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asmenukė

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Stebuklų 
kraštas

Kai matau,  kiek žmonių stovi 
prie nukainotų produktų lentynų 
prekybos centruose, kaip grū-
dasi  „Humanoje“, man skauda 
širdį, kad virstame Trečiojo pa-
saulio šalimi. Kai girdžiu, kad 
ruošiamės Anykščiuose statyti 
šviečiančius reklamos kubus ir 
lauko muzikos estradas, džiau-
giuosi, kad būsime jau ne tik pa-
viję, bet ir pralenkę Ameriką.

Įdomu, kuri realybė yra reali? 

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Lietuvos Respublikos įstaty-
mai įpareigoja valstybės ir sa-
vivaldybės įmones bei biudže-
tines įstaigas savo internetinėse 
svetainėse skelbti vidutinius 
darbuotojų atlyginimus. 

Tačiau tik kelios Anykščių 
valdiškos kontoros sąžingai 
laikosi įstatymų - dauguma 
Anykščių biudžetininkų arba 
ilgai suka galvą, kaip pateikti 
skaičius, kad vis tiek būtų ne-
aišku, arba tiesiog  bukai igno-
ruoja įstatymus.

Valdininkai rūpinasi, 
kaip neskelbti algų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

UAB,,Anykščių vandenys“, 
kuriai iki birželio 1-osios 
vadovaus Arvydas Katuoka, 
eiliniams darbuotojams mo-
kamos geriausios algos iš 
visų rajono biudžetininkų ir 
savivaldybės įmonių. 

Alvydo Kirvėlos vadovaujamo-
je Svėdasų gimnazijos svetai-
nėje darbo užmokesčio skiltyje 
skelbiamas savotiškas kons-
truktorius - koeficentų lentelės. 
Žinodamas, kurio pedagogo 
koks darbo stažas, metodinis 
laipsnis ir darbo krūvis - gali 
,,susikonstruoti“ jo algą.   

Iš Anykščių švietimo įstai-
gų vadovų solidžiausią algą 
gauna J.Biliūno gimanijos 
direktorė Regina Drūsienė. 
Nors tai nėra faktas, nes 
Svėdasų ir Troškūnų gimna-
zijų direktorių atlyginimai 
nėra skelbiami.

Čekonyse padegtas policijos 
patrulio automobilis

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Antradienio naktį Debeikių seniūnijos Čekonių kaime, kaip įta-
riama, padegtas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisa-
riato Anykščių rajono policijos komisariato vyriausiojo patrulio 
Arūno Zakarkos asmeninis automobilis ,,Škoda Octavia”.

Pranešimą apie degantį automobilį 
ugniagesiai gavo apie 1 val. nakties. 
Jiems atskubėjus į gaisro vietą, 2007 
metų laidos automobilis degė atvira 
liepsna. Ugnis nuo transporto prie-
monės jau buvo persmetusi ir į gy-

venamąjį namą – degė maždaug už 
1,2 metrų nuo automobilio nutolęs 
mūrinio namo apkalimas. Per gaisrą 
sudegė degios automobilio detalės. 
Apdegė 1,5 m² namo sienos, trūko 
namo langas.

Tuo metu, kai padegtas automo-
bilis, Anykščių rajono policijos 
komisariato vyriausiasis patrulis 
A.Zakarka nedirbo ir buvo na-
muose.

,,Pradėtas ikiteisminis tyrimas  
tam, kad  įvykis būtų objektyviai ir 
išsamiai ištirtas. Ar tai padegimas, 
ar ne padegimas, galėsime tiksliai 
pasakyti, kai bus gautos specialis-
tų išvados. Gaisrinių tyrimų centro 
darbuotojai tirs automobilį ir jo 
detales. Ikiteisminį tyrimą pradėjo 
Anykščių rajono policijos komisa-
riatas, o tolimesnį tyrimą perėmė 
Utenos apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato  Imuniteto ir vi-
daus tyrimų skyriaus pareigūnai”, 
- ,,Anykštai” sakė Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininkas 
Rimantas Čepulis.

Pasak R.Čepulio, neturima duo-
menų, kad vyriausiasis patrulis 
A.Zakarka anksčiau dėl savo atlie-
kamų pareigų būtų sulaukęs kokių 
nors grasinimų.

SUSiTikimAS. Balandžio 16 d. 
(pirmadienį) 17:30 val. Koplyčioje 
- Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
vyks susitikimas su Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatu 
Gyčiu Lukšu ir jo Anykščiuose su-
kurto filmo „Duburys“ pristatymas. 
Renginys nemokamas.

mAČERNiS iR ANYkŠČiAi. 
Balandžio 17-ąją, antradienį, 17 val. 
15 min. Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio-Žukausko me-
morialinis muziejus rengia Aldonos 
Ruseckaitės biografinės knygos 
„Dūžtančios formos : romanas apie 
Vytautą Mačernį“ pristatymą. Li-
teratūros popietėje, kurioje bus at-
verti poeto V. Mačernio biografijos 
anykštėniškieji akcentai, dalyvaus 
knygos autorė, ištraukas skaitys ak-
torė Daiva Škelevaitė. V. Mačernio 
poeziją skaitys Anykščių kultūros 
centro režisierius Julius Jakubėnas.

Įranga. Anykščių rajono savi-
valdybės posėdžių salės balsavimo 
įrangos viešąjį pirkimą laimėjo 
UAB „Audiotonas“. Tai rajono 
mokesčių mokėtojams kainuos 44 
565 Eur. Praėjusį mėnesį Anykščių 
rajono Tarybos posėdis transliuotas 
savivaldybės posėdžių salėje su-
montuotomis naujomis vaizdo ka-
meromis. 

Žaidimas. Trečiadienį Lietu-
vos televizijos žaidime ,,Auksinis 
protas“ žaidė net du anykštėnai: 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
gimnazistas Vainius Kalinauskas 
ir Vilniaus universiteto studentė, 
„Anykštos“ laikraščio korespon-
dentė Austėja Šmigelskaitė. V. Ka-
linauskas iš žaidimo pasitraukė po 
pirmojo etapo, o G. Šmigelskaitė 
žaidė iki pabaigos, tačiau paskuti-
niame etape ją keliomis akimirko-
mis su teisingu atsakymu aplenkė 
varžovas, kuris tęs žaidimą dėl eg-
zotiškos kelionės.

Žvejyba.Iki balandžio 20 dienos 
Utenos regione bus vykdoma akcija 
,,Lydeka“. Šiuo laikotarpiu ne tik 
draudžiama gaudyti lydekas, bet 
ir žvejoti masalui naudojant gyvą 
žuvelę. Pagautas žuvis, kurias tuo 
metu gaudyti draudžiama, privalu 
tuoj pat paleisti į tą patį vandens 
telkinį.

Arvydas katuoka pasitarė su 
Virgilijumi Vaičiuliu

UAB,,Anykščių vandenys“ ir UAB 
,,Anykščių šiluma“ savo internetinė-
se svetainėse skelbdamos darbuoto-
jų algas  savo kolektyvus suskirstė į 
tris dalis - vadovaujantis personalas, 
administracija ir ,,kiti 
darbuotojai“.

Taip atrodo po gaisro policininko automobilis. Beje, mašinų pade-
gimai šiemet pakankamai dažni. Kovo mėnesio žurnale „Aukštai-
tiškas formatas“ rašėme apie naktį sudegintą Zarasų buvusio savi-
valdybės administracijos direktoriaus automobilį. 

Bebrai gaudo 
lydekas

Sulaikytas „kapų 
plėšikas“

Seniūnai 
piktinosi 
komunalininkais

Griūva 
šimtametė 
išnykusios 
Girelės sentikių 
bendruomenės 
cerkvė
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Temidės svarstyklės
Rankinė. 2018-04-09 apie 

12.30 val., moteris (g. 1952 m.) 
būdama Senosiose Anykščių 
miesto kapinėse ir tvarkydama 

kapą pastebėjo, kad nepažįs-
tamas jaunuolis pagriebė šalia 
kapo buvusią rankinę ir pabėgo. 
Rankinėje buvo piniginė, kurio-
je buvo apie 35 eurai, asmens 
dokumentai, nuolaidų kortelės, 

spektras

akiniai. Viso padaryta 100 eurų 
turtinė žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Smurtavo. 2018-04-10 apie 
20.00 val., Anykščių r., Viešintų 

sen., Paežerių k., Subačiaus g., 
vyras (g. 1991 m.) (nustatytas 
1,80 prom. girtumas) smurtavo 
prieš savo motiną (g. 1961 m.). 
Vyras sulaikytas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

„ANYkŠTA“ TV kalbi-
no vieną iš vasario mėnesį 
Anykščiuose vykusio „Su-
neštinio“ renginio organiza-
torių moniką Peldavičiūtę.

Pašnekovė papasakojo apie 
„Suneštinyje“ anykštėnų pa-
siūlytas idėjas Anykščiams. O 
jų pasiūlyta beveik 70. Idėjos 
pačios įvairiausios – nuo pasiū-
lymo į Anykščių miesto centrą 
sugrąžinti laikrodį iki raginimų 
skatinti anykštėnus nusipirkti 
Anykščių vėliavą ir iškelti ją 

Anykščiuose  bus surengtas 
„Blusturgis“

savo kieme.
Vieną iš idėjų planuojama 

įgyvendinti jau šio mėnesio pa-
baigoje, balandžio 29 dieną  – 
tądien  Vyskupo skvere vyks 
„Blusturgis“.

„Blusturgis“  - tai ne tiek tur-
gus, kiek dalijimosi erdvė.Dabar 
pasaulyje yra labai populiari 
dalijimosi ekonomika ir tai ben-
druomenei yra ne tik galimybė 
pasikeisti daiktais ar paslaugo-

mis. „Blusturgius“ teko orga-
nizuoti Tbilisyje, Gruzijoje ir 
mačiau, kad jie tapo tarsi vienos 
dienos festivaliu“, - pasakojo 
M.Peldavičiūtė.

Apie tai, kurlink veda ben-
druomeninis aktyvumas, ir kitus 
įdomius sumanymus interviu 
žiūrėkite portale anyksta.lt

M.Peldavičiūtę kalbino porta-
lo anyksta.lt redaktorius Rober-
tas Aleksiejūnas. Monika Peldavičiūtė  sakė, 

kad jei bendruomenė bus ak-
tyvi, nepaisant to, kokia yra ra-
jono valdžia, Anykščių miestas 
judės tinkama linkme.

Įtariama, kad Anykščių se-
niūnijos gyventojas Anykščių 
miesto senosiose bei naujosiose 

kapinėse iš viso įvykdė keturias 
vagystes. Visų jų braižas buvo 
vienodas – jaunuolis pribėgdavo 

Sulaikytas „kapų plėšikas“
Anykščių policijos pareigūnai pirmadienį  sulaikė nepilname-

tį jaunuolį, kuris Anykščių miesto kapinėse apiplėšinėjo kapus 
tvarkančias moteris. 

prie besidarbuojančių moterų 
paliktų rankinių ir, jas pačiupęs, 
sprukdavo.

Paskutinis pranešimas apie šio 
jaunuolio „darbelius“ policijoje 
gautas balandžio 10 dieną. Apie 
12.30 val. moteris (g. 1952 m.) 

būdama senosiose Anykščių mies-
to kapinėse ir tvarkydama kapą 
pastebėjo, kad nepažįstamas jau-
nuolis pagriebė šalia kapo buvusią 
rankinę ir pabėgo.

Rankinėje buvo piniginė, kurioje 
buvo apie 35 eurai, asmens doku-
mentai, nuolaidų kortelės, akiniai. 
Padaryta 100 eurų turtinė žala. 

-ANYKŠTA

Patikrinus alkoholio matuo-
kliu, V. Jurevičiui buvo nusta-
tytas lengvas girtumo laipsnis 
– 1,27 promilės. 

Trečiadienį, baigiantis dar-
bo dienai, Panevėžio apygardos 
prokuratūros vadovai buvo infor-
muoti apie tai, kad Anykščiuose 
dirbantis Utenos apylinkės pro-
kuratūros prokuroras V. Jurevi-

čius darbo vietoje yra galimai ne-
blaivus. Prokuratūros vadovybės 
iniciatyva buvo iškviestas polici-
jos ekipažas, kuris patikrino mi-
nėto pareigūno blaivumą.

„Prokurorui suteiktos teisės 
bei įgaliojimai įpareigoja itin 
atsakingai laikytis įstatymų rei-
kalavimų bei aukščiausių etikos 
standartų. Todėl visi atvejai, 

Darbo vietoje - neblaivus Anykščių 
prokuroras
Balandžio 11 dieną, trečiadienį, darbo vietoje Ankyščiuose ras-

tas neblaivus prokuroras Vigandas Jurevičius, jis nušalintas nuo 
tarnybos, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

kai kyla įtarimas dėl prokuroro 
ar kito prokuratūros darbuotojo 
blaivumo, yra ir bus kruopščiai 
tiriami bei griežtai vertinami“, – 
teigia prokurorą nušalinti nuro-
dęs laikinai generalinio prokuro-
ro pareigas einantis generalinio 
prokuroro pavaduotojas Žydrū-
nas Radišauskas.

Per pastaruosius keletą metų 
dėl aplinkybių, susijusių su al-
koholio vartojimu, darbo proku-
ratūroje neteko keturi asmenys.

-ANYKŠTA

„Elmos“kolektyvinių sodų sa-
vininkai nuo bebrų kenčia jau 
seniai, tačiau ypač įžūlūs jie pa-
sidarė šį pavasarį. Kerta pakelių 
ir paupės  medžius, o aprištus 
dekoratyvinius karklus, ypač 
mėgstamą skanėstą, nugraužia 
pasilypėję aprištu metaliniu tin-
klu.

Prieš kelias dienas į „Elmos“ 
sodų bendrijos pirmininką Mar-
tyną Dapkų kreipėsi neįgalus 
sodo savininkas dėl užlieto rū-
sio. Pirmininkas užtvanką išar-
dė, tačiau jau kitą rytą suręstas 
nauja. Ketvirtadienio vakarą, ją 
ardydamas, užtvankoje radau 
įstrigusias 7  neršti plaukusias 
lydekas. Tik dvi iš jų paleistos 
atsigavo. Manau, kad bebrai 
tokius spąstus neršti plaukian-
čioms žuvims  įrengia ir kituo-
se upeliuose. Penktadienio rytą 
užtvanka vėl buvo pastatyta, vėl 
teko ją išardyti. 

Netekę kantrybės, sodininkai 
pagalbos kreipėsi į medžiotojus.

Bebrai gaudo lydekas jonas jUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

„Elmos“ kolektyviniuose soduose siautėja bebrai. Jie tvenkia su Šventosios upe susisiekian-
čias senvagės balas, tvindo sodų savininkų rūsius, užlieja pievutes. Užvakar vakare ardydamas  
jų užtvanką radau tarp šakų įsipynusias septynias neršti plaukusias  lydekas, kurių dvi dar 
buvo leisgyvės. 

Bebrai be gailesčio verčia medžius ir jau kėsi-
nasi į sodininkų  auginamus augalus. 

Autoriaus nuotr.    

Bebrai karaliauja Šventosios senvagėje ir „El-
mos“ kolektyviniuose soduose. 

Duomenys. Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos (VDAI) žinio-
mis, su feisbuko socialinio tinklo ir 
tyrimų bendrovės „Cambridge Ana-
lytica“ asmens duomenų perdavimu 
galimai susiję ir Lietuvos piliečių as-
mens duomenys. Įtariama, kad „Cam-
bridge Analytica“ šiuos duomenis 
naudojo Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidento rinkimų kampanijoje. Dėl 
aptariamo atvejo tyrimą yra pradėjusi 
Jungtinės Karalystės duomenų apsau-
gos priežiūros institucija. Pažymėtina, 
kad feisbuko socialinis tinklas įsipar-
eigojo asmeniškai informuoti asme-
nis, kurių teisės galėjo būti pažeistos. 
Lietuvos piliečiai, siekdami apginti 
savo pažeistas teises, pagal galiojan-
tį teisinį reguliavimą su skundu gali 
kreiptis į tyrimą atliekančią Jungtinės 
Karalystės duomenų apsaugos prie-
žiūros instituciją. Valstybinės duo-
menų apsaugos inspekcijos požiūriu, 
šis incidentas dar kartą išryškino ir 
patvirtino asmens duomenų svarbą ir 
galią, galimybę XXI amžiuje asmens 
duomenis prilyginti valiutai. 

Lėšos. Lietuvoje Europos Sąjun-
gos lėšos panaudojamos tinkamai, 
teigia auditą atlikusi Valstybės kon-
trolė. Ji pranešė, kad patikrinus 2007-
2013 metais šalyje įgyvendintus pro-
jektus, nustatyta, kad 0,44 proc. lėšų 
išleista netinkamai. Pasak Valstybės 
kontrolės, 2007-2013 metais Lietu-
voje įgyvendinta 8 tūkst. projektų. 
Europos Komisijai deklaruota per 
8 mlrd. eurų. Iš jų per visą progra-
mavimo laikotarpį audito institucija 
atsitiktinės atrankos būdu patikrino 
beveik 1,4 mlrd. eurų. Tačiau Valsty-
bės kontrolė nurodo, kad ji netikrina 
panaudotų lėšų efektyvumo. Atlikus 
auditą, sudaromos sąlygos Europos 
Komisijai, įvertinus audito ataskai-
tą, atlikti tolesnius 2007-2013 metų 
finansavimo laikotarpio užbaigimo 
veiksmus ir priimti sprendimą dėl 
galutinio 300 mln. eurų lėšų likučio 
išmokėjimo Lietuvai.

milijonas. Jungtinės Valstijos, 
anot žiniasklaidos, į Federalinio tyri-
mų biuro (FTB) labiausiai ieškomų 
asmenų sąrašą įtraukė Meksikos nar-
kotikų baroną Rafaelį Carą Quinterą. 
Kartu už jo sučiupimą pažadėtas 20 
mln. dolerių atlygis. Pasak „Was-
hington Post“, R. C. Quinteraso, be 
kita ko, yra atsakingas už JAV Kovos 
su narkotikais valdybos (DEA) agen-
to nužudyną - dėl šio nusikaltimo jis 
Meksikoje buvo nuteistas 40 metų 
kalėti, tačiau vėliau teisėjo nurody-
mu paleistas ir nuo tada slapstosi. 
Remiantis ketvirtadienį Niujorke pa-
skelbtu kaltinimu, R. C. Quinteras 
vadovauja Sinaloa kartelio - didžiau-
sios narkotikų prekybos organizacijos 
regione - atšakai. Meksikoje 65-erių 
R. C. Quinteras laikomas narkotikų 
prekybos „krikštatėviu“.

