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Turtingiausi politikai -  
ūkininkai ir gydytojai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš Anykščių rajono tarybos narių turtingiausi – ūkininkai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovo 
Raimondo Balsio deklaruoto turto vertė – beveik 707 tūkst. eurų, socialdemokrato Viliaus Juodelio – 580 
tūkst. eurų. Perskaičiavus turtą litais, abu turtingiausi rajono politikai būtų milijonieriais. Turtą vertinant 
litais, milijonieriais būtų ir gydytojai konservatorius Giedrutis Klimkevičius bei liberalas Vilius Januška.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovo rajono Taryboje Raimondo Balsio de-
klaruoto šeimos turto vertė beveik 707 tūkst. eurų. Socialdemokratas Vilius Juodelis 
deklaravo 580 tūkst. eurų vertės turtą.

Kadangi vis kalbama, jog ru-
sai puola, tai norėdamas įver-
tinti perspektyvas, išstudijavau 
NATO ir Rusijos karo scena-
rijus. Tai va – karo atveju rusų 
armija galimai puls ten, kur ir 
mes puolam - Kauną, Klaipėdą, 
Vilnių ir Šiaulius. 

Gerbiami Anykščių rajono 
gyventojai, nebesvajokit, jūsų 
net ir rusams nereikia.   

Linas BITVINSKAS

Realizmas

Paslaptis, kodėl tirs rajono Tarybos 
nario Luko Pakelčio veiksmus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį vykusiame rajo-
no Tarybos posėdyje nuspręsta 
sudaryti laikinąją komisiją, kuri 
tirs į opoziciją pasitraukusio 
buvusio Anykščių rajono mero  
Kęstučio Tubio bendražygio, li-
beralo Luko Pakelčio veiksmus. 
Komisija sudaryta savivaldybės 
administracijai šių metų kovo 28 
dieną gavus 23 asmenų pasirašy-
tą pareiškimą.

”Anykštos” žiniomis, pareiški-
mą parašė vietos motokroso en-
tuziastai, nepatenkinti L.Pakelčio 
Mickūnų motokroso trasoje 
įvesta tvarka. Žemę, kurioje yra 
motokroso trasa, L. Pakeltis nuo-
moja iš valstybės.  L. Pakeltis  vie-
šųjų ir privačiųjų interesų dekla-
racijoje nenurodė, kad jis yra VšĮ 
“Mks - Čiversa”, užsiimančios 
motokroso varžybų organizavi-
mu, vadovas.

Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis sakė: „Meras turi du tikslus – pastatyti pilį ir 
parodyti, kad Pakeltis yra blogas“.

Dėl prastų orų 
lankytojų lajų 
take sumažėjo

Arbatos magijos užburtas užburia 
ir kitus...

„Laiko mašinoje“ - žolinin-
kas, VšĮ „Arbatos akademija“ 
vadovas, keturių vaikų tėvas 
Ramūnas Daugelavičius. 

Palaimintojo 
arkivyskupo 
Teofiliaus 
Matulionio 
tėviškėje iškilo 
kryžius

„Anykščių 
ratas“ atnaujino 
vilkikų parką

Jubiliejus. Liepos 29 dieną, šeš-
tadienį, Svėdasų seniūnijos Kuni-
giškių kaime bus minimas Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus vei-
klos 30-metis. Renginys prasidės 
12 valandą. Bus galimybė apžiūrė-
ti naujas ekspozicijas, pabendrauti, 
pasiklausyti Kurklių kapelos „Vi-
rinta“ koncerto. Dėl renginio ga-
lima teirautis tel.: (8-682) 33024, 
(8-620) 45339.   

Koncertas. Rugpjūčio 4 dieną 
19 val. Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčioje vyks projekto „Muzi-
kos garsų spalvos“ baigiamasis 
vasaros koncertas. Koncertuos 
„S.Petreikis & String sextet”.

