  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1 000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Svečiuose Nomeda.  
20:30 Sporto galia.
21:00 Eurolyga per LRT.
21:15 Belgrado „Partizan Nis“ 
– Kauno „Žalgiris“.  
23:30 Laukinis rajonas  N-14.  
00:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.
(kart.).
01:05 Svečiuose Nomeda  
(kart.).

06:00 Deksterio laboratorija.
06:30 Tomo ir Džerio šou.
07:00 Turtuolė varguolė  (k)  
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
11:00 Šeškinės 20   (k). N-7.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   
N-7.  
15:30 Lemties paslaptys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Sumokėti vaiduokliui   
N-14.  
00:25 Sūnus paklydėlis   N-14.  
01:25 Žudikų kodas (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
07:45 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Bjaurusis ančiukas   N-7.
12:00 Nuodėminga žemė   N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia  N-7.
15:00 Simpsonai   N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Farai   N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Javos karštis  N-14.
00:45 FTB   N-14.
01:45 Elementaru   N-7.

06:00 Kalnietis (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius  (k) N-7.  

09:25 Šuo (k) N-7.  
10:35 CSI. Kriminalistai (k) 
N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:30 Kalnietis   N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius   N-7.  
15:55 Šuo  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 CSI. Kriminalistai  N-7.  
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Žudantis greitis   N-14.
23:05 Susišaudymas (k) N-14.
00:50 FTB. Ieškomiausi  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k)  N-7.  
10:00 Kriminalinių tyrimų sky-
rius (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Kasandra. Avilio paslap-
tis  N-14.  
23:05 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.  
01:00 Laukinis miestas  N-7.  
02:00 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 1 000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Istorijos detektyvai  
(kart.).
08:30 Kelias  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė  (kart.).
12:00 Teatro biografijos  (kart.).
13:00 Veranda  (kart.).
13:30 Čia – kinas  (kart.).
14:00 LRT OPUS 16. 
Gimtadienio koncertas (kart.).
15:10 Euromaxx  (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Gyventi kaime gera  
(kart.).
17:00 Hillary  (kart.).
18:00 Senis  N-7  (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Kas kėsinasi praryti 
Velykų salą.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Crescendo  N-14.  
23:30 Čia – kinas  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:30 Komisaras Aleksas 
(kart.) N-7.
08:30 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
09:00 Praeities žvalgas  (kart.) 
N-7.
09:30 Atsargiai - šeima!  (kart.) 

N-7.
10:30 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?  
N-7.
21:00 Rygos vartai  N-14.
22:00 Atvykimas  N-14.
00:20 Bibliotekininkai  N-7.
01:25 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika   N-7.
07.30 Gyvenimas versle.  
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.00 Zoologijos sodas.  
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Švarūs miestai - švari 
Lietuva.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Oponentai.  
17.30 Pirmi kartai. 60+.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Būsto anatomija.  
19.00 Reali mistika   N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė   N-7.
21.25 Pėdsakas  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Būsto anatomija.  
23.30 Oponentai.
00.30 Teisingumo agentai   
N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS  
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
08:00 Orijaus kelionės.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Kasdienybės herojai.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Orijaus kelionės.. 
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Nuostabiejį šunys.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Iš esmės su A. Peredniu.
00:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
10:30 Senis   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?   
12:00 Kaip atsiranda daiktai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bendrom jėgom.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Žmogus su auksiniu 
pistoletu  N-14.
00:50 Didvyris   N-14.

06:00 Deksterio laboratorija.
06:30 Tomo ir Džerio šou.
07:00 Turtuolė varguolė  (k)  
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
11:00 Bučiuoju. Rūta (k).  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   
N-7.  
15:30 Lemties paslaptys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Geras melagis  N-14.  

23:15 Snaiperis. Atgimimas   
N-14.  
01:05 Hadsono vanagas  N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
07:45 Farai  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje   N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Bjaurusis ančiukas  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia   N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Kelias į Eldoradą.
21:15 Warcraft. Pradžia  N-14.
23:45 Po vandeniu  N-14.
01:40 Javos karštis  N-14. 
(kart.).

06:00 Kalnietis  (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k). 
08:25 44-as skyrius  (k)  N-7.  
09:25 Šuo (k)  N-7.  
10:35 CSI. Kriminalistai  (k) 
N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:30 Kalnietis   N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius  N-7.  
15:55 Šuo  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 CSI. Kriminalistai  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės   
N-7.  