Partneris. Rusijos vicepremjeras 
Arkadijus Dvorkovičius pareiškė, 
kad šalis vokiečių bendrovės „Sie-
mens“ negali laikyti patikima par-
tnere, vicepremjerą penktadienį ci-
tuoja naujienų agentūra RIA. Pernai 
„Siemens“ ir Rusija susiginčijo po 
to, kai paaiškėjo, kad rusai kitiems 
regionams skirtas vėjo turbinas slapta 
perdavė į aneksuotą Krymo pusiasalį, 
o tai prieštarauja Europos Sąjungos 
sankcijoms. Po šio skandalo ES ir 
Jungtinės Valstijos pritaikė sankcijas 
dviem aukštiems Rusijos energetikos 
ministerijos pareigūnams ir dviem ša-
lies įmonėms, kurios buvo atsakingos 
dėl turbinų perdavimo į Krymą. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Darbo vietoje rastas neblai-
vus prokuroras Vigandas Ju-
revičius prokuratūroje dirba 
beveik trisdešimt metų.



 
SITUACIJA

savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Ar Jums 
aktualus 
saugumas 
internete? 

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUNEVIČIUS

pro memoria
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Rūta BAkURiENĖ, anykštė-
nė:

- Saugumas man aktualus, nes 
naudojuosi elektroniniu paštu, in-
ternetu, feisbuku. Stengiuosi in-
formacijos apie save neviešinti, jei 
siusiruošiu į kelionę, apie tai feis-
buke nerašau, o  grįžusi  dedu tik 
vieną kitą nuotrauką. Beje, mano 
kompiuterio duomenų saugumu 
rūpinasi sūnus ir specialistai. 

Vytautas GRUDZiNSkAS, 
verslininkas, autoserviso savi-
ninkas:

- Saugumas internete man labai 
aktualus. Kompiuteris buvo pa-
sigavęs virusą, kliuvo piniginiai 
pervedimai. Nepagailėjau lėšų pa-
tikimai antivirusinei programai. Su 
asmeniniais ir įmonės duomenimis 
stengiuosi elgtis itin atsargiai.

Juozas STANEViČiUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Mano kompiuteris senas, kaip 
ir priklauso senjorui (juokiasi). 
Pasitaiko,kad kartais naršant interne-
te išmeta kažkokių nesąmonių, kurių 
stengiuosi nežiūrėti. Naudojuosi 
feisbuku, tai ten stengiuosi neviešinti 
asmeninių duomenų. Kai atvažiuoja 
vaikai, paprašau, kad jie papildytų 
apsaugą. Matot, kas dabar darosi pa-
saulyje, kibernetinėje erdvėje. 

Ilgus dešimtmečius  paskyrusio 
menui ir mokslui, visuomeninei vei-
klai prof. K. R. Kašponio prasmin-
go gyvenimo kelias yra susijęs ir su 
Anykščių kraštu. Profesorius buvo 
pirmasis, visuomenei viešai paskel-
bęs iki tol dar nežinomą faktą, kad 
pirmoji žymiojo semiotiko, prof. Al-
girdo Juliaus Greimo  gyvenamoji 
vieta Lietuvoje buvo būtent Kunigiš-
kių kaimas Anykščių krašte.

R.K.Kašponio vaikystės pirmasis 
dešimtmetis prabėgo Surdegyje, kur 
mokytojavo berniuko tėvai Boleslo-
vas Vladas Kašponis ( 1891-1973) ir 
Marijona Kašponienė (Kubilinskaitė) 
(1901-1996). Surdegyje Karolis Rim-
tautas lankė ir pradžios mokyklą. 

1951-1956 metais, studijuodamas 
Vilniaus universitete ekonomiką, 
K. R. Kašponis tuo pačiu metu mo-
kėsi kompozicijos J. Tallat-Kelp-
šos vidurinėje muzikos mokykloje. 
1957-1962 metais studijavo Lietu-
vos konservatorijoje (dabar Lietuvos  
muzikos ir teatro akademija) choro 
dirigavimą. 1965-2007 metais mūsų 
kraštietis darbavosi Lietuvos konser-
vatorijoje (Lietuvos muzikos ir  teatro  
akademijoje) kaip choro dirigavimo 
katedros dėstytojas, vyresnysis dės-
tytojas, docentas, tapo profesoriumi. 
1981-aisiais parengė ir apsigynė me-
notyros mokslų kandidato disertaciją, 
1993-aisiais nostrifikuotas humanita-
rinių mokslų (menotyros) daktaru. 

mirė A.J.Greimą su kunigiškiais 
susiejęs profesorius

Balandžio 7-ąją mirė muzikos teoretikas, pedagogas, choro diri-
gentas, muzikologas, semiotikos mokslo pradininko prof. Algirdo 
Juliaus Greimo paveldo saugotojas ir populiarintojas, humanita-
rinių mokslų daktaras, profesorius karolis Rimtautas kašponis. 
Šių metų vasarą jam būtų sukakę 85-eri. 

Vytautas BAGDONAS

Profesoriaus 1992 metais parengta 
monografija „Lietuvių muzikos me-
lodika ir harmonija“ yra viena pirmų-
jų šalyje menotyros studijų, paremtų 
statistiniais tyrimo metodais. 

Tiesa, UAB,,Anykščių šiluma“ 
skaičius pateikė kiek konkrečiau: 
lentelėje nurodoma, kiek kuriai ka-
tegorijai darbuotojų priskiriama. Va-
dovaujančiajai kategorijai ,,Anykščių 
šilumoje“ priskiriami du darbuotojai, 
kurie vidutiniškai uždirba  2218 eurų 
per mėnesį. Administracijos darbuo-
tojams šioje įmonėje vidutiniškai 
mokama 1061 euro, ,,kitiems darbuo-
tojams“ - 717 eurų algos.   

,,Anykščių vandenys“ nenurodo, 
kiek šioje įmonėje yra vadovaujan-
čiojo personalo, tačiau skelbia, kad 
vidutinė vadovų alga - 1943 eurai, 
administracijos - 892 eurai, ,,kitų dar-
buotojų“ - 723 eurai.

Tikėtina, kad darbuotojus į tris kate-
gorijas pirmasis sugalvojo suskirstyti 
UAB,,Anykščių šiluma“ direktorius 
Virgilijus Vaičiulis, o UAB,,Anykščių 
vandenys“ vadovas Alvydas Katuo-
ka ne tik formą nusižiūrėjo, bet ją ir 
patobulino. Ar vandentiekio bokšto 
viršininkas yra vadovas? Na,aišku, 
vadovas -  juk viršininkas...

UAB,,Anykščių komunalinis 
ūkis“laikinasis vadovas Jonas Žu-
kauskas žmonių į viršininkus ir ,,kitus 
darbuotojus“ neskirsto. Šios konto-
ros svetainėje skelbiamas vienintelis 
algos parametras - vidutinė įmonės 
darbuotojų alga, kuri yra 580,8 euro.  
Lietuvos statistikos departamentas 
kiekvieną mėnesį skelbia kiekvienos 
šalies savivaldybės gyventojų vidu-
tines algas - supaprastinant komu-
nalininkų buhalterijos veiklą, būtų 
galima kopijuoti šį skaičių. Juk paties 
J.Žukausko alga taip pat sėkmingai 
pasimeta tarp 100 kitų komunalinin-
kų, kaip kad  pasimestų ir tarp 10 000 
dirbančių anykštėnų.    

Sporto ir kultūros centrai bei 
muziejus neturi ko slėpti

Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro internetiniame puslapyje skel-
biama, kad direktoriaus Žilvino Ov-
siuko vidutinė alga 1136, pavaduoto-
jo - 710, vyr. buhalterio - 639, trenerių 
- vos 570 eurų. 

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko muziejaus 

svetainėje nurodoma, kad direkto-
riaus Antano Verbicko  alga - 1174, 
direktoriaus pavaduotojo - 762, vyr. 
buhalterio - 1133, vadybininko - 938 
(visoms šioms pareigybėms atstovau-
ja po vieną asmenį), skyriaus vedėjo 
- 798 eurai. Muziejuje yra 5,75 etato 
ekskursijų vadovo-muziejaus prižiū-
rėtojo, šios pareigybės vidutinė alga 
610 eurų, o muziejininkai, kurių 7,25 
etato, vidutiniškai uždirba po 713 
eurų. Anykščių kultūros centro direk-
torės Dijanos Petrokaitės  alga 1196 
eurai, pavaduotojo - 861, padalinių 
vadovų - 641, specialistų - 645, kvali-
fikuotų darbuotojų - 450 eurų.

Suprantamai algas paskelbė ir vi-
sos trys Anykščių miesto mokyklos. 
Tiesa, mokytojų alga nuo darbdavių 
norų praktiškai nepriklauso - ją le-
mia stažas, kategorija, darbo krūvis...  
Todėl J.Biliūno gimnazijos pusla-
pyje pateikti įvairūs mokytojų algų 
variantai, pavyzdžiui, suskaičiuota, 
kad vidutinė gimnazijos mokytojų, 
turinčių daugiau nei 18 valandų per 
savaitę, alga yra 851 euras. Tačiau iki 
10 metų stažo turintis vyr. mokytojas 
už 18 valandų krūvį gautų vos 495 
eurus, o mokytojas-ekspertas su di-
desniu nei 15 metų stažu - 608 eurus 
per mėnesį.

J.Biliūno gimnazijos direktorės 
Reginos Drūsienės vidutinė mėnesi-
nė alga  - 1566, pavaduotojų - 1526 
eurai.     

A.Vienuolio progimnazijos  direk-
torės  Jurgitos Banienės alga - vos 
888 eurai, pavaduotojų - 926 eurai. 
A.Baranausko pagrindinės mokyklos 
direktorė Dalia Kugienė uždirba 1222 
eurus, pavaduotojai - 964 eurus.

kaime gauti algą - gėda...

Regis, mokytojų algų slėpti nėra 
prasmės, jos šiaip ar taip nuspėjamos. 
Tačiau mažesniuose miesteliuose, 
matyt, apskritai gauti algas yra ne-
smagu. Kavarsko pagrindinės moky-
klos daugiafunkcio centro puslapyje 
skelbiama tik direktorės Loretos Dau-
gėlienės alga - 979 eurai. Troškūnų 
K.Inčiūros gimnazijos internetiniame 
puslapyje prie nuorodos ,,darbuotojų 
atlyginimai“ parašyta ,,informacija 

Valdininkai rūpinasi, 
kaip neskelbti algų

ruošiama“.   O Svėdasų gimnazija 
prie nuorodos ,,darbuotojų atlygini-
mai“ sukrovė informaciją, kokie aps-
kritai Lietuvos įstatymais nustatyti 
koeficentai švietimo darbuotojams. 

Anykščių menų inkubatoriaus, 
Anykščių kūrybos ir dailės moky-
klos, Anykščių muzikos mokyklos, 
Anykščių menų centro internetinėse 
svetainėse apskritai nepavyko rasti 
nuorodų apie darbuotojų atlyginimus. 
Žinia, gal tos nuorodos ir yra, tik 
mums jų nepavyko rasti.

Prie Anykščių bibliotekos nuoro-
dos apie darbuotojų atlyginimus - nu-
rodomi įstatymai, kuriais remiantis 
atlyginimai privalo būti skelbiami, ta-
čiau kur pati biblioteka paskelbė dar-
buotojų atlyginimus - neaišku, mums 
to atskleisti nepavyko.

Turbūt originaliausiai atlyginimus 
skelbia Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras. Toje įstaigoje 
vyr. operatoriui (algos vidurkis - 870 
eurų), turizmo vyr. specialistui (640), 
turizmo specialistui (640), operatoriui 
(630) algos mokamos pinigais, o di-
rektoriui ir vyr. finansininkui koefici-
entais. Direktoriaus koeficentas - 9,6, 
vyr.finansininko - 7,68. 

Panašu, kad visi mūsų aukščiau 
minėti skaičiai yra algos ,,ant popie-
riaus“.  Žinoma, turizmo ir verslo 
informacijos centro koeficentai gali 
būti dvejopai traktuotini - juos galima 
dauginti ir iš bruto, ir iš neto... 

Administracija  duomenis skel-
bia tvarkingai

Jau ne pirmi metai pakanka-
mai tvarkingai atlyginimus skelbia 
Anykščių savivaldybės administraci-
ja. Valdininkai skelbti algų neskuba: 
pasibaigus ketvirčiui, dar vos ne ke-
tvirtį skaičiuoja algų vidurkius, tačiau 
savivaldybės viešai pateikiama forma 
suprantama, aiški.

Meras Kęstutis Tubis pernai metų 
paskutinį ketvirtį vidutiniškai uždir-
bo 2772 eurus  (lygiai tiek pat,kaip ir 
2016 metų vidurkis). Vicemero Sigu-
čio Obelevičiaus alga praėjusių metų 
paskutinį ketvirtį buvo 2486 eurai 
(2016 m. -2427 eurai), administraci-
jos direktoriaus -  2000 (1342), direk-
toriaus pavaduotojo - 1544 (1272), 
mero patarėjų - 1102 (986), skyrių 
vedėjų - 1499 (1379), skyriaus vedėjų 
pavaduotojų - 1057 (919), vyriausių-
jų specialistų - 1057 (919), vyresniųjų 
specialistų - 932 (750), seniūnų - 975 
(881), seniūnų pavaduotojų - 799 
(707).

Vienas iš respublikinio ren-
ginio, skirto prof. Algirdo 
Juliaus Greimo 100-osioms 
gimimo mtinėms, organiza-
torių prof. Karolis Rimtau-
tas Kašponis. 

Autoriaus nuotr.

O jie lietuvius -  iš spyglių 
varyti naminukę...

Dovydas ŽiOGAS, „misija 
Sibiras 2017“ dalyvis, apie tai, 
ko lietuviai išmokė Sibiro gy-
ventojus:

„Vietinius lietuviai tremtiniai 
išmokė įsirengti šulinių svirtis, 
raugti agurkus, sūdyti lašinius ir 
bulves sodinti, prieš tai padarius 
vageles“.

Humaniška. Galėjo paprašy-
ti kaščėjaus galvos

Regina ZORGEViČiENĖ, 
visuomenininkė, apie tai, ką 
turi raguvėliečiai padaryti, kad 
iš savivaldybės atvyktų specia-
listas įvertinti, kodėl miestely-
je skęsta gatvės ir namai:

„Bet tam mes turime parašyti 
raštą savivaldybei“.

Sau lieka tik saulėlydis...

Arvydas kATUOkA, UAB 
„Anykščių vandenys“ direkto-
rius, apie traukimąsi iš parei-
gų:

„Reikia pagyventi ir sau“.

kas ciesoriaus, atiduokite 
ciesoriui, o kas Dievo – Dievui

Romualdas ZDANYS, Pa-
nevėžio vyskupijos kurijos 
ekonomas, apie Troškūnų pa-
rapijos galimai nesumokėtus 
mokesčius:

„Jei tai tiesa, turi sumokėti, 
kas priklauso, ir atsakyti pagal 
įstatymus“.

Dar vėliau - sekimo įtaisai 
kiekvienam po oda

Daina BRADAUSkiENĖ, 
Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos vyr. specialistė, 
apie dūmų detektorius:

„Ateityje, manau, prieisime 
prie to, kad dūmų detektoriai 
turės būti kiekviename kamba-
ryje“.

Verslo planas: darbas -  jums, 
o nuopelnai -  mums

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius pava-
duotojas, apie kūrybingą dar-
bo organizavimą:

„Žiūrėkite kūrybingai, pasitel-
kite bendruomenes“.

O jūs liksit iešmininku

Eugenijos PAJARSkAS, 
Anykščių seniūnijos seniūnas, 
apie komunalininkų pažadą 
dirbti ilgiau, kad gyventojai 
galėtų atsiimti šiukšlių kontei-
nerius:

„Čia gal tik jums taip sakė“.
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Robertas ALEKSIEjūNAS

Apie Anykščių turgų netrukus 
gali likti tik gražūs prisiminimai. 
Anykštėnai tarpusavyje dalijasi 
naujienomis, kad turgus „ban-
krutuoja“. Kas gi nutiko šiam 
vienam lankomiausių Anykščių 
krašto objektų?  Bene sumažėję 
turistų srautai kirto per kišenes 
ir turgaus prekeiviams?

Kad turguje „nekažką“, iš 
dalies konstatavo ir jį admi-
nistruojančios UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ laikinasis 
direktorius jonas Žukauskas. 
„Galėtų dirbti efektyviau“, 
„analizuojame rezultatus, 
ieškome sprendimų, kurie leistų 
suaktyvinti šio mūsų įmonės 
padalinio veiklą“... Lakoniški 
komunalininkų vado teiginiai 
tik dar labiau pakurstė įtarimų, 

kad turgus nelygioje kovoje 
krito prieš  „Humanos“ dėvėtus 
drabužius.

Pernai pristatydamas veiklos 
ataskaitą už 2016 metus, tuome-
tinis UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius Kazys Ša-
poka tikino, kad turgaus veikla 
bendrovei vis dar yra  pelninga. 
Tiesa, prekeivių skaičius, paly-
ginti su 2015 metais, sumažėjo 2 
proc. Ataskaitoje buvo rašoma, 
kad sumažėjo prekiaujančių 
ūkininkų skaičius, tačiau esą iš-
augo prekyba maisto produktais 
ir pramoninėmis prekėmis.Tiesa, 
šių metų rodikliai gali būti 
gerokai prastesni. O sunerimti 
laikinasis komunalininkų vado-
vas dėl turgaus turėtų įsiklausęs 
į turgaus lankytojų atsiliepimus 
bei nuotaikas.juk, kaip sakoma, 
klientas visada teisus.