Išleistuvės. Pakoreguota šios sa-
vaitės rajono mero Kęstučio Tubio 
darbotvarkė. Dirbs jis ir sekmadie-
nį. Savivaldybė praneša, kad K. 
Tubis dalyvaus mišiose, skirtose 
Svėdasų klebono kun. Vydo Juškė-
no išleistuvėms.

Reorganizacija. Rajono Taryba 
pritarė, kad būtų reorganizuojamas 
Anykščių verslo informacinis cen-
tras, prijungiant jį prie Anykščių 
turizmo informacijos centro. Sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka sakė, 
kad abi įstaigas sujungus į vieną, 
70 proc. naujo darinio veiklos bus 
skirta verslui, o 30 proc. – turiz-
mui.

Narys. Rajono Tarybos posėdyje 
prisiekė liberalas Saulius Rasalas. 
S. Rasalas į rajono Tarybą pateko 
iš jos pasitraukus Liberalų sąjūdžio 
atstovui, prof. Audriui Bitinui. 
Priesaiką savivaldybėje priėmė 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
atstovas.

Muzika. Atlikėjai Deivydas 
Zvonkus ir Stano sukūrė šmaikščią 
dainą apie Gretą Kildišienę. „Drau-
giškas šaržas ir neatsakyti klausi-
mai. Jokių patyčių“, - apie dainą 
sakė D. Zvonkus. Dainos galima 
pasiklausyti portale anyksta.lt

Portretas. Iš nuotraukos UAB 
„Anykštos redakcija“ (Vilniaus 
g.  29, Anykščiai), darome portre-
tus laidotuvėms (iki A4 formato). 
Nuotraukos su rėmeliais kaina – 15 
eurų.
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spektras

Temidės svarstyklės

Pataisa. Seimo kanceliarijoje 
įregistruota įstatymo pataisa, kurią 
priėmus visuomenei būtų atskleis-
tos visų sovietmečiu su KGB ben-
dradarbiavusių asmenų pavardės. 
Tokį projektą pateikė parlamenta-
ras, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
frakcijos narys Zbignevas Jedins-
kis. Parlamentaras užsimojo keisti 
asmenų, slapta bendradarbiavusių 
su buvusios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis, registracijos, prisipa-
žinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų 
apsaugos įstatymo 8 straipsnį. 

Pilietis. Šalies politikai mano, 
kad Ukrainos pilietybę praradu-
siam buvusiam Gruzijos preziden-
tui ir Odesos srities gubernatoriui 
Michailui Saakašviliui Lietuva ga-
lėtų pasiūlyti leidimą gyventi Lie-
tuvoje, o paskui ir pilietybę.  Idėja 
ištiesti pagalbos ranką artimam 
Lietuvos bičiuliui M. Saakašviliui, 
kuris už nuveiktus darbus kadaise 
pelnė didžiulę pagarbą, kilo euro-
parlamentarui liberalui Petrui Auš-
trevičiui. 

Abitūra. Vyriausybės rūmuose 
premjeras Saulius Skvernelis ir 
švietimo ir mokslo ministrė Jurgita 
Petrauskienė pasveikino geriausius 
Lietuvos abiturientus. Čia susirin-
ko 125 abiturientai, kurie šiemet iš 
3 ir daugiau egzaminų gavo aukš-
čiausius įvertinimus.  Šiais metais 
geriausiai abitūros egzaminus iš-
laikė du abiturientai, gavę po pen-
kis šimtukus. Po keturis šimtukus 
surinko 24 abiturientai iš Kauno, 
Kėdainių, Klaipėdos, Marijampo-
lės, Šilutės, Vilniaus mokyklų. Tri-
jų šimtukų sulaukė 101 mokinys.. 
Iš viso Lietuvoje šimtukininkų, eg-
zaminus išlaikiusių bent vienu šiuo 
maksimaliu įvertinimu, būryje yra 
net 1733 jauni žmonės. 