21:30 Ugnies siena   N-7.  
23:40 Žudantis greitis (k)  
N-14.
01:45 Nepamirštamas tyrimas   
N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k)  N-7.  
10:00 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  (k)  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kriminalinių tyrimų sky-
rius   N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N-14. 
22:55 Žmogžudystės Marnove  
N-14.  
00:50 Kasandra. Avilio paslap-
tis (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Svečiuose Nomeda  
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Istorijos perimetrai  N-7. 
(kart.).
08:30 Menora  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).

11:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:00 Muzikos talentų lyga 
(kart.).
13:00 Pradėk nuo savęs  
(kart.).
13:30 Mūšio laukas (kart.).
14:00 Vilnius Jazz 2021 (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
17:05 Kas kėsinasi praryti 
Velykų salą (kart.).
18:00 Senis N-7  (kart.).
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
20:00 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kas benutiktų  N-14.  
23:10 7 Kauno dienos  (kart.).
23:40 Kino juostos. Rudenį.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:30 Komisaras Aleksas  
(kart.) N-7.
08:30 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas  (kart.).
09:30 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai   N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
18:00 Moderni šeima  N-7.

19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Piršlybos   N-7.
00:15 Atvykimas  N-14. (kart.).
02:35 Už priešo linijos 2  N-14. 
(kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika   N-7.
07.30 Mano vieta.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.00 Zoologijos sodas.  
11.00 Pėdsakas   N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Grupės Išjunk šviesą 
koncertas.
19.30 Pusvalandis su Valatka.  
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė   N-7.
21.25 Pėdsakas   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23,00 Pusvalandis su Valatka.  
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Grupės Išjunk šviesą 
koncertas.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS  
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Alfo vila.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Gimę ne Lietuvoje.
13:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionės.
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Nuostabiejį šunys.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Ugnikalnių takais.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Savaitės kriminalai.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:05 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.



2022 m. spalio 22 d.

šeštadienis 2022 10 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Laikraštį „Anykšta“ galima užsiprenumeruoti visoje 
šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo dienomis. 
Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. 
paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
06:30 Istorijos detektyvai.  
07:30 Bendrom jėgom  (kart.).
08:30 Mano pasas meluoja.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Miestų paslaptys.
12:50 Neprognozuojami orai.
13:50 Jaunasis Morsas   N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Beatos virtuvė.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Miuziklo garsai.  
23:00 Atsisveikinimai   N-14. 
00:35 Kas benutiktų   N-14.  
02:20 Žmogus su auksiniu 
pistoletu  N-14.(kart.).

06:20 Zigis ir Ryklys.
06:55 Žmogus-voras.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Tomo ir Džerio šou.
08:05 Linksmosios pėdutės 2.
10:00 Dogtanjanas ir trys 
Šunietininkai.
11:50 Misija Pelėdos.
13:40 Pokštas arba saldainis  
N-7.  
15:30 Kelionė į Ameriką   N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Selma ir užburtas mies-
tas.
21:15 Zombių žemė. 
Kontrolinis šūvis  N-14.  

23:20 Būk kietas   N-14.  
01:25 Geras melagis (k)   
N-14.  

06:00 Triukšmingi namai   
(kart.).
06:30 Slibinų dresuotojai  
(kart.).
07:00 Transformeriai  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Slibinų dresuotojai 
(kart.).
08:30 Simpsonai   N-7.
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Sėkmės istorijos.  
10:00 Virtuvės istorijos.  
10:30 Gardu Gardu.  
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:30 Kosmosas. Erdvės ir 
laiko odisėja   N-7.
12:30 16 norų   N-7.
14:15 Karaliaus Saliamono 
kasyklos N-7.
16:10 Amžinai mano  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Žaidimas galvOK.  
21:30 Triumfas  N-14.
23:45 Jūrų pėstininkas 2  N-14.
01:40 Spąstai  N-14. (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Neįtikėtini gyvūnai   (k).
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Lietuvos Hipokratas.  
09:00 Miško atspalviai.  
09:30 Gyvenu čia.  
10:00 Europos tyrų naujakuriai.
11:05 Lūšys ir aš.
12:15 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.

13:20 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai   N-7.  
14:20 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Alytaus Wolves - Vilniaus 
Rytas.  
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.  
22:05 Gyvybė  N-14.
00:10 Ugnies siena (k)  N-7.  
02:20 Amerikietiškos imtynės 
(k) N-7.  