„Tai tarybinių laikų turgus, 
labai trūksta šiuolaikiškumo.
Gėda Anykščiams“, - atvirai 
rėžia vienas komentatorius.jis,  
ko gero, negirdėjęs, kad prieš 
keletą metų turguje buvo įreng-
tos keturios vaizdo stebėjimo 
kameros. Ši naujųjų technologi-
jų investicija į turgų esą dabar 
užkerta kelią pažeidėjams, kurie 
turguje nori kelti netvarką, 
užtikrina prekeivių saugumą. Ar 
jau pamiršote prie „Anykštos“ 

parduotuvės savivaldybės vado-
vų iniciatyva įrengtas kameras, 
kurios stebėjo vairuotojus? Cha, 
jūs esate stebimi net ir turguje...

O tos „bangladešo“ stiliaus 
medinės būdelės testovi turguje. 
Tik puoselėdami senąsias tradi-
cijas, eidami autentiško paveldo 
išsaugojimo keliu, šiandien dar 
galime sudominti turistą. O tik 
jis Anykščių turguje gali sau 
leisti plačiai 
atvert pinigi-
nę...Nes por-
talo anyksta.lt 
skaitytojai lyg 
susitarę šau-
kia, kad kainos pas mus turguje 
štai tokios: „kainos padėvėtų 
drabužių pasidarė kosminės“, 
„kainos,, kandžiojasi”, „kainos 
baisios“.

jeigu dėvėtais drabužiais 
būtų prekiaujama „norfose“ ir 
„maksimose“, ko gero, Anykščių 
turgų būtų galima uždaryti jau 
šį šeštadienį. Tačiau kalbama, 
kad Anykščių smulkieji versli-
ninkai tokie išradingi, kad net 
ir merdintis turgus laikysis iš 
paskutiniųjų.

„Turginiai prisiperka drabu-
žių humanoj, užsikelia kainas 
dvigubai ar net trigubai ir 
pardavinėja“, - savo įžvalgomis 
apie anykštietiškas verslo subti-

lybes dalijasi portalo anyksta.lt 
skaitytojai.

Anykščiai greičiausiai niekada 
neturės savų „gariūnų“, tačiau 
žmonės pasvajoja apie kitokį 
miesto turgų.

„Anykščių turgaus nepava-
dinčiau turgumi -  tai tik aikštė 
dėvėtų skudurų prekeiviams  
susirinkti. Anykščiai -  kaimiškas 
rajonas , bet kur rasi nusipirkti 

kaimiškų kiau-
šinių, sūrių 
, grietinės 
ar namuo-
se augintos 
vištytės? Tokių 

produktų nėra. Galėtų būti nors 
ir nedidelis angaras maisto pro-
duktams“, - rašo komentatoriai.
ūkininkai sako, kad šia tema 
būtų galima diskutuoti, galbūt 
net Anykščiuose atidaryti ir 
ūkininkų turgelį, tačiau matant, 
kaip vietos verslą skatina rajono 
valdžia, apie tai greičiausiai 
galima pamiršti...

Tuomet, kai nepatenkintieji 
burnoja Anykščių turgų ir jam 
prognozuoja liūdną baigtį, kiti 
ieško alternatyvų.

„Ar tavo spintoje, verando-
je, sename lagamine sukaupta 
krūva drabužių ir kitų morališ-
kai atsibodusių dalykėlių ir juos 
norėtum paleisti naujam gyveni-

mui, o gal pakeisti naujais?
Galbūt turi slaptą hobį: mez-

gi, siuvi, veli ar lipdai ir nori 
visiems apie tai pranešti bei už-
sidirbti? Gal esi puikus sodinin-
kas/ daržininkas ir nori pasida-
lyti sodinukais bei patirtimi? Ar 
tavo bitės neša skaniausią medų, 
o sūnus kepa gardžiausius sau-
sainius? Močiutė mezga pačias 
gražiausias kojines ar turi visą 
vazų kolekciją, o knygos, jau 
perskaitytos ne vieną kartą, nori 
pasiekti naujus namus?

jei taip - labai tavęs laukiame 
Anykščių pavasario blustur-
gyje-“, - kviečia skelbimas inter-
nete. jei ši idėja mieste prigis, 
miesto turgaus situacija bus dar 
liūdnesnė. Na, nebent laikinasis 
komunalininkų vadas imsis tai-
syti pašlijusius turgaus reikalus, 
o tai mažai tikėtina...

Ko gero, Anykščiams pakaktų 
ir to vieno -  senojo -  turgaus, 
tačiau čia visus taškus ant „i“ 
sudėlioja garsioji Marijona 
Fergizienė: „Už str. apie turgų 
komunalinis iškėlė bylą dėl gar-
bės ir orumo pažeidimo. Norėjo 
10 tūkst. litų kompensacijos, kai 
paskaičiavau, kiek pinigų gauna 
iš tikrųjų, kiek deklaruoja.Savi-
valdybės įmonės yra ,,apžioju-
sios“ visus darbus, nors dirba 
nusikalstamai blogai.“

Pirmoji seniūnams sueigoje kal-
bėjo Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos vyr. specialistė 
Daina Bradauskienė. Seniūnams 
ypač rūpėjo dūmų detektorių tema. 
Sueigos dalyviai domėjosi, ar dūmų 
detektoriai reikalingi daugiabučių 
butuose, taip pat klausė, kiek dūmų 
detektorių reikėtų įsirengti gyve-
namajame name. D.Bradauskienė 
aiškino, kad minėti prietaisai rei-
kalingi visuose gyvenamuosiuose 
plotuose, o nuo gegužės 1 dienos 
esą gyventojams pradžiai pakaks 
turėti ir vieną dūmų detektorių.

„Ateityje, manau, prieisime 
prie to, kad dūmų detektoriai tu-
rės būti kiekviename kambaryje. 
O dabar svarbiausia, kad žmogus 
turėtų bent vieną ir suvoktų, kas tai 
yra per daiktas“, - sakė Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
vyr. specialistė D.Bradauskienė.

Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
R.Blazarėnas informavo, kad se-

niūnijų socialiniuose būstuose 
dūmų detektoriai jau yra įrengti. 
Dar 47-iuose socialiniuose būstuo-
se mieste juos žadama įrengti iki 
šio mėnesio pabaigos.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vyr. specialistė Rita 
Visockienė pateikė informaciją  
apie seniūnijose esančių socialinių 
būstų būklės vertinimą.Specialistė 
vieną po kitos vardijo problemas, 
susijusias su socialiniu būstu. 

„Yra tokių situacijų, kad socia-
liniuose būstuose gyventojai lyg 
ir gyvena, bet iš tkrųjų negyvena 
jau kurį laiką, yra  išvykę. Jei jie 
išvykę į užsienį padirbėti keliems 
mėnesiams, pusmečiui, tai dar nie-
ko tokio, žmogus neuždarytas, kad 
negalėtų važiuoti padirbėti. Tačiau 
yra išvykusiųjų ilgesniam laikui ir 
jų negalime išmesti iš socialinio 
būsto“, - kalbėjo R.Visockienė, 
prašydama seniūnus su tokiais 
socialinių būstų gyventojais už-

Seniūnai piktinosi komunalininkais
ketvirtadienį, balandžio 12 dieną, po beveik dviejų mėnesių per-

traukos, Anykščių rajono savivaldybėje surengta seniūnų sueiga.
Šįsyk joje kalbėta apie privalomą dūmų detektorių įrengimą, se-
niūnijose esančius socialinius būstus, artėjančią akciją „Darom“. 

Seniūnai sueigoje taip pat pažėrė kritikos UAB ,,Anykščių komu-
nalinis ūkis“ dėl teritorijų priežiūros seniūnijose  bei komunalinių 
atliekų konteinerių dalijimo gyventojams.

megzti kontaktus ir juos paraginti 
išsikelti.

Dar viena problema – kai kurie 
socialinių būstų gyventojai juos 
yra išnuomoję kitiems asmenims. 
R.Visockienė akcentavo, kad tokie 
gyventojai socialiniuose būstuose 
gyvena neteisėtai.

Išklausęs Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vyr. specialistės  R. 
Visockienės pateiktą informaciją, 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas R.Blazarėnas 
pastebėjo, kad jo pavaldinė „sutirš-
tino spalvas“.

Apie socialinius būstus pasisakė 
ir savivaldybės Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vedėja Audronė Sa-
vickienė.

„Socialinį būstą turi remontuo-
ti ir patys gyventojai – padažyti, 
patvarkyti, kaip ir kiekvienas pri-
žiūrime savąjį.O jeigu yra kapitali-
niai darbai, tuomet žiūrėsime, kaip 
spręsime“, - sakė A.Savickienė.

Seniūnų sueigoje pasiųsta žinia 
ir rajone veikiančioms bendruome-
nėms, kurios pagal panaudą nau-

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas teritorijų 
tvarkymui seniūnijose reikalavo daugiau žmonių.

dojasi savivaldybei priklausančiais 
pastatais ar patalpomis.

„Remontuojami savivaldybės 
pastatai. Tai yra labai gerai, bet 
aš noriu visiems priminti, kad bet 
kokiam remontui turi būti gautas 
savivaldybės leidimas“, - perspėjo 
A.Savickienė.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vedėja A. Savickienė pateikė ir 
pavyzdžių – kažkuri bendruome-
nė savivaldybei priklausančiose 
patalpose nusprendė savavališkai  
kitoje vietoje įsirengti įėjimą, dar 
kita – išgriauti tvorą.

A.Savickienė taip pat ragino 
seniūnus atkreipti dėmesį į ben-
druomenes, kurios iš savivaldybės 
gautas patalpas naudoja ne pagal 
paskirtį.

Savivaldybės administracijos 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vyr. spe-
cialistė Inga Žukauskienė seniūnų 
sueigoje kalbėjo apie organiza-
cinius akcijos „Darom“ reikalus. 
Specialistė informavo, kad pirštinių 
ir maišų savivaldybė akcijos daly-
viams seniūnijose skirs tiek, kiek 
šių priemonių paprašė seniūnai. Se-
niūnai taip pat perspėti, kad komu-
nalininkai surinktas šiukšles išveš 
tik  iš taškų,užregistruotų iš anksto.

 Kaip vienus iš pagrindinių 
šių metų savivaldybės iššūkių 
R.Blazarėnas įvardijo kelių tvar-
kymą  ir teritorijų priežiūrą.

Anykščių seniūnijos seniūnas 
Eugenijus Pajarskas teritorijų prie-
žiūrai reikalavo daugiau žmonių 
bei ragino  „perauklėti komunali-
nį.“

„Žiūrėkite kūrybingai, pasitelki-
te bendruomenes“, - aiškindamas, 
kad savivaldybė papildomiems 
darbuotojams seniūnijose neturi 
lėšų, R.Blazarėnas nurodė nemo-
kamos darbo jėgos šaltinius.

Be to, R.Blazarėnas akcentavo, 
kad seniūnijoms teritorijų priežiūrai 
nupirkta technika – traktoriukai.

„Mūsų našumas tikrai padidė-
jo. Tai, ką padarydavote su trimis 
žmonėmis, dabar turite padaryti 
su dviem. Perkam techniką ir iš to 

jokio našumo nepasieksime? Pa-
pildomiems žmonėms dar atlygi-
nimus mokėsim?“ - problemų vie-
šai nebekelti E.Pajarską perspėjo 
R.Blazarėnas.

Tačiau  šį kartą seniūnai nebuvo 
linkę tylėti ir prabilo apie UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ dar-
bo spragas gyventojus aprūpinant 
komunalinių atliekų konteineriais.

Traupio seniūnijos seniūnė 
Daiva Tolušytė pasakojo apie 
nesusipratimą, kai į seniūniją ko-
munalininkai gyventojams atve-
žė tik vienos rūšies konteinerių. 
Anykščių seniūnijos seniūnas 
E.Pajarskas kalbėjo  apie proble-
mas, kurios kyla atsiimant kon-
teinerius dirbantiems žmonėms, 
mat jų darbo laikas sutampa su 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ darbo laiku. R.Blazarėnui 
pastebėjus, kad UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ dėl to buvo pa-
žadėjęs dirbti ilgiau, E.Pajarskas 
atrėžė: „Čia gal tik jums taip 
sakė“.

Viena linksmiausių seniūnų su-
eigos dalių buvo seniūnų ataskaitų 
aptarimas. Seniūnijose lankęsis ir 
seniūnų ataskaitas išklausęs savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas R.Blazarėnas 
nusprendė asmeniškai įvertinti kai 
kuriuos seniūnus.

„Daugiausia gal kritikos turiu 
Algimantui. Šįmet kažkaip labai 
priblėsęs buvai.Pernai pas tave patį 
pirmą buvome, šiemet – paskutinį. 
Išsikvėpei gal, kažkaip viskas ne-
akcentuotai“, - Kurklių seniūnijos 
seniūną Algimantą Jurkų įvertino 
R.Blazarėnas.

„Valentinas kažkaip atsipūtusiai 
pravedei savo susirinkimą.Tekstas 
neatitiko vaizdo“, - kliuvo ir Svė-
dasų seniūnijos seniūnui Valenti-
nui Neniškiui.

„Didžiausią pažangą tai padarė 
Algirdas. Algirdas iš to pernykščio 
seno tarybinio susirinkimo padarė 
normalią seniūnaičių sueigą“, - 
įspūdžiais iš apsilankymų seniūni-
jose dalijosi R.Blazarėnas.

Savivaldybės Viešųjų pirki-
mų ir turto skyriaus vedėja 
Audronė Savickienė priminė, 
kad socialinį būstą remontuo-
ti turi ir patys jo gyventojai.

...O tos „bangladešo“ sti-
liaus medinės būdelės testo-
vi turguje... 
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Norėjo sukauptas vertybes 
palikti ateities kartoms 

Kol buvo gyvas P. Jurkštas, būda-
mas Viešintose visuomet pas jį užsuk-
davau. Pasikalbėdavome, stengdavosi 
parodyti, ką naujo atradęs, vesdavosi 
prie bičių, pagrodavo senovine fishar-
monija. 2006 – ųjų  vasario pradžioje, 
per pačius šalčius, radau jį sergantį, 
šaltoj troboj besiglaudžiantį.. Guodė-

si, kad labai skauda koją, gal nušalusi, 
tačiau jokios pagalbos neprašė, nesi-
skundė savo dalia, nors gyveno iš 130 
Lt. pensijos.

 Buvo geras, nuoširdus, tačiau jei 
kas nepatikdavo, užsiplieksdavo kaip 
degtukas. Nekentė tarybų valdžios, 
komunistų, nestojo į kolūkį, už savo 
pažiūras ir aštresnį žodį ne kartą buvo 
nukentėjęs. Už visuomeninio mu-
ziejaus įsteigimą Utenos viršininko 

Senosios Lietuvos sergėtojo palikimą 
išsaugojo bendruomenė jonas jUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šio mėsnesio pradžioje sukako 12 metų, kai viešintiškiai amžino 
poilsio palydėjo savo Poviliuką. Taip švelniai kraštotyrininką, etmo-
grafą, muziejininką, fotografą, sukaupusį tūkstančius senosios lietu-
vių buities ekponatų ir įsteigusį muziejų, pirmąjį Utenos apskrityje 
apdovanotą krašto kultūros saugotojo medaliu ir diplomu (2000m.) 
Povilą Jurkštą vadino dauguma -  netgi  tie anykštėnai,  kurie net jo 
pavardės nežinojo. 

kartu su juo į amžinybę iškeliavo ir be galo daug kiekvieno ekpo-
nato, nes jie nebuvo aprašyti, istorijų, o po Poviliuko mirties neįtikė-
tinai gausaus ekponatų rinkinio likimas pakibo ant plauko. 

Pagal testamentą palikimo savininku tapo  Troškūnų bažnyčia, 
perleidusi jį Anykščių savivaldybei, o ši - Viešintų bendruomenei. 
Būtent ji išsaugojo muziejų, suremontavo abi klėtis, ūkinį pastatą, 
sutvarkė eksponatus ir įrengė ekspozicijas. 

nominacija „Labiausiai nusipelnęs 
bendruomenei Anykščių rajono gy-
ventojas“ pagerbtas kraštotyrininkas 
buvo pamirštas per jubiliejus jį svei-
kinusių valdininkų. 

Tik paskambinus seniūnei, juo 
buvo pasirūpinta: suskubta paguldyti į 
Troškūnų ligoninę. Matėsi, kad artėja 
kraštotyrininko gyvenimo saulėlydis.  
Tuomet teiravausi žinomų anykštėnų, 
koks likimas laukia jo surinktų seno-
sios Lietuvos buities vertybių, kalbi-
nau žinomus anykštėnus. Tuometinė 
Viešintų seniūnijos seniūnė Janė 
Každailienė teigė ne kartą lankiusi 
P. Jurkštą su klebonu, bendruomenės 
pirmininku, siūlę muziejaus verty-
bes testamentu užrašyti seniūnijai, 
bendruomenei ar bažnyčiai, tačiau 
kraštotyrininkas į derybas nesileidęs, 
atsisakęs ir pasiūlytos pagalbos, kad 
Viešintų mokyklos jaunieji krašto-
tyrininkai suregistruotų eksponatus, 
atsisakęs ir socialinės rūpybos siųsto 
žmogaus paslaugų. Kitas šviesios 
atminties viešintiškis, artimai ben-
dravęs su P. Jurkštu, Klojimo teatro 
režisierius Vytautas Germanavičius 
sakė neįsivaizduojąs šio muziejaus 
kur nors kitur - tik paties šeimininko 
sodybos erdvėje. Beje, P. Jurkštas 
lankydavosi bene visuose Viešintose 
vykstančiuose kultūriniuose rengi-
niuose, juos fotografuodavo ir netgi 
spektakliams skolindavo muziejaus 
eksponatus. 

Ne kartą P. Jurkštą lankęs jo mu-
ziejaus likimu ir pagal pareigas pri-
valėjęs rūpintis tuometinis Anykščių 
rajono mero pavaduotojas Sigutis 
Obelevičius  2006 metais konstatavo, 
kad P. Jurkštas labai nepatiklus. „Kol 
Virgilijus Milaknis dirbo  seniūnu, 
draugai buvo, o dabar jo nė iš tolo ne-
nori matyti“, - sakė vicemeras, norėjęs 
P. Jurkštui „pramušti“ valstybinę pen-
siją, už kurią, galbūt, kraštotyrininkas 
būtų ryžęsis savo surinktas vertybes 
dovanoti  Anykščių savivaldybei. 