Pinigai. Net šventas reikalas gali 
būti temdomas šešėlių. ES pinigus, 
kurie buvo skirti Šv. Jokūbo kelio 
projektui, Kretingos rajono valdžia 
ištaškė nederamai. Didžiulis gėdos 
jausmas - taip jautėsi buvęs Kre-
tingos meras, vėliau tarybos narys 
Juozas Pelionis, šią vasarą bandęs 
paaiškinti Lenkijos pinigrimams, 
kad Šv. Jokūbo kelias šiame rajone 
nėra pažymėtas, o žemėlapį, kuriuo 
turėtų naudotis žygeiviai, sudarė 
kompiuteris - tai trasa iš Kretingos 
į Klaipėdą, skirta automobiliams. 
Buvusio rajono tarybos nario ma-
nymu, buvo ne tik pamintos krikš-
čioniškosios vertybės, bet ir pada-
rytas nusikaltimas - esą netinkamai 
iššvaistyti Europos Sąjungos pini-
gai, beveik 100 tūkst. eurų. 

Keleiviai. Vilniuje du agresyvūs 
vyrai privertė lengvojo automobi-
lio vairuotoją juos pavežti, o paskui 
atėmė iš jo ir automobilį ir sukėlė 
avariją. Į 32-ejų vyro automobilį 
„VW Golf“ įsėdo du agresyviai 
nusiteikę vyriškiai ir paprašė juos 
nuvežti iki Algirdo gatvės. Kai 
vairuotojas atvežė šiuos asmenis į 
nurodytą vietą, jie vairuotojui pa-
grasino ir pagrobė automobilį. Tą 
pačią dieną Vilniuje, Liepkalnio 
gatvėje, pagrobtas automobilis 
„VW Golf“ sukėlė eismo įvykį. Jį 
vairavęs neblaivus (2,21 prom. al-
koholio) vairuotojas (g. 1994 m.) 
uždarytas į areštinę. Vėliau buvo 
sulaikytas kitas plėšime dalyvavęs 
neblaivus (1,45 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1979 m.). Jis irgi uždary-
tas į areštinę.

Parengta pagal 
Bns informaciją

panaudojami  iš organizacijos „Da-
nish Relief Group“ gauti baldai: sta-
lai, knygų spintos, kėdės. 

Hiba Mohamed  Belhaiba  kilęs iš 
Maroko, tačiau jau trisdešimt metų 
gyvena ir užsiima labdaringa veikla 
Danijoje. Pagal profesiją jis plaukimo 
ir rankinio treneris. Jis yra renkamas ir 
Nestved miesto savivaldybės tarybos 
deputatu, rūpinasi pabėgėlių iš Sirijos 
ir kitų šalių integracijos, socialinių 
garantijų problemomis. Pasitelkęs sa-
vanorius, organizuoja labdaros rinki-
mą ir siuntimą į  Afrikos šalis, taip pat 
Rumuniją, Ukrainą, Lietuvą ir kitur. 
Savivaldybė humanitarinei organiza-
cijai „Danish Relief Group“ nemoka-
mai skyrė patalpas, kur savanoriškai 
padirbėti per dieną po 2-3 valandas 
susirenka vietiniai pensininkai. 

Pats Hiba Mohamed Belhaiba 
juokaudamas sako, kad jam tenka 
dirbti per parą kartais ir 24 valan-
das. Beje, „Danish Relief Group“ 
yra vienintelė labdaros organizacija 
Danijoje, turinti teisę tiekti labdarą į 
Afrikos ir Pabaltijo šalis. Pasak Ri-

čardo Sargūno, bendradarbiaujančio 
su danais, labdaros siuntos iš orga-
nizacijos „Danish Relief Group“ 
Lietuvą pasiekia jau nuo 1989-ųjų 
metų. Pirmiausia  žemės ūkio tech-
nika, įvairūs agregatai, cheminės 
augalų apsaugos priemonės keliavo į 
Šiaurės Lietuvą, kur žemę nuomojo, 
ūkininkauti bandė danai ar kurį laiką 
veikė bendros Lietuvos – Danijos 
žemės ūkio įmonės. (Vėliau visos 
tos iš Danijos atvežtos priemonės 
liko lietuviams žemdirbiams.) Pas-
kui  sėkmingai veikianti labdaros or-
ganizacija į Lietuvą pradėjo gabenti 
labdaros siuntas. 