06:15 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:20 Žiniuonis  (k) N-7.  
08:25 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
10:25 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:45 Kai norisi žalumos.
12:30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų  N-7.  
13:30 Gaminame su Džeimiu 
Oliveriu.
14:35 Gordonas Ramzis.  
15:45 Pavogtas gyvenimas   
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys   
N-7.  
18:45 Žiniuonis  N-7.  
19:45 Mirtis rojuje  (k) N-7.  
21:00 Vera. Sulaužytas paža-
das  N-14.  
22:55 Godumas  N-14.  
01:05 Brokenvudo paslaptys. 
Mirtis ir muzika (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Mano geriausias drau-
gas  (kart.).
06:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai  (kart.).

07:25 Auksinis protas  (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
09:00 Pradėk nuo savęs.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Mes iš Ukrainos.  
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Širdyje lietuvis.  
13:30 Mokslo sriuba.  
14:00 Kalbos anatomija.  
14:30 Atspindžiai.  
15:00 Dėmesio! Ieškome 
meno.  
15:30 Perspektyva.  
16:00 Euromaxx.  
16:30 Veranda.  
17:00 Erdvės menas.
17:30 Architektūra žmogui.
18:00 Anapus laiko ir šviesos.  
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų 
retrospektyva. Rampos švie-
sos  N-7.
23:15 Purpurinis vakaras 2022.  
00:40 Dabar pasaulyje.  
01:05 Didvyris  N-14. (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:35 Pragaro kelias  (kart.) 
N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai   N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo  (kart.) 
N-7.

11:30 Izraelio laukinė gamta  
N-7.
12:40 Afrikos medžiotojai  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen   N-7.
20:00 Išmesti į nežinią  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Rydikas   N-14.
00:20 Piršlybos  N-7. (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas   N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas   N-7.
08.00 Orkestrantai. 2 d.  
08.40 Sveikatos kodas.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Pirmi kartai. 60+.  
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva.  
11.30 Būsto anatomija.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos.  
17.00 Kuriantys Lietuvą.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 Aiškiaregė   N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Mama   N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  

N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS  
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
08:00 Ugnikalnių takais.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo Didysis Šou.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Šiandien kimba.
13:30 Mamulės.
14:00 Kasdienybės herojai.
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
15:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
16:00 Orijaus kelionės.. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
18:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
19:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
19:30 Savaitės kriminalai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile 
20:30 Jūs rimtai? 
21:00 Nesiaukite Live — Ineta 
Stasiulytė.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live — Ineta 
Stasiulytė.
23:15 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:45 Orijaus kelionių archyvai.
00:15 Ugnikalnių takais.
01:15 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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įvairūs

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Iškalame raides.
Liejame pamatus. 
Gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

Paslaugos

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Keleivių vežimo - pavežėjo 
paslaugos Anykščių mieste ir 
rajone (kasdien nuo 7 iki 22 
val.) Priima išankstinius užsa-
kymus.

Tel. (8-679) 02099.

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

Fasadų, pamatų šiltinimas, 
apdaila. Vidaus remonto dar-
bai. Tinkuoja, glaisto, dažo, 
kloja grindis. 

Tel. (8-676) 52289.

Stogų dengimas įvairia dan-
ga, skardina vėjalentes, kami-
nus, kraigus. Kala dailylentes. 
Montuoja lietvamzdžius. Dirba 
savomis medžiagomis. 

Tel. (8-682) 06225.

2022 m. spalio 27 d. 10 val. šaukiamas Anykščių ra-
jono savivaldybės tarybos 47-asis posėdis

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE
Komitetų posėdžiai 
2022 m. spalio 25 d. (antradienį):
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės in-

ternetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt
Užsak. nr. 919  

Dengia įvairius stogus, skar-
dina kaminus, kraigus, vėjalen-
tes, lydo ritininę dangą, mon-
tuoja lietvamzdžius. Darbus 
atlieka savo medžiagomis. 

Tel. (8-664) 21242.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

(Atkelta iš 3 psl.)

„Negirdėjau, tiesą sakant, 
apie tai. Šiais laikais pasakyti, 
kad netikėta žinia, turbūt būtų 
naivu, bet  liūdna, aišku“, - sakė 
K.Juodelienė.