Neskubėjo P. Jurkštas kam nors 
savo kurto muziejaus dovanoti, ne-
turėjo ir įpėdinio, vis prisibijojo būti 
apvogtas, neprisileido jo atsiminimus 
galinčių užrašyti studentų ar mokinių, 
į nepažįstamus kartais žiūrėjo įtariai, 
nors neslėpė noro, kad jo sukaup-
tos vertybės išliktų ateities kartoms. 
Visgi jausdamas, kad žemiškoji ke-
lionė baigiasi, prieš pat mirtį ryžosi 
sukauptus muziejinius ekponatus 
padovanoti Troškūnų  švč. Trejybės 
bažnyčiai, matyt, tikėdamasis, kad 

bažnyčios klebonas, kanauninkas 
Saulius Filipavičius, restauravęs Troš-
kūnų bernardinų vienuolyną, sugebės 
tinkamai pasirūpinti ir jo palikimu. 
Gal įtakos turėjo ir  tai, kad motina, 
garsi siuvėja,  buvo kilusi iš Troškū-
nų. Taip ir neatsigavęs po  2006 – ųjų 
žiemą užpuolusių ligų, nesulaukęs 87 
– ojo gimtadienio, balandžio 4 – ąją  
P. Jurkštas užgeso ir atgulė amžinojo 
poilsio Viešintų kapinėse, šalia moti-
nos. 

Tačiau jau tų pačių 2006 – ųjų, jo 
mirties metų, pabaigoje S. Filipa-
vičius palikimą perleido Anykščių 
rajono savivaldybei, o ši  - Viešintų 
bendruomenei. O ką galėjo bendruo-

menė? Pirmiausia pasirūpino apsau-
ga, kad palikimas bent jau nebūtų 
išgrobstytas. 

Senienas gelbėjo nuo 
sunaikinimo

Praeitą trečiadienį Viešintų ben-
druomenės pirmininkas Vitas Myko-
las Zaikauskas mielai sutiko parodyti, 
kas likę, kas padaryta su P. Jurkšto 
muziejumi ir kartu pasikvietė buvusį 
Viešintų patriarcho draugą, muziej-
ninkyste nuo jaunumės besidomintį 
ir ekpoziciją tvarkiusį viešintiškį Al-
gimantą Bekintį. 

Povilas Jurkštas 2000 – aisiais, kai už visuomeninio muziejaus 
Viešintose steigimą buvo apdovanotas Utenos apskrities virši-
ninko nominacija „Labiausiai nusipelnęs bendruomenei Anykš-
čių rajono gyventojas“. 

Viešintų bendruomenės pirmininkas Vytautas Zaikauskas ir P. Jurkšto draugas Algimantas Bekin-
tis rodo muziejaus ekspoziciją. 

Prano Petronio skulp-
tūra, pastatyta P. 
Jurkšto sodyboje 90 – 
ečio proga. 

Povilo Bugailiškio skulptūra „Sėjė-
jas“, apie 1976 metus padovanota 
„Gimtosios žemės“ kolūkiui, primena 
sunkią kolūkiečių dalią. 
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Balandžio 15-ąją sentikiai švęs 
Atvelykį. Šimtmetį pasitinkanti Gire-
lės cerkvė daugiau nei tris dešimtme-
čius stovi sunykusi  ir tyli – maždaug 
nuo 1980–1985 metų čia nebevyksta 
nuolatinės pamaldos. 

Girelės sentikių cerkvė yra viena iš 
dviejų Anykščių rajone išlikusių me-
dinių cerkvių – antroji yra Paežerių 
Švč. Dievo Motinos Dangun Ėmimo 
cerkvė prie Viešintų.

 Kavarsko seniūnijos duomenimis, 
Girelės kaime šiuo metu yra 14 as-
menų, čia deklaravusių gyvenamąją 
vietą. Iš senųjų sentikių belikę du 
garbaus amžiaus gyventojai... Kadai-
se į Girelės sentikių maldos namus 
susirinkdavo didelis būrys besimel-
džiančių. Gaila, bet tenka konstatuoti 
– visame kaime nebeliko ką pakal-
binti apie sentikių tradicijas, kultūrą, 
apeigas.

Netoliese nuo Girelės cerkvės yra 
vis dar veikiančios XVIII–XIX a. 
senosios kaimo kapinės, kuriose yra 
akmeninių paminklų. Išlikęs ir iki 
dabar naudojamas šulinys. Iki šiol 
šiose kapinėse vis dar laidojami rusų 
tautybės žmonės. Kasmet per Sekmi-
nes nemažas būrys sentikių renkasi į 
senąsias kaimo kapines, kad, vedami 
dvasios tėvo, iškilmingai, su giesmė-
mis ir maldomis, pagerbtų kiekvieną 
mirusįjį, o jų čia daug palaidota... Kai 
kurie kryžiai jau ir griūva nuo amžių 
naštos, kai kurie kapai, akivaizdu, jau 
seniai nebesulaukia jokios priežiūros.  

Nuo plėšikų saugo kryžius 

Prie Girelės sentikių cerkvės pirmą 
kartą esu buvusi maždaug prieš de-
šimtmetį. Važiuodama keliu Kavars-
kas – Budriai – Šoveniai stabtelėjau 
apžiūrėti įdomaus pastato. Jau tąkart, 
artėdama jo link per brūzgynus, ma-

čiau – nyksta, nes nebenaudojamas ir 
nesaugomas. Šiemet nuvažiavau vėl. 
Iš smalsumo ir iš natūralaus domėji-
mosi apylinkėmis. Nesitikėjau, kad 
vaizdas bus gerokai liūdnesnis...

Iš tolo varpinės bokšte matyti keli 
plyšiai. Ant priekinių cerkvės įėjimo 
durų kabo spyna, o durų apačioje ant 
nemažos skylės kažkieno pritvirtin-
tos plokštės tarsi sako – paprastomis 
priemonėmis siekiama išsaugoti bent 
tai, kas dar nesugriuvę. Ant plokštė-
mis užkaltų langų keli ryškiais dažais 
rusų kalba užrašyti žodžiai „STOP“, 
ant kitų langų išpiešti aštuongaliai 
sentikių kryžiai. Matyt, tikintieji vi-
liasi bent taip statinį apsaugoti nuo 
vagysčių ir plėšimų. 

Nejaugi ši cerkvė – toks senas ir 
saugotinas architektūrinis statinys 
– yra pasmerkta sugriūti ir išnykti? 
Ar nėra nė menkiausios galimybės 
išsaugoti šį unikalų pastatą? Juk tai 
mūsų krašto istorijos dalis, kuri, deja, 
ilgainiui gali likti tik fotoarchyvuose. 
Girelės cerkvė, kaip pastatas, neabe-
jotinai turintis architektūrinių ir is-
torinių vertingų savybių, kol kas yra 
apgailėtinos būklės. 

 
Daugiasluoksnė problema

Vasario 6 dieną Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministe-
rijos Utenos skyriaus vedėjas Arūnas 
Giraitis telefonu maloniai paaiškino, 
kad cerkvė nesaugoma, valstybė ne-
turi tam pinigų.

 Mano kalbintas darbuotojas neži-
nojo, ar tai bešeimininkis turtas, ar vis 
dėlto kam nors priklauso. „Savininko, 
ko gero, nėra, ir statinys, bėgant me-
tams, sugrius. Jums patarčiau kreiptis 
į Anykščių savivaldybės Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus darbuoto-
jus – galbūt jie galės suteikti informa-

Griūva šimtametė išnykusios Girelės 
sentikių bendruomenės cerkvė
Beveik išnykusiame Girelės kaime (2,5 km. nuo kavarsko, 

Anykščių raj.) stovi yranti, nesaugoma ir neremontuojama senti-
kių cerkvė, skaičiuojanti 100-uosius tarnystės metus. 

Ar tikrai niekam neberūpi išsaugoti, restauruoti šiuos maldos 
namus? Nebeliko vietinės Girelės sentikių parapijos, bet ar nieko 
nebegali padaryti net Sentikių bažnyčios Aukščiausioji taryba? O 
ką sako Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai, atsakingi už 
panašius architektūros statinius? 

cijos“, – kalbėjo A. Giraitis. 
Elektroniniu paštu Anykščių savi-

valdybės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vyriausiajai specialistei 
Daivai Stankevičienei nusiunčiau 
klausimą dėl cerkvės. Po savaitės 
gavau atsakymą, kad nuo 2015 metų 
Girelės cerkvės pastatas yra Lietuvos 
sentikių religinės bendruomenės nuo-
savybė. Pasirodo, Lietuvos sentikių 
bažnyčios vadovybė jau anksčiau ga-
lėjo, o ir dabar dar gali kreiptis į savi-
valdybę dėl lėšų šio pastato remontui 
skyrimo pagal programą „Sakralinio 
paveldo objektų tvarkymas“. 

Gautame rašte iš savivaldybės ra-
šoma: „Girelės kaime esanti medinė 
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos cer-
kvė statyta apie 1919 m. Pastatas 
stačiakampio plano su vienu kupolu, 
viršuje kryžius, yra varpinė. XX a. 
pradžioje Girelės sentikių parapijai 
priklausė apie 400–500 tikinčių-
jų, 1937 m. bendruomenėje buvo 
689 tikintieji. Sovietmečiu tikinčiųjų 
skaičius nuolat mažėjo, dėl to apie 
1980–1985 m. nuolatinės pamaldos 
Girelės cerkvėje nutrūko, vėliau pa-
maldos vyko nereguliariai, dauguma 
tikinčiųjų pamaldas lankė Ukmergės 
sentikių bendruomenėje.” 

Ar imsis veiksmų Sentikių 
bažnyčios vadovybės atstovai?

Ne iš karto, tačiau pavyko susi-
siekti su Lietuvos sentikių bažnyčios 
Aukščiausiosios tarybos pirmininko 
pavaduotoju Jevgenijumi Grigorjevu. 
Sužinojau, kad sentikių atstovai arti-
miausiomis dienomis ketina atvykti 
į Girelės kaimą – nori iš arti apžiū-
rėti pastatą, o tada planuoja vykti į 
Anykščių rajono savivaldybę dėl cer-
kvės būklės ir remonto. 

Malonu išgirsti J. Grigorjevo pa-
dėkos žodį už tai, kad geranoriškai 
domiuosi cerkvės reikalais. Vis dėlto, 
palaukusi savaitę, žinių ir patvirtini-
mo, kad sentikių bažnyčios atstovai 
ketina atvykti, nesulaukiau, o telefo-
nu šis asmuo nebeatsiliepė. Elektro-
niniu paštu J. Grigorjevui nusiunčiau 
informaciją apie programą „Sakra-
linio paveldo objektų tvarkymas“, 
prisegiau cerkvės nuotraukų. Taip pat 
parašiau Lietuvos sentikių bažnyčios 
Aukščiausiosios tarybos pirmininkui 
Grigorijui Bojarovui. Deja, elektroni-
niu paštu negavau nė vieno atsakymo 
iš sentikių vadovybės atstovų. Su-
prantama, viskam reikia laiko, tačiau 
kartu nereikia pamiršti, kad laikas 
yra negailestingas, ypač yrantiems 
mediniams, šimto metų senumo pas-
tatams. 

Susidomėjo sentikių bažnyčios 
istorijos tyrinėtojas

Per pažintis, kurios užsimezgė stu-
dijų metais, ieškojau kelių, kuriais 
einant būtų galima sužinoti daugiau 

informacijos apie sentikius ir jų mal-
dos namus Lietuvoje.  Prof. dr. Liber-
tui Klimkai rekomendavus, pavyko 
susisiekti su Vilniaus universiteto 
docentu, dr. Grigorijumi Potašenko. 
Mokslininkas yra apsigynęs humani-
tarinių mokslų istorijos krypties dak-
taro disertaciją „Sentikių bažnyčia 
Lietuvoje XVII–XIX a. pradžioje“. 
dr. G. Potašenko atsiuntė keletą faktų 
ir šiek tiek informacijos iš savo moks-
linių tyrinėjimų apie Girelės cerkvę. 

Mokslininko atliktoje apžvalgoje 
radau įdomių faktų, pvz., 1947 me-
tais Girelės sentikių parapijoje buvo 
užregistruota net 750 tikinčiųjų, 
1950–1980 metais šis skaičius nuolat 
mažėjo: kai kurie sentikiai, bėgdami 
nuo kolektyvizacijos, persikėlė gy-
venti į miestus, pirmiausia į Anykš-
čius, Panevėžį, Vilnių. Ko gero, pasi-
keitė ir pats požiūris į religiją, atitolta 
nuo savo religinių tradicijų. Vyresnio-
ji karta, skirtingai nuo jaunesniosios, 
dar „tiesėsi į Dievą“... 1980 metais 
Girelės sentikių parapija visiškai su-
mažėjo, pamaldos beveik nevyko, ne 
kartą buvo bandyta pavogti cerkvės 
ikonas. 1990 metais Girelės kaime 
gyveno tik aštuonios šeimos: dvi sen-
tikių ir šešios lietuvių katalikų.  

Iš pokalbio telefonu su mokslininku 
supratau, kad jis taip pat susidomėjęs 
cerkve ir pats ėmėsi konkrečių veiks-
mų. Dr. G. Potašenko pavyko susi-
tikti su Lietuvos sentikių bažnyčios 
Aukščiausiosios tarybos pirmininku 
Grigorijumi Bojarovu – dabar pats 
sentikių vadovas jau yra informuotas 
apie Girelės maldos namų padėtį ir 
galbūt rimčiau imsis konservavimo 
darbų siekiant išsaugoti šią medinę, 
savo istoriją vis dar saugančią cer-
kvę.  

kraujas neleidžia pamiršti šaknų

Girelės cerkvės išsaugojimo klau-
simais yra domėjęsis VŠĮ „Klajūnų 
klubo“ vadovas Gintautas Babravi-
čius, kuris pernai rudenį lankėsi šia-
me kaime gyvenančių Arūno ir Jurgi-
tos Motiekaičių sodyboje ir apžiūrėjo 
šalia stovinčią cerkvę. 

 „Važiavau iš Anykščių, užsukau į 
„Kacės virtuvėlę“ ir dar turėjau progą 
apžiūrėti tą cerkvę. Prisiminęs, kad 
tai viena pirmųjų cerkvių Lietuvoje 
ir kad ketvirtis mano kraujo su senti-
kiais yra susijęs, kilo noras pasidomė-
ti šia tema“, – telefonu man sakė G. 
Babarvičius  

Pasiteiravus, koks tiksliai yra tas 
ketvirtis kraujo ir iš kurios giminės, 
G. Babravičius papasakojo, kad jo se-
neliai iš mamos pusės buvo sentikiai, 
kilę iš Jonavos rajono. „Mano domė-
jimasis sentikių tematika gal daugiau 
toks tik estetinio-istorinio pobūdžio. 
Pagalvojau, kad gal bendromis jė-
gomis, gal sprendžiant kokius or-
ganizacinius klausimus dėl Girelės 
cerkvės ateities, o gal ir talkininkau-

jant valdžios institucijoms, įmanoma 
kažką padaryti. Juk yra ir kitų žinomų 
žmonių, kurie,  kaip ir aš, kažkiek turi 
sentikių kraujo: Lubinienė, Bunkė  ir 
kiti“, – kalbėjo G. Babravičius.  

Stebi cerkvės lankytojus 

Puošnios sodybos savininkas Sau-
lius Vaicekavičius Girelės kaime gy-
vena maždaug 25 metus. 

„Daugelis čia sustoja, fotografuoja, 
filmuoja. Ir į vidų įlenda. Štai matot 
-  vėl skylė duryse atsivėrė, o buvom 
prikalę lentą. Aš pats dar puikiai at-
simenu, kaip buvo ketinta cerkvės 
varpus pavogti, stebėjau, kaip poli-
cija vis dėlto užkirto tam kelią. Abu 
varpai, rodos, Utenoje dabar saugo-
mi, o gal ir naudojami – gal kažkur 
skamba. Po to cerkvės langus pradėjo 
daužyti kažkas, tai tomis plokštėmis 
buvo užkalta. Popas iš Ukmergės 
buvo prieš porą metų atvažiavęs, pa-
prašė didžiuosius medžius nupjaut, 
kad krisdami neužvirstų, kad dar la-
biau nesuniokotų cerkvės“, – kalbėjo 
cerkvės kaimynystėje gyvenantis S. 
Vaicekavičius, vis stebintis, kas atva-
žiuoja ir kas artyn prie cerkvės eina. 
„Praeitą savaitę du jauni vyrai ilgai 
fotografavo ir filmavo. Nepriėjau, ne-
paklausiau, iš kur jie buvo, bet labai 
jau atidžiai jie čia cerkvę apžiūrėjo“, 
– pasakojo gyventojas. 

Pagalvojau, gal sentikių atstovai 
buvo atvykę, nors ir niekam nepra-
nešę? Gal surinko medžiagą, kuri 
reikalinga, norint teikti paraišką sa-
vivaldybei dėl lėšų skyrimo cerkvei 
remontuoti?  

Balsavimas „už“ ir „prieš“ 
tebesitęsia

2011 m. Lietuvoje buvo maždaug 
23,3 tūkst. sentikių. Neabejoju, kad 
sujungus į vieną būrį Lietuvos sen-
tikių bendruomenę, mokslininkus, 
Anykščių rajono savivaldybės atsa-
kingus darbuotojus, neabejingus kraš-
to paveldui vietinės bendruomenės 
atstovus ir žymius Lietuvos žmones, 
kurie turi sentikių šaknų,  turint vie-
ną bendrą tikslą – imtis restauravimo 
darbų pradžios, cerkvę dar įmanoma 
išsaugoti. J. Grigorjevas telefonu man 
buvo užsiminęs, kad planuojama su-
kurti atskirą puslapį internete, atida-
ryti specialią sąskaitą. 

Prisimenu mokslininko dr. G. Po-
tašenko žodžius: „Sentikių bendrija 
nedidelė, kai kur jau yra ir išnykusios 
tokios bendruomenės, kaip ir Girelė-
je. Reikėtų valstybinės neveikiančių 
sentikių bažnyčių konservavimo ir 
apsaugos programos – tai būtų stra-
teginis, rimtas ir sistemingas sprendi-
mas, bet šį bei tą galima nuveikti jau 
dabar, susitelkus“.   

ir tai jau galutinis nuosprendis?

Prieš pat sentikių Velykas, t. y. ba-
landžio 6-ąją, baigėsi terminas, kai 
sentikiai galėjo kreiptis dėl lėšų sky-
rimo cerkvėms remontuoti pagal pro-
gramą „Sakralinio paveldo objektų 
tvarkymas“. 

Balandžio 9 d. renku  Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios 
specialistės D. Stankevičienės telefo-
no numerį.Turiu viltį išgirsti teigiamą 
atsakymą, kad paraišką dėl Girelės 
cerkvės renovavimo darbų sentikių 
religinės bendruomenės atstovai pa-
teikė. D. Stankevičienė paaiškino, 
kad gauta paraiška tik iš Paežerių se-
nosios Pamario cerkvės sentikių reli-
ginės bendruomenės. 

Jau dabar būtina suskubti dėl Girelės cerkvės restauravimo dar-
bų. Be remonto griūva kadaise per visą kaimą varpų skambesio 
aidą skleidęs cerkvės varpinės bokštas.

Girelės gyventojas Saulius Vaicekavičius prižiūri senąsias kaimo 
kapines ir nuolat stebi smalsuolius, artėjančius cerkvės link. 

Lina DAPKIENĖ



2018 m. balandžio 14 d.

pirmadienis 2018 04 16

sekmadienis 2018 04 15

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
(kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. Laida 
žemdirbiams ir apie juos.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Princas Žydruolis ir fėja 
Lupinė 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.25 Mūsų gyvūnai. 
11.50 Mėlynoji planeta 2 
12.45 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3 
13.40 Mis Marpl 3 N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai. 
15.45 Žinios. Orai 
16.00 Auksinis protas. (kart.).
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18.30 „Editos šou“. N-7.  
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
21.55 Ko laukti, kai laukies 
N-7
23.45 Raffaello. Menų vieš-
pats (kart.).
1.10 Mėlynoji planeta 2 (kart.).

6.20 Dienos programa. 
6.30 „Didysis žvejys 2“ 
6.55 „Ponas Bynas“ 
7.20 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“ 

7.45 „Žuviukai burbuliukai“ 
8.10 „Keista šeimynėlė“ 
8.35 „Tomo ir Džerio šou“ 
9.00 „Ogis ir tarakonai“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ 
N-7
10.00 Linksmosios pėdutės 2 
11.50 „Pričiupom!“ 
12.20 Zatura. Nuotykiai kos-
mose 
14.25 Mis Slaptoji agentė N-7
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Mes vieno kraujo. 
22.00 Artimi priešai N-14
23.45 Plius vienas S
1.35 Blondinė ieško vyro N-14

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ (kart.) 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Nenugalimasis žmogus 
- voras“ N-7  
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Mamyčių klubas“. 
9.00 „Kulinariniai triukai“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal mo-
teris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Ko nori moterys?“ N-7
14.00 „Geležinis Vilis“ N-7 
16.15 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.00 „Raudonas kilimas“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
22.00 „Plėšikai“ N-14 
0.10 „Persekiojama daktaro. 
Sugrįžimas“ N-14 
1.55 „Insurgentė“ N-14 (kart.) 

6.30 Galiūnų čempionų lyga. 

Norvegija . 2017 m. Sporto 
laida. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Vokietija. 2017 m. Sporto laida. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ 
11.30 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ 
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ 
13.40 Sveikinimai. 
Pramoginis sveikinimų kon-
certas. 
16.05 „Policijos akademija“ 
N-7
17.00 LKL čempionatas. 
Juventus-Pieno žvaigždės. 
Tiesioginė transliacija.
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.30 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Išbandymų diena“ 
N-14
23.30 „Kas žudikas?“ N-7
0.30 „Detektyvų istorijos“ N-7
1.25 Tikras teisingumas. 
Mirtinas teisingumas N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 „Žiniuonis“ N-7. 
10.15 „Akloji“ (k) 
11.25 „Būrėja“
12.00 Bus visko (k). 
13.00 Beatos virtuvė. 
14.00 „Tabatos salonas“ 
15.00 „Širdele mano“ N-7. 
17.00 „Akloji“ 
18.10 „Būrėja“ 
18.45 Grojimas keturiomis 
rankomis N-7
21.00 Uošvio tvirtovė N-14

23.10 Apgalvota žmogžudys-
tė 14
1.25 „Tėvas Motiejus“ N-7
  

 kultura
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Z on A“.   (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).  
8.30 Krikščionio žodis.   
(kart.).  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.    
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Meno ritmai 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Septynios Kauno die-
nos.   (kart.).
11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Kultmisijos. 
12.45 ARTi. Veidai. 
13.00 Linija, spalva, forma. 
13.30 Stop juosta.  
14.00 Legendos. 
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
15.45 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“.  
17.20 LRT studija „Vilniaus 
knygų mugėje 2018“. Diskusijų 
klubas. „Politika kaip menas?“.
18.00 Nes man tai rūpi. 
18.45 Bravo! 
20.00 Sunkus vaikas N-7 
21.30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
22.30 Kiotas. 
23.15 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
0.05 Kino žvaigždžių alėja. 
Operacija „Eigeris“ (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.

6.30 Bus visko (k). 
7.30 Nuo.. Iki.. (k). 
8.00 Ekranai. N-7. 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Autopilotas (k). 
12.00 Ekranai (k). N-7. 
12.30 Gyvūnų policija. N-7.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k). 
19.00 Gyvūnų policija (k). 
N-7. 
19.30 Ekranai. N-7.
20.00 Bus visko. 
21.00 Savaitės panorama. 
21.30 @rimvydasvalatka (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
23.30 Savaitės panorama (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų kalba.
0.30 Visi už vieną (k). N-7. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.20 „Bjauriausi darbai pasau-
lyje“ N-7 (kart.) 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
(kart.) 
9.00 „Gyvūnų manija“. 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“. 
11.00 „Skilusios kaukolės 
ranča“ N-7 
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
13.00 „Šunys. Nepaprastų 
gyvūnų šeima“ N-7 
14.00 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7

17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7 
19.00 „Amerikos talentai“ N-7 
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „Nakties TOP“. N-14 
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.00 „Avarijų TV“ N-7. 

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7.
8:00 „4 kampai“. 
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 Mano Europos 
Parlamentas. 
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Svetimų troškimų sūku-
rys“ N-7.
12.45 „Laiptai į dangų“ N-7.
15.20 „Pavojingiausios kelio-
nės. Kinija“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. Laida apie krepši-
nį. Ved. Vidas Mačiulis.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 Mano Europos 
Parlamentas. 
19.00 „Baimės įlanka“ N-7
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Baimės įlanka“ N-7
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vienišas vilkas“ N-7.
1.00 „Kapitonas Gordejevas“ 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 N-7
10.55 Akis už akį 4 N-7
11.40 Savaitė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gimę tą pačią dieną. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas. Orai.
21.28 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas. 
22.20 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
23.15 Svetimšalė 2  N-14. 
0.15 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).

6.05 Dienos programa.
6.10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra. N-7. 
12.00 KK2 penktadienis. N-7. 

13.25 „Rožių karas“ 
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ N-7
21.00 Nuo.: Iki.: 
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Ekstremalus greitis 
N-14
0.15 „Judantis objektas“ N-7
1.10 Artimi priešai N-14

5.45 “Televitrina”. 
6.00 “Išsirink sau ateitį”. 
6.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7 
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios. 
16.25 TV3 orai. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 TV3 žinios. 
19.20 TV3 sportas. 
19.25 TV3 orai. 
19.30 „Šviesoforas“. N-7
20.00 „Legendinės meilės“. 
N-7 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 
22.25 TV3 orai. 
22.30 „Nevaldoma grėsmė“ 

N-14 
0.25 „Kaulai“ N-14 
1.25 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7

6.35 “Viena už visus” 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.30 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
20.25 Visi už vieną. N-7. 
21.00 Ugnies žiedas N-7
23.30 Žmogus be praeities 
N-14
1.15 „Išbandymų diena“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” 
7.45 „Akloji“ (k) 
8.55 „Būrėja“ (k) 
9.00 „Ekstrasensų mūšis N-7
11.30 „Mentalistė“ N-7. 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“  (k) 
N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 

19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Bugi Vugi N-14
22.50 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.40 Diktė. Vagnerio pėdomis 
N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017”. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai 
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Tobotai 1 (kart.).
7.50 Stop juosta.   (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Durys atsidaro. (kart.).
12.40 Sunkus vaikas N-7 
(kart.).
14.15 Bravo! 
15.25 Grizis ir lemingai 
15.30 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 1 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.   (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.25 Prokurorai. 
21.15. Salam, kaimyne 
22.30 Vienišas vyrukas N-14
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

0.15 Dabar pasaulyje. 

6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).
7.30 @rimvydasvalatka (k) 
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės panorama (k). 
9.30 Valanda su Rūta (k). 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK. 
15.55 Žodis - ne žvirblis.
16.00 Visi už vieną. N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su 
Indre Makaraityte.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su 
Indre Makaraityte.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena.

6.45 “Televitrina”. 
6.55 “Šunys. Nepaprastų 
gyvūnų šeima” (“Dogs. An 
Amazing Animal Family”).
D. Britanija, dokumentinis 
serialas, 2017. 1 s. N-7 (kart.) 
7.55 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
5.55 „Nuo amato iki verslo“. 
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7 
11.20 „Azija iš paukščio skry-
džio“ (kart.) 
12.25 „Iš peties“ N-7 (kart.) 
13.25 „Fizrukas“ . N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7

15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7 (kart.) 
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Baradač’ius“ N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Vieniša“ S 
0.55 „Kobra 11“ N-7 

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
7.15 Muzikiniai sveikinimai. 
8.15 „24/7“. 
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Kambarinė“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas. N-7
0.45 „Šiandien kimba“. 
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio teisuoliai. 
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.10 Svetimšalė 2 N-14
0.15 Karinės paslaptys. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 

11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Nuo... Iki... (k). 
12.55 KK2. N-7. 
13.25 „Rožių karas“ 
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ (8). N-7. 
20.30 Ekranai. N-7. 
21.30 Žinios. 
22.30 Detonatorius N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7
1.20 Ekstremalus greitis N-14

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7. 
6.55 „Simpsonai“ N-7.
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ . N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 TV3 žinios. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Prieš srovę“. N-7 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Teisingumo ieškoto-
jas“ N-14 
0.40 „Kaulai“ N-14 
1.35 „Gražuolė ir pabaisa“ 
N-7

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7. 
12.35 „Stoties policija“ (k) 
N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Gelbėtojai - N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
20.25 Visi už vieną. N-7. 
21.00 Teisingumo riba N-14
22.50 Ugnies žiedas N-7
1.15 „Strėlė“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
7.50 „Akloji“ 
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.30 „Mentalistė“ N-7. 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) 
N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 

N-7. 
21.00 Midsomerio žmog-
žudystės XIII. Meistriškumo 
pamokos N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.55 Diktė. Kai suserga pro-
tas N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.   
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
6.50 ARTi. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai   
7.15 Tobotai (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno die-
nos.   (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.  
12.10 Euromaxx. (kart.).  
12.40 Prokurorai. (kart.).
13.30 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14.00 Salam, kaimyne   
(kart.).
15.15 Grizis ir lemingai   
15.25 Peliukas Lukas   
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
8   
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).  
18.00 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius. 
21.15 Dešifruotojas, sužlug-

dęs Hitlerį 
22.10 Jaunasis Montalbanas 
1 N-7
0.05 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
  

6.30 Labas vakaras, Lietuva. 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Bus visko (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Nuo.. Iki.. (k). 
16.30 Visi už vieną. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su 
Indre Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
23.30 Info komentarai su 
Indre Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 (kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Bėgantis labirintu“ 
N-14 
23.50 „Pėdsakai“ . N-7 
0.45 „Kobra 11“ N-7 

6.25 Programa.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.15 „Muzikinės kovos“. 
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Kambarinė“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7.
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai. 
23.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
0.15 Nuoga tiesa. N-7
2.15 „Albanas“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.  
17.30 Žinios 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Svetimšalė 2 N-14
0.15 Istorijos detektyvai. ( 
kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Ekranai (k). N-7. 

13.25 „Rožių karas“ 
14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ N-7. 
20.30 Gyvūnų policija. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.24 Sportas.  
22.28 Orai.  
22.30 Kaubojai ir ateiviai N-14
0.50 „Judantis objektas“ N-7
1.40 Detonatorius N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 TV3 žinios. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7  
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 „Priverstas žudyti“ N-14 
0.35 „Kaulai“ N-14 
1.30 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7 

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 

(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7. 
12.35 „Stoties policija“ (k) 
N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 LKL čempionatas. 
Neptūnas-Lietkabelis. 
Tiesioginė transliacija.
21.00 „Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga“ N-7
0.35 Teisingumo riba N-14
  

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.45 „Būrėja“ (k) 
9.20 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.30 „Mentalistė“ N-7. 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) 
N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Midsomerio žmogžu-
dystės XIII. Taurus sportas N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 Diktė. Priklausomybės 

kaina N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
6.50 Mano tėviškė. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai 
7.15 Auklė Mun (kart.).
7.25 Tobotai 1 (kart.).
7.50 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
8.20 Nacionalinis turtas.   
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Meno ritmai 
12.40 Stilius. (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.25 Dešifruotojas, sužlug-
dęs Hitlerį (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas.     
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.     
18.30 Septynios Kauno 
dienos.  
19.00 Maistas ir aistros. 
(kart.).
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.30 Kalbantys tekstai.  
21.20 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 3 
22.10 Honkongo trilogija N-14
23.35 Durys atsidaro. (kart.).

24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje. 
  

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Nuo.. Iki.. (k). 
9.55 Ne vienas kelyje.
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Ekranai (k). N-7. 
16.30 Visi už vieną. N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su 
Indre Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su 
Indre Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai N-7 (kart.) 
9.00 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu„“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7

15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7. 
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Bėgantis labirintu 2“ 
N-14 
0.45 „Pėdsakai“ . N-7 
1.05 „Kobra 11“ N-7 

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Kambarinė“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 „Ant bangos“. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 Patriotai. N-7
0.45 „24/7“. 
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7
11.40 Gyvenimas. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios 
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Svarbios detalės“. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 21 N-7. 
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Gyvūnų policija (k). 
N-7.
13.25 „Rožių karas“ 
14.25 „Dvi širdys“ 

16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.30 Bėgančios kortos N-14
0.20 „Judantis objektas“ N-7
1.15 Kaubojai ir ateiviai N-14
3.10 Alchemija XII. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 „TV3 žinios“. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Farai“. N-7  
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Patrulių zona“ N-14 
0.35 „Kaulai“ N-14 
1.35 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7 
2.25 „Gaudynės“ N-7

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.

11.30 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Gelbėtojai - 112“ 
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
20.25 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 Laisvės kirtis N-14
22.50 „Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
7.50 „Akloji“ 
9.00 „Būrėja“ 
9.35 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.30 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) 
N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Overnėje N-14
23.00 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Diktė. Kiekvienas žmo-
gus - sala N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017 (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai 
7.15 Auklė Mun 
7.25 Tobotai 1 
7.50 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10  Klauskite daktaro. 
(kart.).
13.05 Maistas ir aistros. 
(kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Frimanu 
3 (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.   
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis.  
18.30 Nacionalinis turtas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose. 
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.30 Anapus čia ir dabar. 
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA 
World Cup 2018“.
22.00 Karalių pamaina. 

23.45 Keliaukime kartu. Tai, 
kas liko už kadro 
0.10 DW naujienos rusų 
kalba.
0.25 Dabar pasaulyje. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Ekranai (k). N-7.
10.00 Gyvūnų policija. N-7. 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Gyvūnų policija (k). 
N-7.
16.30 Visi už vieną. N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su 
Indre Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su 
Indre Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 

14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7 
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Užburtas ratas“ N-14 
23.20 „Pėdsakai“ . N-7 
0.15 „Kobra 11“ N-7 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
7.15 „Šiandien kimba“. 
8.15 Patriotai. 
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Kambarinė“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. N-7
20.27 Orai.
20.30 „Žmogus be praeities“ 
N-7
21.30 Gyvenimo būdas. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 „Vantos lapas“. 
0.15 „Kapitonas Gordejevas“ 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 Senis  N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7 
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 „Kas ir kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Auksapirštis N-7
0.50 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo švie-
sa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.25 „Rožių karas“ 

14.25 „Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21.00 Jupiterė. Pabudimas 
N-7
23.30 Paranormalūs reiš-
kiniai. Vaiduoklio dimensija 
N-14
1.10 Bėgančios kortos N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 
(kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 
(kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ . N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „SimpsonaiN-7 
16.00 TV3 žinios. 
17.00 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Krudžiai“ N-7
21.20 „Aš - ketvirtas“ N-7
23.35 „Pasitikėjimas“ N-14 
1.20 „Patrulių zona“ N-14 
(kart.) 

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 

10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ N-7. 
12.35 „Stoties policija“ (k) 
N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
21.00 Gaujos vyrukai N-14
22.50 Laisvės kirtis N-14
0.40 „Strėlė“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“
7.50 „Akloji“ 
8.25 „Būrėja“ (k) 
9.00 Sveikinimai. 
11.30 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(k) N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi 
Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“ 
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
N-7. 
21.00 Komisaras Falkas. 
Gaujos vaikis N-14
23.05 Operacija „Argo“ N-14

1.20 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Vilnius 
Mama Jazz 2016“. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai  
7.15 Auklė Mun (kart.).  
7.25 Tobotai (kart.).
7.50 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją ki-
taip. (kart.).  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 
8 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Stop juosta.   (kart.).
12.40 Nes man tai rūpi. 
(kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Svečias 
- operos legenda Montserrat 
Caballe (Ispanija). 1 d. (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba..   
(kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Paskutinė nuostabi 
diena N-7
22.45 Baltijos laisvė. 

0.05 DW naujienos rusų 
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su 
Indre Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Autopilotas. 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Bus visko (k). 
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka. 
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
23.30 @rimvydasvalatka (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7 
(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be 
cento“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 (kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 
(kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi 

Amerikos namų vaizdeliai“ 
N-7
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „NKL pusfinalio rung-
tynės“. Tiesioginė transliacija. 
19.30 „Verslo receptai“. 
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.50 „Orai“. 
22.00 „Dievo šarvai 2“ N-14 
0.15 „Bėgantis labirintu 2“ 
N-14 (kart.) 
2.40 „Jaunasis vilkolakis“ 
N-7

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. 
7.15 „Ant bangos“. 
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Kambarinė“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.42 Orai.
18.45 Rubrika „Renovacija. 
Sužinok daugiau“. 
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Baimės įlanka“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
7.20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
7.30 Detektyvė Miretė 
7.45 Stebuklingoji Boružėlė 
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Gorongozos nacionali-
nis parkas. 
12.40 Sniego vilkų šeimyna 
ir aš 
13.40 Mis Marpl 4 
15.15 „Mes nugalėjom“. 
15.45 Žinios. Orai
16.00 Sveikinimų konertas.
17.30 Žinios 
18.00 Teisė žinoti. 
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Stilius
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.30 Panorama
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Du balsai - viena  
irdis“. 
23.10 Draugo kailyje N-14
1.00 Auksapir tis N-7 (kart.).
2.50 Gorongozos nacionali-
nis parkas. Rojaus atgimimas 
(kart.).