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijos tarybos pir-
mininkas V.Datenis sakė: „Ne, 
apie tyrimo rezultatus manęs 
niekas neinformavo. Reikės 
pasidomėti, susirinkti informa-
ciją.“

Informuoti delsė

„Anykštai“ Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos direktorė 
R.Drūsienė prisipažino, kad ga-
vusi narkotinių medžiagų apti-

kimo tyrimo rezultatus  šia tema 
su tėvais dar nebendravusi.

„Su  tėvais nebendravome, 
tik pirmadienį gavau pranešimą 
apie tyrimo rezultatus. O an-
tradienį ir trečiadienį atostoga-
vau“, -  ketvirtadienį  „Anykš-
tai“ sakė R.Drūsienė.

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijos direktorė 
K.Dilienė „Anykštai“ sakė, kad 
gimnazijos tarybą apie narkoti-
nių medžiagų aptikimo tyrimo 
rezultatus informavo spalio 
20 dieną. Pasiteiravus, kodėl 
tai padaryta tik po savaitės, 
K.Dilienė sakė, kad iki tol  ji 
laukusi Anykščių rajono savi-
valdybės Narkotikų kontrolės 
komisijos rekomendacijų.

Moksleiviams rodys 

filmukus

Po to, kai Anykščių Jono Bi-
liūno ir Svėdasų Juozo Tumo – 
Vaižganto gimnazijose tyrimo 
metu buvo aptikta narkotinių 
medžiagų pėdsakų, šį ketvirta-
dienį buvo sušauktas Anykščių 
rajono savivaldybės Narkotikų 
kontrolės komisijos posėdis.

Šios komisijos pirmininkė, 
Anykščių rajono visuomenės 
sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos specialistė Monika 
Meškauskaitė „Anykštai“ sakė, 
kad posėdyje rekomenduota  
Anykščių rajono mokyklose 
rengti prevencines paskaitas 
apie narkotines medžiagas, de-
monstruoti mokomuosius fil-
mus ir kt..

Komisija taip pat rekomen-
davo mokykloms savo interne-
tinėse svetainėse paviešinti in-
formaciją apie Anykščių rajono 
mokyklose atliktą narkotinių 
medžiagų aptikimo pėdsakų 
aplinkoje tyrimą.

Tyrimas atskleidė realią 
padėtį

Anykščių rajono visuomenės 
sveikatos biuro direktorė Lina 
Pagalienė žadėjo, kad Anykš-
čių rajono mokyklose bus sti-
prinama narkotikų vartojimo  
prevencija.

„Mes, kaip biuras, savo ruož-
tu prevenciją sustiprinsime, 
bet čia turėtų būti nuolatinis 
bendradarbiavimas ir su moky-

Anykščių ir Svėdasų gimnazijose 
aptikta narkotikų pėdsakų

(Atkelta iš 9 psl.)

Kan. S. Krumpliauskas do-
misi savo giminės kilme, o jos 
šaknis yra ištyrinėjęs net iki 
XVI amžiaus bei nustatęs, kad 
jo protėviai buvo kilę iš bajorų. 
Kanauninko sudarytas giminės 
genealogijos medis yra įdėtas ir 
į renginyje pristatytą knygą. 

Apie tai, kuo susitikimai su 
kan. S. Krumpliausku yra pra-
turtinę su juo bendravusius 
žmones, T. Kontrimavičius 
kvietė pakalbėti anykštėnus. 

Buvo perskaitytas a.a. Šv. 
Mato bažnyčios vargonininko 
Rimvydo Griauzdės dukters 
Gabrielės Griauzdaitės-Patum-

sienės sveikinimas, iš Anykščių 
kilusio kunigo, kanauninko Ro-
berto Pukenio sveikinimas bei 
eilėraštis,  perduotas rašytojo 
Rimanto Vanago sveikinimas 
bei autorinė knyga ir rašytojo 
žmonos Violetos nurišta juosta. 

Palaiminimo giesmę Kanau-
ninkui giedojo Ukmergės baž-
nyčios choras.

Genealogijos, heraldikos ir 
veksikologijos instituto prezi-
dentas, iš Anykščių kilęs Re-
migijus Bimba sakė, jog gene-
alogija yra švelnumo mokslas, 
minkštinantis žmonių tarpusa-
vio santykius. 