6.30 „Didysis žvejys 2“ 
6.55 „Ponas Bynas“ 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
7.45 „Žuviukai burbuliukai“ 
8.10 „Keista šeimynėlė“  
8.35 „Tomo ir Džerio šou“  

9.00 „Ogis ir tarakonai“  
9.30 Drakonų kova. Super“ 
. N-7.
10.00 „Ogis ir tarakonai“ 
10.10 Kelionė laiku 
11.55 Skūbis Dū 
13.40 Dzeusas ir Roksana 
15.35 „Mažylis“ Tomis 
N-717.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 Kelionė į paslaptingąją 
salą N-7
21.20 Prekybos centro kie-
tuolis N-7
23.10 Savaitė be žmonų N-7
1.10 Jupiterė. Pabudimas 
N-7

6.15 „Televitrina“. 
6.25 „Aladinas“ 
6.55 „Ančiukų istorijos“ 
7.25 „Vėžliukai nindzės“ 
7.55 „Aladinas“ 
8.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
9.25 „Ilgo plauko istorija“
10.00 „Virtuvės istorijos“. 
10.30 „Gardu Gardu“. 
11.00 „Svajonių ūkis“. 
11.30 „Išsirink sau ateitį“. 
12.00 „Paauglės dvasia“ N-7
13.50 „Auklių nuotykiai“ N-7
15.50 „Havajai 5.0“ N-7 
16.45 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Naktis muziejuje. 
Kapo paslaptis“ N-7 
21.25 „Lojalioji“ N-14 
23.50 „Viešbutis „Didysis 
Budapeštas„“N-14 
1.40 „Aš - ketvirtas“ N-7 
(kart.) 

6.35 “Viena už visus”  N-7
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ 
11.30 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ 
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ 
13.10 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ 
13.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ N-7. 
14.45 „Kas žudikas?“ N-7. 
16.00 „Detektyvų istorijos“ 
N-7. 
17.00 LKL čempionatas. 
Pieno žvaigždės-Lietkabelis. 
Tiesioginė transliacija.
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 Užrakintas N-14
0.05 Tikras teisingumas. 
Brolija N-14
1.45 „Strėlė“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 „Žiniuonis“ N-7
10.15 „Akloji“ 
11.25 „Būrėja“ (k) 
12.00 „Nekviesta meilė“ 
14.00 „Tabatos salonas“ 
15.00 „Širdele mano“ 
17.00 „Akloji“ 
18.10 „Būrėja“ 
18.45 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“ N-7. 
21.00 Bekas 3. Japoniškas 

Šiunga paveikslas N-14
22.55 „Tėvas Motiejus“ N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.   (subtitruota, kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“. (kart.).
11.35 Viljamas Šekspyras. 
14.30 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
15.05 Atžalos. 
15.05 Atžalos. 
16.00 Euromaxx. 
16.35 Istorijos perimetrai. 1 
d. Vilniaus Seimas. 
17.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas 
- šimtmečio veidai. 
18.45 Gerard Depardieu. 
Priimkit mane tokį, koks esu 
19.40 Laisvas žmogus. 
Rimas Burokas. 
20.15 Stambiu planu. 
21.00 Žemynų atskirti N-14
22.45 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Wolfsome“.  
23.45 Mano tėviškė. (kart.).
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Europos kinas. 

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7. 

16.30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
18.00 Visi už vieną (k). N-7. 
19.30 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
20.00 Ekranai (k). N-7. 
20.30 Gyvūnų policija. N-7.
21.00 Bus visko (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Gyvūnų policija (k). 
N-7. 
23.30 Visi už vieną. N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
 0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.25 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“ N-7 (kart.) 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „Statybų gidas“. 
10.00 „Nuo amato iki verslo“. 
10.30 „Lietuvos mokyklų 
žaidynės“. 
11.00 „Skilusios kaukolės 
ranča“ N-7 
11.55 „Jokių kliūčių!“ 
12.55 „Šunys. Nepaprastų 
gyvūnų šeima“ N-7
13.55 „Bjauriausi darbai 
pasaulyje“ N-7 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“ N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 

22.00 „Kelnėse dar ne sene-
lis“ N-14 
0.05 „Užburtas ratas“ N-14 
(kart.) 
1.50 „Daktaras Hausas“ N-14 

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7
8.25 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybi-
ninkė Marcelė Kubiliūtė“. 
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Ant bangos. 
11.00 „Vincentas“ 
12.30 „Vera“ N-7
14.20 „Pavojingiausios 
kelionės. Kongas, Katangos 
provincija“. N-7.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. 
Daina - gyvenimo metafora.“. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Kapitonas 
Gordejevas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vincentas“ 
0.30 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
2.15 „Vera“ N-7

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

kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ pa-
tiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalyti savo „firminių“ 
patiekalų receptais bei nuotraukomis. 

Laukiame Jūsų laiškų el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt, 
receptus taip pat galite siųsti į „Anykštos“ „Facebook“ paskyrą, 
įmesti į „Anykštos“ pašto dėžutes.

Jūsų receptais pasidalysime laikraščio puslapiuose, o įdomiau-
sių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime. 

-ANYKŠTA

skaitytojai dalinasi

kiTOkiE virtų bulvių blynai

ingredientai: 
5 vnt.Bulvės (didesnės) 
4 vnt. Kiaušiniai 
3 šaukštai Miltai 
0,5 šaukštelis Druska

Gaminimas
 Virtas bulves (puikiai tinka va-

kar dienos, bet jei neturite, nulup-
kite, išvirkite ir atvėsinkite) gerai 
sutrinkite. Įmuškite kiaušinius, 
suberkite miltus, druską ir gerai 
išmaišykite. Kepkite keptuvėje 
įkaitintame aliejuje kol iš abiejų 
pusių gražiai apskrus. Patiekite su 
grietine.
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Bažnyčios buhalterijoje velnias
galvą nusisuktų

Šiomis dienomis Finansinių nu-
sikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) 
Panevėžio apygardos valdybos pa-
reigūnai turėtų pradėti tyrimą dėl 
Troškūnų (Anykščių rajonas) Švč. 
Trejybės parapijos buhalterijos tvar-
kymo.

Kaip sakė Panevėžio apygardos 
prokuroras Aidas Amparavičius, ty-
rimo metu bus siekiama išsiaiškinti, 
ar buhalterija buvo tvarkyta apgau-
lingai, ar aplaidžiai, ar siekta išvengti 
mokesčių valstybei.

„Parapijos buhalterija buvo netvar-
kinga. Sunku suprasti, kas ten yra“, – 
neslėpė pareigūnas.

Kol kas įtarimai niekam nepa-
reikšti, tačiau nustačius nusikaltimą 
pareigūnų taikinyje atsidurtų parapi-
jos galva – 56 metų klebonas Saulius 
Filipavičius.

Pareigūnai turi duomenų, kad įvai-
riems šventiniams renginiams vie-
nuolyno patalpas nuomojusi parapija 
prieš 5–6 metus gavo apie 600 tūkst. 
litų (apie 173,8 tūkst. eurų) pajamų, 
tačiau nesumokėjo valstybei nė vie-

no cento mokesčių.
Kadangi atsakomybė už bet kokią 

parapijos veiklą gula ant klebono pe-
čių, pirmiausia strėlės ir lėks į jį.

Panevėžio vyskupijos vadovai šio-
je istorijoje kategoriški: visiems, net 
ir dvasininkams, privalu laikytis įsta-
tymo, o kas to nedaro, turi atsakyti 
savo kailiu.

klebono pinigai – įdarbinti

Tai, kad Troškūnų Švč. Trejybės 
parapija per kelerius metus uždirbo 
krūvą pinigų, išaiškėjo atsitiktinai.

Prokuroras sakė, kad į tyrėjų aki-
ratį parapija pateko tiriant drabu-
žiais prekiavusios Kauno bendrovės 
„Prestižas“ bankroto aplinkybes.

Kaip vėliau paaiškėjo, maž-
daug prieš 4–5 metus vienu iš įmo-
nės akcininkų trumpą laiką buvo 
S.Filipavičius.

Pareigūnams įtarimų sukėlė ne-
menkos pinigų įplaukos iš Anykščių 
rajone įsikūrusios parapijos. Troškū-
nų Švč. Trejybės parapija „Prestižui“ 
paskolino apie 100 tūkst. litų (apie 29 
tūkst. eurų), o S.Filipavičius – apie 
68 tūkst. litų asmeninių (apie 19,7 

klebonas ir verslas Darius KRASAUSKAS, www.panskliautas.lt

Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius buvo kaip reikiant įsi-
sukęs į dvasininkams lyg ir nelabai tinkamą sritį – verslą. Tapęs 
vienu iš drabužiais prekiaujančios kauniečių firmos savininkų, jis 
tai bendrovei skolino dideles ir savo, ir bažnyčios pinigų sumas. 
Gal tos sumos gautos ir už vienuolyno nuomą vestuvėms bei ki-
tiems pokyliams? Bet kur tada mokesčiai valstybei? To jau klau-
sia ir pareigūnai.

tūkst. eurų) pinigų.
Ar skola vėliau jam buvo grąžinta, 

ar dargi su palūkanomis, pareigūnai 
neišsiaiškino.

Šiuo metu „Prestižas“ yra ban-
krutavęs, o prieš 2 mėnesius vienas 
iš bendrovės vadovų už aplaidų aps-
kaitos tvarkymą buvo nuteistas – jam 
skirta 9,8 tūkst. eurų bauda.

Net nenorėjo pildyti pajamų de-
klaracijos

Keisti kauniečių sandoriai su pa-
rapija sukėlė nemenkų abejonių ty-
rėjams.

Pasidarė įdomu, ar išties dvasi-
ninkai galėjo paskolinti tokią didelę 
sumą – apie 168 tūkst. litų (apie 48,7 
tūkst. eurų) prekybininkams.

Taigi Troškūnų Švč. Trejybės pa-
rapijos buvo paprašyta pateikti rei-
kiamus dokumentus. Tuomet ir pa-
aiškėjo įdomių dalykų.

Išaiškėjo, kad parapija vestuvėms 
ir kitiems renginiams nuomojo baž-
nyčiai priklausančias vienuolyno pa-
talpas. Užsakymų būta nemažai, nes 
prieš 4–6 metus parapija gavo apie 
600 tūkst. litų pajamų.

Parapijoms, kaip ir bet kokiam 
juridiniam asmeniui, gaunančiam 
pelno, privalu pildyti metines pelno 
deklaracijas ir jas pateikti mokesčių 
inspekcijai.

Prokuroro žiniomis, Troškūnų Švč. 
Trejybės parapija ne tik nemokėjo 
mokesčių, bet dar ir prašė mokesčių 
inspekcijos atleisti ją nuo deklaraci-
jos pildymo, nes esą jokios veiklos 
nevykdo.

Taigi, atrodo, švelniai tariant, dva-
sininkai buvo nesąžiningi. Už nuomą 
parapijai į kišenę byrėjo nemaži pini-
gai, bet dalytis su valstybe – mokėti 
mokesčių jie oi, kaip nenorėjo.

Šios pajamos už nuomą – 
ne žmonių paaukotos.

„Jei žmogus sumanė užpirkti mi-
šias už mirusįjį ar už krikštynas, tai 
kunigui įteikti pinigai laikomi auka 
ir nėra apmokestinami. Tačiau kitas 
reikalas, kai nuomojamos patalpos 
ir už jų nuomą išrašomos sąskaitos-
faktūros. Nuo šios gautos pinigų su-
mos ir reikia susimokėti mokesčius“, 
– paaiškino pareigūnas.

Nė piršto nepajudino

FNTT Kauno apygardos valdybos 
pareigūnai surinktą medžiagą perda-
vė Panevėžio mokesčių inspekcijai.

Buvo suskaičiuota, kad Troškūnų 
Švč. Trejybės parapijos nesumokėti 
mokesčiai siekia apie 25 tūkst. eurų. 
Tačiau su delspinigiais ir skola jie 
gali išaugti ir dvigubai.

Prokuroras sakė, kad mokesčių 

inspektoriai išsiuntė klebonui pati-
krinimo aktą ir raginimą geranoriškai 
sumokėti mokesčius, bet jis nė piršto 
nepajudino.

Įtarę, kad parapijos buhalterija 
tvarkyta netinkamai, mokesčių ins-
pektoriai kreipėsi į FNTT Panevėžio 
apygardos valdybą, kad būtų įvertin-
tas apskaitos tvarkymas.

Už apgaulingą apskaitos tvarky-
mą baudžiama laisvės atėmimu iki 4 
metų, o už aplaidų apskaitos tvarky-
mą gresia nelaisvė iki dvejų metų.

Tiesiog nepanoro kalbėti

Apie valstybei susidariusią skolą 
S.Filipavičius kalbėjo labai jau neno-
riai ir trumpai.

Išgirdęs, kas paskambino, klebo-
nas tik nusistebėjo, kodėl susilaukė 
spaudos dėmesio.

Paklaustas apie nesumokėtus mo-
kesčius, dvasininkas atsakė trumpai: 
„Procesas nepasibaigęs ir nėra ko čia 
apie tai šnekėti.“

Iš S.Filipavičiaus atsakymų galima 
spėti, kad parapija bandys įrodinėti 
savo tiesą.

„Galima teikti dokumentus ir gin-
tis – teisi mokesčių inspekcija ar pa-
rapija. Niekas mokesčių slėpti nenori 
ir neketina“, – dėstė jis.

Dvasininkas patikino, kad ins-
pektoriams nustačius, jog mokesčiai 
nesumokėti, bus atsiskaityta su vals-
tybe. O tada jau klebonas padėkojo 
korespondentui už dėmesį ir išjungė 
telefoną.

Atlyginti – savo lėšomis

Nei vakar, nei užvakar susisiekti 
su Panevėžio vyskupu Linu Vodo-
pjanovu korespondentui nepavyko. 
Atsiliepusi raštinės darbuotoja pa-
reiškė, kad vyskupas užsiėmęs ir ne-
turi laiko.

Kurijos ekonomas Romualdas 
Zdanys teigė apie šį įvykį išgirdęs tik 
iš korespondento.

„Jei tai tiesa, tuomet turi sumokėti, 
kas priklauso, ir atsakyti pagal įsta-
tymus. Tegul tyrimas įvertina, ar tai 
buvo padaryta iš žioplumo, tingumo, 
ar tyčia“, – sakė pašnekovas.

Jo nuomone, kaltininkas turėtų 
padarytus nuostolius atlyginti asme-
niniu turtu.

Juk klebonai, kaip ir kiekvienas 
žmogus, taip pat turi santaupų. Jie 
gauna lėšų už patarnavimus, taip pat 
paveldi turtą.

Dvasininkas pabrėžė, kad pamaldų 
metu tikinčiųjų per rinkliavas sumes-
tos aukos panaudojamos bažnyčios 
išlaikymui – apšvietimui, šildymui.

Tačiau už krikštynas, vestuves, 
laidotuves ir kitus patarnavimus pa-
aukotų pinigų dalis skiriama kunigų 
išlaikymui.

Kunigui Saului Filipavičiui gresia įtariamojo slėpus mokesčius 
dalia.

 A.Švelnos nuotr.

Kurijos ekonomui, kartu ir Pane-
vėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo pa-
rapijos klebonui R.Zdaniui žinoma, 
kad jei pajamos siekia per 1,5 tūkst. 
eurų, tuomet reikia pildyti pelno de-
klaraciją.

Dvasininkas tvirtino, kad jų pa-
rapija tokių pajamų negauna. Viena 
mobiliojo interneto tiekėja bažnyčios 
bokšte yra pasistačiusi anteną ir už 
nuomą kas mėnesį moka 89 eurus. 
Per metus už šią nuomą gaunamos 
pajamos siekia šiek tiek per 1 tūkst. 
eurų.

Paklaustas, ar dvasininkams 
nedraudžiama skolinti pinigus, 
R.Zdanys sakė, kad jiems leidžiama 
laisvai naudoti 5 tūkst. eurų nevirši-
jančias sumas. Kitu atveju reikia gau-
ti vyskupo leidimą.

Juk pinigų prisireikia bažnyčios 
remontui, inventoriui įsigyti. Taip 
pat nedraudžiama atliekamus pinigus 
įdėti į banką ir už indėlį gauti palūka-
nas. Savo asmenines santaupas dva-
sininkai gali naudoti kaip tinkami.

R.Zdanys teigė nežinantis, ar 
S.Filipavičius buvo gavęs leidimą 
skolinti parapijos pinigus.

Daugybę metų klebonas –
 vienoje vietoje

„Panevėžio rytas“ ne kartą yra ra-
šęs apie Troškūnų vienuolyną. Jame 
vienuoliai jau seniai negyvena.

XVII amžiuje statytas vienuolynas 
vėliau buvo tvarkomas ir perstato-
mas. Jau Nepriklausomybės metais 
vienuolyno griuvėsiai buvo atnau-
jinti.

Čia įsikūrė parapijos namai, kle-
bonija, įrengti kambariai svečiams. 
Taip pat vienuolyne organizuoja-
mi koncertai ir kiti renginiai – taigi 
vyksta gyvenimas.

Klebonas S.Filipavičius Panevė-
žyje pažįstamas. Sąjūdžio metais jis 
buvo įsitraukęs į aktyvią veiklą, vė-
liau gavo parapiją Troškūnuose ir ten 
yra įsikūręs jau beveik 30 metų.

Paprastai kunigai ilgai nelaikomi 
vienoje vietoje, jie turi nebūti prisi-
rišę prie konkrečios parapijos, tačiau 
S.Filipavičiui kažkaip sekasi išlikti 
nejudinamam.

Tikintieji pastebėjo, kad Troškū-
nuose klebonas turi ir savus namus.