Anykščių rajono meras S. 
Obelevičius, knygos pasirody-

mo proga sveikindamas Ka-
nauninką,  džiaugėsi, kad kan. 
S. Krumpliauskas užrašė ir iš-
leido savo prisiminimus. Pasak 
mero, jį amžiną atilsį Traupio 
klebonas Steponas Galvydis 
mokęs, kad tai, ką žinai, nedera 
išsinešti į kapus - tai būtina pa-
likti ateities kartoms.

„Anykštos“ leidinių vyriau-
sioji redaktorė Gražina  Šmi-
gelskienė kan. S. Krumpliaus-
ką lygino su kitu Anykščių Šv. 
Mato parapijos klebonu, ilgus 
metus čia dirbusiu amžiną atil-
sį monsinjoru Albertu Talačka. 
Pasak redaktorės, abu kunigus 
vienijo charizma, dėl kurios pa-
šnekovai jautėsi matomi. ,,Jie 

matė žmoguje Dievą” , - kalbė-
jo redaktorė.

Knygos bendraautorė G. Mi-
čiūnienė kalbėjo, kad kan. S. 
Krumpliausko gyvenimo isto-
rijos išklausymas buvęs ilgiau-
sias interviu jos gyvenime, o 
kunigą leisti knygą ji įkalbėjusi 
tik po daugelio bandymų.

Kanauninko pasveikinti at-
vyko ir Anykščių rajono garbės  
pilietė gydytoja Virginija Pa-
žėrienė. Ji prisiminė nuoširdų 
ir šiltą bendravimą su kan. S. 
Krumpliausku.

Knygos „Kunigas-žmogus“ 
pristatymas  Angelų muziejuje 
- Sakralinio meno centre vyko 
pasibaigus Šv. padėkos mišioms 

Anykščių Šv.Mato bažnyčioje. 
Pamokslo per Padėkos mišias 
metu kan. S.Krumpliauskas 
kalbėjo: „Kunigas negali turėti 
savo šeimos, bet mano šeima - 
Anykščiai, visi anykštėnai. Pas 
jus, kaip ir pas savo šeimą, gi-
mines, aš nuolat grįžtu iš Duse-
tų mintimis ir malda”...

Klausytojai vos galėjo tilpti 
Angelų muziejaus - Sakralinio 
meno centro salėje: visos sėdi-
mos vietos buvo užimtos, daliai 
auditorijos teko stovėti. 

Vargu ar kokios kitos knygos 
pristatymas Anykščiuose kada 
yra sulaukęs tokio anšlago.

-AnYkŠTA

Kunigo knygos pristatyme - anšlagasAnykščių tiltai

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Paslaugos senjorams į na-
mus Anykščiuose! Mūsų dar-
buotojai suteiks visapusę pa-
galbą. SENJORO paslaugas 
visiškai arba iš dalies finan-
suoja Jūsų savivaldybė.

Platesnė informacija 
www.senjoro.lt, arba 
telefonu (8-670) 64822.

klomis, ir su policija. Čia toks 
pirmas nemalonus atradimas. 
Vieni traktuoja, kad narkotinės 
medžiagos vartojamos moky-
kloje. Nebūtinai. Šis tyrimas 
tikrai neparodo, kad narkotinės 
medžiagos vartojamos moky-
kloje. Narkotinės medžiagos 
galėjo būti vartojamos ir prieš 
ateinant į mokyklą. Problema 
yra, tai faktas, tai tikrai nuliū-
dino.Tėvai norėtų, kad už juos 
kažkas padarytų tą darbą, bet 
jie turėtų atidžiau pažiūrėti, ką 
vaikai veikia, su kuo bendrauja. 
Pro pirštus tokių dalykų nega-
lima praleisti.  Tačiau nėra blo-
gio, kuris neišeitų į gera. Labai 
gerai, kad matome realią padė-
tį“, - sakė L.Pagalienė.

Utenos vyriausiasis policijos 
komisariatas „Anykštą“ infor-
mavo, kad dėl dviejose Anykš-
čių rajono mokyklose aptiktų 
narkotinių medžiagų pėdsakų 
ikiteisminis tyrimas nepradėtas.

dovanoja
4 mėn. margą katinuką. 
Tel. (8-614) 93767.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų, projektą „Liudijimai“ 
remia 9 tūkst. eurų. 

perka

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų 

ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus 
g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036.

 El.p. reklama@anyksta.lt
Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

parduoda

Parduoda polikarbonati-
nius šiltnamius. 