Troškūnų seniūnas Antanas Jan-
kauskas sakė, kad vienuolynas reno-
vuotas už europines lėšas. Privačių 
žmonių suaukotais pinigais tvarkyta 
ir bažnyčia.

Seniūnas pasakojo, kad S. Filipa-
vičius, prieš kurį laiką mirus šeimi-
ninkei, paveldėjo jos seną namą Vy-
tauto gatvėje, šalia bažnyčios. Namas 
buvęs kukliai suremontuotas – šiek 
tiek patvarkytas iš išorės. Dabar ten 
gyvena vyresnis klebono brolis.

Seniūnas sakė, kad S.Filipavičius 
Troškūnuose klebonauja jau 28 me-
tus. Apie visa tai norėjome pakalbėti 
su pačiu klebonu, tačiau jam išjungus 
telefoną nepavyko to padaryti.

1964 – aisiais įkurto sportinių 
šokių kolektyvo „Verpetas“ vado-
vai Stanislava Bilevičienė ir Juozas 
Pratkelis  2006 – ųjų balandžio 22 
-  ąją organizavo tradicinį, kasmet 
Anykščių kultūros centre vykusį 
Utenos zonos festivalį „Anykščių 
pavasaris -  2006“, kuriame daly-
vavo 7 šokių kolektyvai, festivaly-
je šoko 170 šokėjų. Beje, tuo metu 
Anykščiuose gyvavo dar vienas 
sportinių šokių kolektyvas -  „Sal-
tus“.

Paskutinis „Anykščių pavasaris“ 
vyko 2011 metais. 

Dabar „Verpete“ šoka  trys de-
šimtys anykštėnų, kolektyvui va-
dovauja Žymantas Kučikas. 

-ANYKŠTA

„Anykščių pavasaris“ išblėso
šimtas istorijų

Akimirka iš 2006 – ųjų festivalio „Anykščių pavasaris“.  
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indiją primins dubenys

Renginys prasidėjo S. Smertje-
vai ir R. Paramonovai „grojant“ 
iš Indijos parsivežtais specialiais 
dubenimis. Didesnius ir mažes-
nius dubenis užgaunant specialia 
lazdele arba šluotele išgaunamas 
vis kitoks garsas. Keliautojos 
linkėjo nurimti, atsipalaiduoti ir 
nerti į Indijos spalvas, garsus, 
kvapus...

Projektoriaus ekrane besikei-
čiant nuotraukoms, moterys pa-
sakojo apie kelionę, į kurią lei-
dosi 11 žmonių grupelė iš įvairių 
Lietuvos miestų. 

Beje, kelionę į Indiją organiza-
vo ir kartu keliavo S. Smertjevos 
sūnus Viktoras Smertjevas. Tai 
nebuvo pirmoji mamos ir sūnaus 
kelionė kartu – prieš pusantrų 
metų tik dviese jie dvi savaites 

keliavo po Peru. Šį kartą V. Smer-
tjevas į visai priešingą pasaulio 
pusę jau išsivedė ne tik mamą, 
bet ir didesnę grupę keliautojų.

Rišikešas „supurtė, išmaišė“ 
keliautojų vidų

„Trys savaitės vidinių nuo-
tykių, atradimų, išgyvenimų ir 
nepakartojamos patirties... Trys 
savaitės nuoširdžių šypsenų, 
švelnių prisilietimų ir meilės 
kupinų žvilgsnių... Trys savaitės 
pasinėrimo į savo vidines erdves, 
gelmes ir paslaptis... Ši ypatinga 
kelionė į spalvingą, kontrastin-
gą ir sandalmedžiu kvepiančią 
šalį apvertė visą mano gyvenimą 
aukštyn kojom, išmaišė vidų ir 
gerokai supurtė. Joje išnyko lai-
ko ir erdvės suvokimas, ištirpo 
žemiški prisirišimai ir troškimai, 

indijoje anykštėnės jautėsi lyg 
namie pas mamą
Trečiadienį, balandžio 11 dieną, į Anykščių sveikos gyvensenos 

klubo „Anykščių vaivorykštė“ salę susirinkę žmonės turėjo gali-
mybę bent akies krašteliu pamatyti tolimosios indijos spalvas...

Tris savaites vasario mėnesį po indiją keliavusios anykštėnės 
– bioenergetikė, transpersonalinės psichologijos psichologė Sveta 
Smertjeva ir UAB „Pilnatvė“ direktorė Renata Paramonova susi-
rinkusiems į renginį pasakojo ne tik apie aplankytas įspūdingiau-
sias indijos vietas, bet ir dalijosi labai asmeniškais patyrimais, 
išgyventais vidiniais virsmais.

atsipalaidavo protas ir pajautrėjo 
subtilūs fizinio kūno pojūčiai,“ – 
taip apie kelionę kalbėjo R. Pa-
ramonova.

Pasak moters, jos kelionė į In-
diją prasidėjo prieš... septynerius 
metus. „Apie ypatingą jausmą šiai 
šaliai aš išgirdau iš vieno žmo-
gaus, kuris vėliau tapo ir mano 
mokytoju. Jis labai myli Lietu-
vą, dažnai čia atvyksta... Bet jis 
sakydavo, jog turi dvi Lietuvas 
– dvi šalis, kurias myli taip pat – 
tai Lietuva ir Indija. Ir man buvo 
taip keista -  juk mūsų ir gamta, ir 
kultūra, ir mentalitetas skirtingi... 
Tada, prieš septynerius metus, jis 
man davė mintį, jog būtų galima 
nuvažiuoti į Himalajus, į ypatin-
gą vietą, pas ypatingą moterį... 
Aš taip laukiau tos kelionės... ir 
ji neįvyko. Kaip aš buvau nusi-
vylusi... Šiandien aš žinau, kodėl 
ta kelionė neįvyko: matyt, tada aš 
jai dar buvau nepasiruošusi,“ – 
sakė R. Paramonova.

Iš Vilniaus persikėlusi į Anykš-
čius ir susidraugavusi su S. Smer-
tjeva, R. Paramonova teigė, jog 
prieš porą metų garsiai apie tai 
prasitarė savo draugei ir abiejų 
noras nukeliauti į Indiją sutapo... 
Tik norui tapti realybe prireikė 
dvejų metų...

Lietuvių keliautojų grupė at-
skrido į Delį (Indijos sostinė) ir 
ilgai neužsibuvę šiame didmies-
tyje traukiniu pajudėjo į šiaurę, 
pirmojo savo kelionės taško – jo-
gos sostinės – Rišikešo link. Čia 
lietuviai praleido devynias dienas 
gyvendami ašrame. Kasdien vyk-
davo įvairiausios praktikos – joga, 
meditacija, konsteliacijos ir kt.

R. Paramonova juokavo, kad 
jodvi su S. Smertjeva į jogos už-
siėmimus eidavusios tik dėl įspū-
dingo mokytojo: „Tai buvo nepa-
prastai gražus žmogus visomis 
prasmėmis, o jo balso – ramaus, 
aiškaus – galėtum klausyt visą 
dieną ir net nesvarbu, ar supranti, 
ką jis kalba, ar ne. Į jogos prak-
tikas atvyksta įvairiausi žmonės 
– vieni nuolat praktikuojantys 
jogą, kiti – vos su ja susipažinę, 
tačiau mūsų mokytojas gebėjo 
priimti ir matyti kiekvieną. Jeigu 

kuriam nesisekdavo atlikti kokios 
asanos, jis kantriai, nekeldamas 
balso, neįsakmiu tonu aiškindavo 
ir rodydavo, kad ir dešimt kartų, 
kaip tai padaryti...“

Rišikešas, pasak keliautojų, 
yra labai energetiškai stipri vie-
ta. „Čia žmonės jau kelis šimtus 
metų atvyksta dvasinėms prakti-
koms, daug meldžiasi, gieda... Ir 
mes ten patyrėm visko – buvo ir 
skausmo, ir ašarų, pačių įvairiau-
sių išgyvenimų... Bet tai natūra-
lu, kad tokiose vietose stipriau 
pajunti save, atsiveria užslopinti 
jausmai, patirtys, vyksta vidiniai 
konfliktai,“ – kalbėjo S. Smertje-
va.

Rišikeše anykštėnėms teko 
matyti ir tikrų jogų, kurie jogą 
atlieka pavieniui, dažniausiai 
prie Gango. Teko sutikti ir sadhu 
– šventų žmonių, kurie yra atsisa-
kę kasdienio gyvenimo ir tiesiog 
eina per pasaulį arba būna. S. 
Smertjeva pastebėjo, kad Indijoje 
žmonės iš tikrųjų moka būti – čia 
ir dabar, moka švęsti gyvenimą, 
moka girdėti savo vidinį ritmą. 

-ANYKŠTA 

Tęsinys balandžio 21 d. 
„Anykštos“ numeryje

Anykštėnės Renata Paramonova (kairėje) ir Sveta Smertjeva In-
dijoje mokėsi švęsti gyvenimą.

Rišikeše nufotografuotas gulintis sadhu... „Vieni jų atsiskyrę ke-
liauja po pasaulį, medituoja, labai nesiartina prie žmonių, kiti – 
kaip tik atvirkščiai: bendrauja, laimina, o paskui dar ir nusiveda į 
parduotuvę, kad ko nors nupirktum,“ – pasakojo S. Smertjeva.

Anykštėnė Renata Paramonova ir šventa (gal) 
karvė Rišikeše.

Gilūs, smalsūs žvilgsniai – tokie tie spalvotosios Indijos žmonės...
Renatos PARAMONOVOS nuotr.

Kaip kam patogu, tas taip 
gyvena, kaip kam patogu, 
taip tas neša...
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(Atkelta iš 5 p.)

„Pavasaris visuomet įkvepia at-
sinaujinti bei pažadina norą keistis. 
Nusprendusiems pakeisti telefoną 
– verta suskubti ir pasinaudoti „Te-
le2“ siūlomomis itin patraukliomis 
sąlygomis“, – sakė Vaida Burnic-
kienė, „Tele2“ prekybos vadovė.

išmanieji su planu – pigiau!
Neįtikėtinai gera žinia laukia 

„Huawei“ gerbėjų – šiuo metu įsi-
gijus „Huawei P10“ galima sutau-
pyti net 210 Eur. Pasiūlymas galioja 
su bet kuriuo neribotų pokalbių bei 

SMS planu, sudarius 24 mėn. sutar-
tį. Sumokėjus pradinę 65 Eur įmo-
ką, šis itin lengvas ir plonas išma-
nusis kainuos vos 13,50 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 599 Eur).

Snausti neverta ir „Samsung“ 
aistruoliams – išmaniajam „Ga-
laxy A3“ dabar taikoma 120 Eur 
nuolaida. Pasiūlymas galioja su bet 
kuriuo neribotų pokalbių bei SMS 
planu, sudarius 24 mėn. sutartį. 
Sumokėjus pradinę 23 Eur įmoką, 
šis elegantiškas telefonas kainuos 
tik 6,50 Eur per mėnesį (kaina be 

„Tele2“ nuolaidų pavasaris: išmanieji nuo 3,25 Eur per mėnesį
Bundančio pavasario proga, technologijų lyderė „Tele2“ siūlo at-

sinaujinti ir skelbia įspūdingas nuolaidas išmaniesiems telefonams. 
Ypač viliojantys pasiūlymai klientų laukia visuose operatoriaus salo-
nuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

sutarties – 299 Eur). 
Sutaupyti bus galima ir įsigyjant 

„Xiaomi Redmi Note 5A“. Sudarius 
24 mėn. sutartį, sumokėjus pradinę 
18 Eur įmoką ir pasirinkus neribotų 
pokalbių bei SMS planą – šis tele-
fonas tekainuos 3,25 Eur/mėn. (kai-
na be sutarties – 139 Eur).

Pavasarinių nuolaidų išmanie-
siems su planu – net iki 43 proc. 
– paruošta ir daugiau. Apie visas 
jas sužinoti galima kiekviename 
„Tele2” salone arba parduotuvėje 
www.tele2.lt.

Perkantiems internetu – net 
100 GB nemokamai

 „Tele2“ pasirūpino, kad pavasa-
rį naršyti būtų galima dar laisviau 

ir paruošė specialų pasiūlymą, per-
kantiems internetu. Kiekvienas, 
internetu įsigijęs pasiūlymuose 
nurodytus telefonus kartu su ne-
ribotų pokalbių bei SMS planais 
nuo 2 GB – gaus 100 GB duomenų 

dovanų.
Pasiūlymų metu suteikti interne-

to duomenys galios visoje Lietuvos 
teritorijoje net 90 dienų.

Pasiūlymų laikas ir įrenginių 
kiekis – riboti.       Užsak. Nr. 338

Senosios Lietuvos sergėtojo palikimą 
išsaugojo bendruomenė 

Trumpoje Ažubalių gatvelėje P. 
Jurkšto sodyba išsiskyrė naujais klė-
čių stogais, praretinta augmenija, dar 
labiau samanom apėjusiu ir suvargu-
siu gyvenamuoju namu. A. Bekintis 
pasitiko kieme, o bendruomenės pir-
mininkas V. M. Zaikauskas tuo metu 
kažką krapštė elektros instaliacijoje. 

Prisiminėme Poviliuką. „Žinai, 
mano šuniukas, ko gero, geresnį 
kąsnį gaudavo ir sočiau misdavo, o 
Poviliukas,  kokį rublį ar litą gavęs, 
senienoms išleisdavo, savim nesirū-
pindavo: išsivirs,būdavo, kažkokių 
kruopų su šlakeliu aliejaus... - prisi-
minė A. Bekintis, kartais jam atneš-
davęs kokį batoną ar lašinių bryziuką. 
-   Gyveno skurdžiai, tačiau geras 
žmogus buvo. Nestojo į kolūkį, ne-
kentė tarybinės santvarkos, tačiau bū-
tent šioje sodyboje  taisė ne tik žmo-
nių, bet ir kolūkio inventorių. Turėjo 
įrankių, jei reikėdavo kažką išsriegt, 
suvirint, visi pas jį lėkdavo -   niekam 
neatsakydavo. Kol kolūkis neturėjo 
dirbtuvių, sėjamąsias, kertamąsias re-
montuodavo, gyventojams dviračius, 
siuvamąsias mašinas sutaisydavo“, 
- pasakojo A. Bekintis, rodydamas 

muziejaus klėtyje eksponuojamus pa-
čius primityviausius P. Jurkšto darbo 
įrankius. 

Viešintose gimęs, piemenavęs ir 
bernavęs, tegalėjo baigti keturis sky-
rius, amato mokėsi savarankiškai. 
Prieškaryje su 5 metais vyresniu bro-
liu Ambraziejum Viešintose buvo ati-
darę kalvę, meistraudavo ūkininkams 
bulvių šutintuvus, tačiau apie 1939 
– uosius metus, susižalojus broliui, 
kalvę teko uždaryti.  Buvo išvykęs į 
arklių kaustymo kursus Kaune, laiki-
nojoj sostinėj dirbo kalviu, šaltkalviu 
- remontininku, tačiau neužsibuvo, 
apie 1944 - uosius visam laikui grįžo 
pas motiną į Viešintas ir apie 1963 – 
uosius ėmėsi rinkti senienas. Tai buvo 
metas, kai melioratoriai gyventojus 
iškeldinėjo iš senų sodybų, o jų gy-
ventojai buities reikmenis, senienas 
tiesiog palikdavo likimo valiai. Me-
lioratoriai sodybas lygino su žeme. 
P. Jurkštas nusipirko čekoslovakiš-
ką motociklą „ČŽ“ su priekabėle, iš 
griaunamų sodybų rinko sendaikčius 
ir juos vežė į savo sodybą Viešinto-
se. Spragilams, grėbliams, akėčioms, 
pakinktams, bumblėms, žibalinėms 
lempoms, dalgėms, puodams, kupa-

rams ir kitiems sendaikčiams greitai 
pristigo vietos, tad į sodybą atgabeno 
stambiausią eksponatą  -  prieš kelis 
šimtmečius, jo teigimu, 1780 m.,  sta-
tytą klėtį. Beje, kelis sunkvežimius su 
arkliais ir žemdirbyste susijusių eks-
ponatų P. Jurkštas padovanojo 1978 – 
aisiais Anykščiuose, Niūronių kaime, 
įsteigtam Arklio muziejui. 

P. Jurkštas turėjo spausdinimo ma-
šinėlę, tad kiek išgalėdamas stengėsi 
užrašyti senolių prisiminimus, apra-
šyti apylinkių piliakalnius, bažnyčias, 
giesmes, nemažą tokių raštų dalį ati-
davė mokykloms, bibliotekoms. Bū-
damas Lietuvos kraštotyros draugijos 
nariu dalyvavo kraštotyrininkų paro-
dose, tarp jų ir Vilniuje. 

Klėtyje – senutėlės audimo staklės, 
bumblės, „akselinė“ (žolei smulkin-
ti), staliaus darbo įrankiai ir daugybė 
kitų tvarkingai, pagal temas išdėliotų 
eksponatų. Jeigu P. Jurkštui gyvam 
esant sunku buvo susigaudyti gal 
tik pačiam savininkui suprantamoje 
„betvarkėje“, dabar klėtyje ekponatai 
išdėstyti taip, kad pasijunti kaip ti-
krame muziejuje. Tik be A. Bekinčio 
pagalbos sunku suprasti, ką su vienu 
ar kitu įrankiu, daiktu mūsų senoliai 
darydavo, nes prie eksponatų nėra pa-
vadinimų, aprašų...