Didžiulis pasirinkimas, 
ekspozicija. Visi šiltna-
miai Kupiškio sandėlyje. 
Atvežame, montuojame.
Dabar pigiau – nedelskite!

www.sodoharmonija.lt 
Tel. 8 632 00 900.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: jaunuolynus, 
savaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

2-3 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose arba netoli 
Anykščių. 

Tel. (8-605) 06730.   

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiogiai perka 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

„kAGro GruPė“ 
PerkA GrūDus, 

atsiskaito vietoje.
Tel. (8-680) 56748.

Automobiliai

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

kita

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, GAZ-53, savivartę priekabą.

Tel. (8-600) 17621. 

Brangiai naudoto metalo 
kampuotį. Diametras turi būti 
nuo 50x50 iki 70x70.

Tel. (8-676) 69399.

Krūmų ir menkavertės medie-
nos kirtimas apleistose žemė-
se ir sodybose. Menkavertės 
medienos ir miško pirkimas. 

Tel. (8-656) 77315.

Sausuolius išlaužytus medžius, 
biokuro medieną,valo apleistas 
pievas. Gali būti nedideli kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

superkame geromis 
kAiNomis JuoDąJį 

meTAlo lAužą. 
Nerūšiuojame. suteikiame 

krovinių pervežimo paslaugas. 
Tel. (8-646) 24521.

Nekilnojamasis turtas

14 ha žemės sklypą Kurklių II 
kaime (apaugęs krūmais).

Tel. (8-611) 30021.

Anykščiuose, Sodžiaus g., 
50 a žemės sklypo dalį. Pro 
sklypą nuvesta elektros linija, 
netoli komunikacijos, geras 
privažiavimas. 55 000 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.         

Mūrinį iki galo įrengtą namą 
(apšiltintas, centralinis šildy-
mas malkomis) su ūkiniais 
pastatais Smėlynės kaime. 40 
a namų valda ir 70 a žemės 
ūkio paskirties žemės. Kaina 
70 000 (negalutinė).

Tel. (8-665) 70025.

Vieno kambario butą Vilniuje 
Viršuliškių g. 53D. Bendras 
plotas 32,71 kv. m, rūsio patal-
pa 2,88 kv. m.

Tel. (8-686) 03184.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-381) 4-59-77.

Karvę.
Tel. (8-381) 7-89-97.

Karves.
Tel. (8-614) 69174.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Skaldytos malkos už neskal-
dytų kainą. Įvairi statybinė me-
diena.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

kita

Špižinius pečius, akmenis, 
šulinio ritinius, kompresorius. 

Tel. (8-614) 01206. 

Bulves: maistines, sėklines. 
Atveža. 

Tel.: (8-626) 30192, 
(8-646) 79627.

Grūdus: miežius, kvie-
čius. Dviejų tiltų traktorių T40. 
Traktorinę priekabą be dokumen-
tų. Kombainą D1200 dalimis.

Tel. (8-686) 17201.
VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 

NAMUS !
Prekiaujame M. Steponavičiaus 

ūkio ( KAIŠIADORIŲ r., Žąsliai) jau-
nomis, vakcinuotomis 5 mėn.įvairių 
spalvų (rudomis, juodomis, raibo-
mis, pilkomis, margomis, baltomis) 
DOMINANTE veislės ir baltomis 
Leghornų veislės dedeklėmis vištai-
tėmis. Pristatome į namus.

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. Užsakymams: (8-612) 17831,

 (8-611) 51770.

17 palečių silikatinių statybi-
nių blokelių. 1 paletė- 0,77 m3, 
kaina 85 eurai už paletę.

Tel. (8-686) 17889.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTonAs 

Anno Domini MMXXII
Piešė  Albinas GvoZDAs

mėnulis
spalio 22-24 d.d. - delčia.

Sanginas, Ramvydė, Odilija.

Donatas, Malvina, Severinas, 
Viltaras, Mingedė, Aliodija, 
Severas.

šiandien

spalio 23 d.

vardadieniai

spalio 24 d.
Antanas, Daugailas, 
Švitrigailė, Rapolas, 
Gilbertas.

oras

+7

+4

Amiliutė ieško būdų kaip kuo daugiau sutaupyti 
elektros

sodo reikalai Metas „laidoti“ nukritusius lapus
„Spalis – pats darbymetis sode, gėlyne ar darže. Soduose 

pagrindiniai darbai – pasiruošimas žiemai“, – sako bota-
nikas, Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obe-
levičius. Kokius darbus dar reikia suskubti atlikti spalį, 
„Anykštos“ skaitytojams patarė biologas.