Dar viena P. Jurkšto
aistra - fotografija 

Jau po karo, gavęs nepriklauso-
moje Lietuvoje  išleistą fotomėgė-
jams skirtą knygą „Fotogtafuoti gali 
kiekvienas“,  nusipirko plačiajuostį 
„Liubitel“, po to „Moskva“ fotoapa-
ratus ir kontaktiniu būdu spaudė   6 x 
6,  6 x 9 dydžio nuotraukas. Tik gero-
kai vėliau įsigijo geresnį fotoaparatą. 
Jo nuotraukas spausdino  „Anykštos“ 
pirmtakas -  laikraštis „Kolektyvinis 
darbas“. Fotografija P. Jurkštui buvo 
savotiškas pajamų šaltinis. Nuotrau-
kos buvo mėgėjiškos, dėl prastokos 
kokybės žmonės ne itin norėdavę jas 
pirkti, tačiau fotografas stengdavęsis 
jas įpiršti. Kitas Viešintų krašto patri-
archas, Anykščių rajono garbės pilie-
tis, fotografas  Tautvilis Uža prisime-
na, kaip P. Jurkštas šventėje prie ežero 
nufotografavo jo būsimąją žmoną. Pa-
darė 6 nedideles nuotraukas ir pasiūlė 
nusipirkti po 60 kapeikų už vieną. Ką 
darys mergina,- kad ir nenorom, nusi-
pirko. T. Uža buvo ne pėsčias, nutarė 
fotografui atsilyginti kaip fotografas. 
Nufotografavo P. Jurkštą beeinantį, 
padarė tokio pat dydžio 6 nuotraukas 

bėjo bendruomenės pirmininkas, pri-
dūręs, kad P. Jurkšto sodyboje patys 
bendruomenės nariai atliko darbų už 
20 000 litų – Anykščių savivaldybė 
mums pažadėjo dalį etato visuomeni-
niam muziejui. Tebelaukiame“. 

Kaip ir prieš 12 metų, dėl muzie-
jaus teiravausi tas pačias pareigas 
dabar tebeeinantį vicemerą S. Obe-
levičių. „Po P. Jurkšto mirties jo 
muziejus panėšėjo į senienų sandėlį, 
dabar jis jau atrodo kaip  tikras mu-
ziejus, - pastebėjo S. Obelevičius. – 
Savivaldybėje esame pasitvirtinę 
muziejininkystės plėtros programą, 
stengiamės suinventorinti visus rajo-
no muziejus, kolekcijas, padaryti ek-
pozicijas lankytinomis. Palaikome 
iniciatyvią  Viešintų bendruomenę, 
žadėtą dalį etato P. Jurkšto muzie-
jui skirsime, norime, kad ten dirbtų 
atsakingas žmogus, inventorizuotų 
ekponatus, priimtų muziejų norin-
čius aplankyti žmones“. Tačiau dėl 
namo remonto vicemeras nieko gero 
nežadėjo, neva šiemet biudžete tam 
pinigų nenumatyta, jų gal atsirastų 
būtiniausiems darbams, kad pasta-
tas negriūtų... A. Bekinčio ir V. M. 
Zaikausko nuomone, pastatą reikia 
nedelsiant remontuoti. Jame galima 
būtų įrengti patalpą, kur galėtų būti  
įrengta ekspozicija apie patį mu-
ziejaus įkūrėją, būtų kur prisėsti į 
muziejų atvykstančioms moksleivių  
grupėms.

Viešintiškis T. Uža, rūpindamasis  
P. Jurkšto palikimo išsaugojimu, pa-
darė apie 60 spalvotų didesnio forma-
to nuotraukų, kurios eksponuojamos 
Viešintų bendruomenės namuose.

Žibalinių lempų kolekcija –  tikra egzotika jaunimui. 

Klėtys yra muziejinės vertybės. 

Į kieme augantį ąžuolą Povi-
las Jurkštas įkėlė miniatiūrinę 
koplytėlę.

Autoriaus nuotr. 

P. Jurkšto visuomeninis muziejus
Viešintos, Ažubalių g. 6

Tel 8 687 93570;  860830057  

ir pasiūlė nusipirkti po 60 kapeikų už 
vieną. P. Jurkštas padėkojo ir sumo-
kėjo. Fotografai liko geri draugai...

Ruošdamas ekspozicijas, 
gavo alergiją

Ištikimas P. Jurkšto draugas, gar-
baus amžiaus viešintiškis,  A. Bekin-
tis teigia apvažiavęs bene visus Lietu-
vos muziejus, dar prisimena senovę, 
tačiau ir jam bei bendruomenės pir-
mininkui V. M. Zaikauskui muziejuje 
yra neatpažįstamų buities daiktų. Jie 
negalėjo paaiškinti ir ant klėties sie-
nos esančių miniatiūrinių „namelių“ 
paskirties, tačiau spėjo, kad tai susiję 
su bitėmis, nes sodyboje dar ir dabar 
tebestovi sodybos šeimininko aviliai. 
„Teks į svečius pasikviesti bitininkų 
bitininką A. Žarskų“, - šypsojosi V. 
M. Zaikauskas. A. Bekintis, kaip ti-
kras eksursijų vadovas, aprodė ir kitos 
klėties, ūkinio pastato ekspozicijas, 
tačiau siūlė į gyvenamąjį namą geriau 
nė neiti, nes ten niekas netvarkyta po 
šeimininko mirties. Namas apgailėti-
nai atrodo ir iš išorės -  apsamanojęs 
šiferinis stogas, išblukusios sienos, 
kiauri langai... Namui verkiant reikia 
remonto. 

A. Bekintis negailėdamas sveika-
tos valė, kiek įmanoma, atnaujino ir 
ekpozicijai paruošė per kelis tūkstan-
čius eksponatų, tačiau nuo senienų, 
dulkių, naudotų priemonių pasigavo 
alergiją ir toliau tokio darbo tęsti ne-
begali. Pasak A. Bekinčio, muziejui 
nedelsiant reikalingas žmogus, galin-
tis priimti muziejų panorusius aplan-
kyti žmones, tęsti ekpozicijos atnau-
jinimą, inventorizavimą ir eksponatų 
aprašymą. 

Skirs dalį etato 

P. Jurkšto 90 – ąjį gimtadienį ben-
druomenė įamžino sodyboje pasta-
čiusi viešintiškio Prano Petronio me-
džio skulptūrą. O didžiausias darbas 
tvarkant muziejų padarytas 2014  me-
tais, kai P. Jurkšto palikimo atnaujini-
mui bendruomenė gavo beveik 140 
tūkst. litų europinę paramą. „Tai kaip 
ašara. Mūsų projektas buvo 450 tūkst. 
litų vertės, tuomet būtume sutvarkę ir 
lankymui pritaikę visą kompleksą, 
drauge ir gyvenamąjį namą, - paste-
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UAB „Anykštos 
redakcija“ gali 

 paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4 
dydžio plakatus. 

Ar pratęsėte „Anykštos“ prenumeratą?

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus visi užsisakę visos savaitės „Anykštą“ 6 mėnesių 
laikotarpiui.
Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29).  Tel. pasiteirauti  
(8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. . Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami 

pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400, 
Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 7,00 21,00 40,00 54,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 35,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

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

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

JAUNOS VIŠTAITĖS! Balandžio 19 d. (ketvir-
tadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dės-
liosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis 
dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.00, Papiliuose 10.10, Surdegyje 
10.20, Vašokėnuose 10.30, Troškūnuose (turgely-
je) 10.40, Latavėnuose 10.50, Didžiuliškėse 11.00, 
Padvarninkuose 11.05, Andrioniškyje 11.10, 
Piktagalyje 11.20, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 11.35, N. Elmininkuose 
11.50, Elmininkuose 12.00, Čekonyse 12.10, 
Kalveliuose 12.15, Debeikiuose 12.20, Leliūnuose 
12.30, Vikonyse 12.35, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 13.05, Daujočiuose 13.15, Auleliuose 
13.20, Mačionyse 15.00, Burbiškyje 15.10, 
Katlėriuose 15.20, Pašiliuose 15.25, Skiemonyse 
15.35, Staškuniškyje 16.00, Kurkliuose 16.10, 
Šlavėnuose 16.20, Ažuožeriuose 16.35, 
Kavarske 16.45, Janušavoje 16.55, Pienionyse 
17.00, Repšėnuose 17.05, Traupyje 17.15, 
Laukagaliuose 17.25, Levaniškyje 17.35.

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių 
pasir inkimas.

I lgametė darbo 
patir t is .

Vykstame į  apl inkinius rajonus.
A. Baranausko a. 15 A, Anykščiai (bibliotekos kieme).

Tel.: (8-602) 46826, (8-671) 34071.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

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

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Anykščių r., Drobčiūnų k. 
Medinis namas, 30 a sklypas. 

Tel. (8-640) 32442.

Sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-602) 30761.

Namą Smėlynės kaime (Troškūnų 
sen.). Ūkiniai pastatai, 38 a žemės.

Tel. (8-381) 5-62-96, skambinti po 
20 val.

Mūrinį namą Anykščių r. 
Tel. (8-605) 32452.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūrinia-
me name įrengtą 2 kambarių butą 
su visais patogumais, rūsiu, ūkiniais 
pastatais, dviem garažais. 

Tel. (8-683) 91121.

Trijų kambarių butą Anykščių mieste.
Tel. (8-601) 92928.

Žemės ūkio technika

Čekų gamybos mini traktoriuką 
T3-4K14 su agregatais, žemės dar-
bams.

Tel. (8-615) 37175.

Traktorių T-30-69A, 1999 m. ga-
mybos.

Tel. (8-601) 30991.

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 
220-380 V grūdų malūnus, traišky-
tuvus, burokų tarkas, pieno sepe-
ratorius, sviestamušes, melžimo 
aparatus, bulvių sodinamąsias, 
šakų smulkintuvus (benzinas), di-
dmaišius, ventiliatorius, 600 - 1000 l 
plasmasines talpas, vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

Trąšų barstytuvą (lenkiškas), 
purkštuvą (300 l), elektrinę grūdų 
valomąją (fuktelį), zeimerį.

Tel. (8-659) 15927.

Lėkštinius skutikus, frezus, kulti-
vatorius, plūgus, vagotuvus, rotaci-
nes šienapjoves, bulvių kasamas, 
sodinamas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Gyvuliai

Veršingą karvę ir veršingą telyčią.
Tel. (8-616) 50112.

Herefordų mėsinę mišrūnę veršin-
gą teyčią.

Tel. (8-610) 65170.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Kita

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių 
daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Išvalytus grikius sėklai, daigu-
mas 96 proc.

Tel. (8-662) 25588.

Įvairių veislių ir dydžių bulves. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą, kitas trąšas ir žalinimo aliejinį 
ridiką sėkloms. 

Tel. (8-605) 49513.

Rado automobilinės prieka-
bos numerį kelyje Anykščiai - 
Šlavėnai.

Tel. (8-614) 36498. 

Brangiai išsinuomotų (120 Eur) 
arba pirktų žemę: Skemonių, 
Mačionių, Leliūnų, Antalgės, 
Alantos, Katlėrių, Kurklių apylin-
kėse. Mulčiuoja žolę.

Tel. (8-630) 10200.

Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima 
ieško išsinuomoti butą, namą (ar 
jo dalį) Anykščiuose. Siūlyti įvai-
rius variantus.

Tel.: (8-684) 39749, (8-683) 11004.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, surinkimo tal-
pyklas. Kasa vandens šulinius, 
jungia hidroforus. Parduoda ren-
tinius. 

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

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

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

Buria Taro kortomis. Pasako pra-
eitį, ateitį.

Tel. (8-645) 10884.

Nestandartinių baldų gamyba, 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio baldai, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.
Supjauna ir suskaldo malkas 

(rankomis ir skaldykle).
Tel. (8-626) 54918.

Tinkuoja, glaisto, dažo, klijuoja 
plyteles, kala dailylentes. Visi vi-
daus ir lauko apdailos darbai.

Tel. (8-624) 32107.

Stogų dengimas. Padeda pasi-
rūpinti medžiagomis.

Tel. (8-652) 77157.

Dengia stogus skarda, šiferiu. 
Padeda įsigyti medžiagas. Tvarko 
lietaus sistemas. Dažo namus. 
Stato pavėsines. 

Tel. (8-673) 64117.

Stogų remonto, perdengimo, 
stogų dengimo darbai, visi skardi-
nimo darbai (medžiagų parūpini-
mas pagal pageidavimą).

Tel. (8-611) 21889,
el. p.: algis.urbonaso@gmail.com

Indėklai - gamina, montuo-
ja. Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Gamina, montuoja įdėklus, pri-
statomus apšiltintus kaminus. Valo 
kaminus. Naudoja 0,5 mm ,0,8 
mm skardą. Suteikia garantiją.

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

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

Pjauna pavojingai augančius me-
džius, geni šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Anykščiuose valo kaminus ir 
pečius, mūrija kaminų galvutes ir 
jas skardina, atlieka kitus satybos 
darbus.

Tel. (8-685) 10959.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės 
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti 

giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!

Tel. (8-381) 5-43-00.



Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVes, 
BULIUs IR TeLyčIAs 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283 Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perka VeRŠeLIUs, 
ŠVIeŽIAPIeNes KARVes. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PeRKAMe MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

Tel.: (8-657) 60336, 
(8-689) 00279.

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341. Brangiai superkame automobi-
lius visoje Lietuvoje. Automobiliai 
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su 
defektais. Automobilius pasiimame 
patys iš reikiamos vietos. Vietoje 
sutvarkome dokumentus, sumoka-
me pinigus. Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-683) 94708.

Reikalingi CE 
kategorijos 
vairuotojai. 

Tel.: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

Ūkyje reikalingas pagalbinis dar-
bininkas. Traktorininko vairavimo 
pažymėjimas - privalumas.

Tel. (8-603) 71424.

Melžėjai ūkyje. Darbas nuolati-
nis. Apgyvendina. 

Tel. (8-682) 18574.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - miškus su žeme, iš-
sikirtimui, žemės ūkio paskirties 
žemę visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai - Lietuvoje miškus: 
brandžius, jaunuolynus. Žemę ap-
augusią krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

Mišką. Moka brangiai, atsiskaito 
iš karto, konsultuoja. 

Tel. (8-687) 42959.

Ieško sodybos Anykščių rajone. 
Gali būti su dideliu žemės sklypu. 

Tel. (8-633) 51323.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

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

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, autobusus, vi-
sureigius. Atsiskaito iš karto, išra-
šo utilizacijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius, kombainus, trak-
torius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Avilius.
Tel. (8-698) 15852.

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Perka pašarinius kviečius, mie-
žius. Parduoda salyklinius mie-
žius. Atsiskaito iškart. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

VAIsTININKAs (-Ė) ARBA 
FARMAKOTeCHNIKAs (-Ė)

UAB “Ramunėlės vaistinė“ vienija 
27 vaistines Lietuvoje. Šiuo metu 
įmonė priima:
1. Vaistininką(e) arba farmako-
techniką (e) 1 etato kruviu darbui 
Anykščių mieste.
Darbo pobūdis:

• savarankiškas darbas vaistinėje;
• profesionalus klientų poreikių aiški-
nimasis;
• informacijos apie vaistų ir kitų pre-
kių vartojimą teikimas;
Reikalavimai:
• aukštasis arba aukštesnysis farma-
cinis išsilavinimas;
• darbo su kompiuteriu pagrindai;
Įmonė siūlo: 
• įdomų darbą ir saviraiškos galimy-
bes;
• galimybę savarankiškai priimti pro-
fesinius sprendimus;
• geras darbo sąlygas ir visas socia-
lines garantijas.

Gyvenimo aprašymą siųsti:
aidas@ramunelesvaistine.lt
Kontaktinis asmuo: 
Aidas Uždavinys, direktorius
Informacija telefonu: 8-5 2715268
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apklausa

anekdotas

oras

+8

+18

mėnulis
balandžio 14-16 d. jaunatis

Gema, Vilnius, Vaidotė, mo-
destas, Anastazijus, Liudvina.

Liudvika, Liuda, Valerijonas, 
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, 
Luiza.

šiandien

balandžio 15 d.

balandžio 16 d.

Benediktas, Giedrius, Algedė, 
kalikstas.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutė - lauko muzikos 
orkestro dirigentė

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Paparacio šūvis

Senukas klausia gydytojo:
- Daktare, ar aš galėčiau vesti?
- Aišku, kad galit. Dviese sma-

giau bus.
- O kažin, ar vaikų aš galėčiau 

turėti?
- Gal ir galit, jei žmona ne per 

sena. O kiek jums metų?
- Jau septyniasdešimt.
- Na tai dar patarčiau dėl viso 

pikto ir dublerį turėti.
Po metų jie vėl susitiko.
- Na ir kaip sekasi? Ar vedėte?
- Taip. Ir žmona jau pagimdė.
- Na, o kaip dubleris? - šypsosi 

daktaras.
- O ką dubleris? Ir ji pagimdė.

Ar rūšiuojate buitines 
atliekas?

balsavo 163

1. Rinkimams gali suburti labai plačią koaliciją. 2. Tačiau negali žinoti, kaip tai įvertins rinkėjas...

3. Kaip seksis sutarti su koalicijos partneriais ... 4. Ir kuo baigsis valdymas...

Po šalis žinia pasklido,
Sukrėtė žmonių libido -
Anykščių patiltėje
Gros orkestras duobėje.

Iškasti jau pamatai,
Susukti juose strypai.
Ant strypų šių pamauta
Instrumentų bus gausa.

Dūdos, būgnai ir trimitai
Bus prikniedyti prie plytų.
Sumontuoti net vargonai -
Išleisti tam milijonai.

Gros jaunimas be natų,-
Apie tai galvot šiurpu,
Nes kai suskambės marimba,
Šokt norės kiekvienas drimba.

„Velnio akmenį“ atminus,
Reikia gelbėti kaimynus.
Tam, kas naktį muzikuos,
Amiliutė diriguos.

Neretai kelio ženklus užgožia 
augmenija ir vairuotojai kartais 
tokius ženklus ,,pražiūri“. Šis 
kelio ženklas, pritvirtintas ant 
elektros linijos stulpo atramos, 
kaip tik yra labai gerai matomas, 
jo nepražiūrėsi, tačiau ar spėsi 
išsiaiškinti,kol privažiuosi san-
kryžą – dar neaišku. Toks žen-
klas palydi vairuotojus iš Var-

nelių ir Jurgiškio (Viešintų sen.) 
kaimų prieš sankryžą su Viešintų 
– Kupiškio plentu.

Kartais kelio ženklus sunioko-
ja piktadariai: išrauna stulpelius, 
apsuka juos. Tokie „pokštai“  pa-
vojingi, gali ir nelaimę prišaukti. 
Tačiau į šį kelio ženklą Varnelių 
ir Jurgiškio kaimų gyventojai 
žvelgia su atlaidžia šypsena.

kelio ženklas - 
galvosūkis

Neturiu ką 
rūšiuoti

9.2%  

Taip, esu atsakingas 
vartotojas

66.3%  

Ne, ne-
matau tame 

prasmės
22.7%  

Rūšiuočiau, 
jei apie rūšia-
vimo svarbą 

gaučiau daugiau 
informacijos

1.8%  