„Dabar tinkamas laikas ge-
nėti vaismedžius ir vaiskrū-
mius, taip pat juos sodinti, 
tik kaulavaisius, graikinius 
riešutmedžius geriau sodinti 
pavasarį. Būtent rudenį reikia 
balinti vaismedžių kamienus, 
nes pavasarinis balinimas ne-
turi prasmės. 

Daugelis klausia, ką daryti 
su lapais sode, nes tai ligų ir 
kenkėjų veisyklos. Anksčiau 
rekomenduodavo lapus su 
visais supuvusiais krituoliais 
sudeginti. Dabar deginimas 
nelabai toleruojamas, todėl 
lapus reiktų užkasti ar kom-
postuoti, tačiau kuo toliau nuo 
sodo. 

Gėlynuose taip pat dar-
bymetis: reikia nurauti ir 
kompostuoti šalnų pakąstas 
vienmetes gėles, pats laikas 
sodinti svogūnines gėles (tul-
pes, hiacintus). 

Reikia tik prisiminti vieną 
nerašytą taisyklę, kad svogū-
ninės gėlės nepakenčia už-
mirkstančių vietų. Spalį reikia 
nukasti ir sandėliuoti jurginus, 
kardelius, pypytes (kanas).

Daržuose iki didesnių šalnų 
reiktų nuimti ir sandėliuoti 
morkų, burokų, ropių, ridikų 
ir kopūstų derlių, nurinkti mo-
liūgus“.

-AnYkŠTA Lapus ir kitas organines atliekas geriausia kompostuoti.

1993-ieji. Lytinio švietimo 
pamoka. Mokytoja nedrąsiai 
pasakoja, mokiniai jos klausosi 
užgniaužę kvėpavimą.

2013-ieji. Lytinio švietimo 
pamoka. Vaikai drąsiai pasa-
koja, mokytoja jų klausosi už-
gniaužusi kvėpavimą.

***
Kelis metus čiukčia gyveno 

Maksvoje. Atsibodo viskas, 
nusispjovė, susiruošė daiktus, 
nusipirko televizorių, radijo 
imtuvą bei konservų ir išlėkė 
tėviškėn. Vos tik grižęs nauja-
me TV įsijungė pirmąjį kana-
lą, o ten žinių reportažas apie 
krizę. Perjungė antrąjį - krizė. 
Trečiąjį - vėl tas pats. Išjungė 
TV ir naujame radijo imtuve 
surado pirmą pasitaikiusią stotį, 
o ten irgi apie krizę kalba. Atsu-
ko antrą - krizė. Trečią - visur 
tas pats. Išjungė radiją ir piktai 
žiūrėdamas į konservų dežutę 
pagalvojo:

- Na jau ne-e-e!

***
Knygyne klientas teiraujasi 

pardavėjos:
- Aš ieškau knygos „Vyrai - 

stiprioji lytis“.
Pardavėja:
- Pasižiūrėkite ten, fantasti-

kos skyriuje.

***
Nutarė naujasis rusas nusi-

pirkti nekilnojamojo turto už-
sienyje. Sėdi krėsle ir kalbasi 
su savo agentu:

- Ką nupirkot?
- Nupirkom jums dvarą. Pilis 

labai graži. Septynioliktas am-
žius, antroji pusė...

Čia jį pertraukia naujasis ru-
sas:

- Palauk, o kur pirmoji pusė?

skatina mus Šimonytė
kožną rytą pataupyti.
Tie, kas turi pinigų,
Gali nesiveržt diržų...

nyksta kuras iškastinis
Tarsi eurai piniginėj.
Tapo prabanga lemputė -
Tenka žibinti žvakutę.

kai laukai rytais balti,
Grybų reikalai baigti.
nei rūgštynės, nei garšvos
niekas veltui tau neduos.

o mieste net išsišiepęs
Brungusai ekranas šviečia -  
Reklamuoja korteles
ir kažkokias ten vonias.

nelygybė čia baisi!
Žmonės rūstauja visi.
jei taupyti, tai taupyti!
Reikia merui pasakyti. 

išskalambyti žinias
ir už dyka galiu aš. 
jūs elektrą pataupykit
ir šiltai rūsy laikykit.