R.Sargūno teigimu, vien Anykščių 
rajoną pasiekė per pusantro šimto 
labdaros pripildytų didžiulių autofur-
gonų. 

„Danish Relief Group“ labdaros 
organizacijos vadovas Hiba Moha-
med Belhaiba Anykščiuose jau lan-
kėsi prieš dešimtmetį. Dabar atvykęs 
jis pastebėjo daug gražių pasikeitimų, 
naujų lankytinų objektų, teigiamai 
įvertino turizmo plėtrą.

Paklausta, kaip vertina dar ne-
sibaigusį vasaros sezoną, I. Blu-
džiūtė pastebi, kad dabar vasaros, 
kurioje būtų palankus oras, kaip 

tokios nėra. Tačiau lietuviai, kurie 
tuo metu atostogauja, atvažiuoja, 
todėl, lyginant su pirmaisiais va-
saros mėnesiai, tikimasi lankytojų 

Dėl prastų orų lankytojų lajų take sumažėjo
„Lyginant su praeitų metų vasarą, iš tikrųjų pas mus lankytojų 

skaičius sumažėjo”,  – „Anykštos” redakcijai paaiškino Medžių 
lajų tako komplekso padalinio vadovė Indrė Bliudžiūtė. Pašneko-
vė priduria, kad dėl lietingų orų žmonės neatvažiuoja į taką, bet, 
kai pasirodo saulė, žmonių padaugėja.

Izabela KuzMIcKA

padaugėjimo: „Tikimės, kad taip 
vasara nepasibaigs, bent jau kad 
būtų galimybė saule pasidžiaugti”.

 Parama – 1 euras - kurią pa-
prastai sumoka įeinantis į lajų 
taką, anot I. Bludžiūtės, neatbaido 
lankytojų ir žmonės netgi savano-
riškai įsigyja lankytojų bilietus: 
„Aišku, yra ir tokių žmonių, kurie 
neįsigyja bilietų, bet čia nėra pro-
blemos”. Pinigai yra naudojami 

teritorijos tvarkymui, puoselėjimui 
ir kūrimui.

Be to, Medžių lajų tako kom-
plekso padalinio vadovė pridūrė, 
kad nuo rugpjūčio dėl kelio remon-
to darbų ilgėja komplekso darbo 
laikas. Ji mano, kad remontas ne-
paveiks, nes, anot pašnekovės, yra 
kitų būdų, kuriais galima pasiekti 
lajų taką – tai dviračiai, traukinu-
kas.

Lankėsi humanitarinės  organizacijos vadovas Vytautas BAGDONAS

Per tris dešimtmečius Kunigiškių I kaime veikiančiame Svėda-
sų krašto (Vaižganto) muziejuje ne kartą svečiai iš užsienio šalių 
lankytojų knygoje paliko įrašus. O štai liepos 26-ąją muziejaus 
lankytojų knygoje atsirado atsiliepimas ir arabų kalba. 

Besišypsantis Hiba Moha-
med Belhaiba muziejuje 
išbandė ir įspūdingą „Vaiž-
gantinių“ krėslą.     

Autoriaus nuotr.

Neblaivus. Trečiadienį,  apie 22 
val., Anykščių mieste, A. Vienuolio 
gatvės pabaigoje, buvo sustabdytas 
automobilis „Audi 80”, kurį vaira-
vo vyras (gim. 1944 m.),  gyvenan-
tis Anykščiuose. Vyrui alkotesteriu 
nustatytas 2,61 promilės girtumas.

Ginklas. Antradienį, apie 13 

val., Viešintų seniūnijos Paežerio 
kaime, namo kieme, neblaivus (nu-
statytas 2.31 girtumas) sūnus (gim. 
1991 m.) su keptuve trenkė motinai 
(gim. 1961 m.) per galvą, tuo sukel-
damas fizinį skausmą ir padaryda-
mas sumušimą galvos plaukuotoje 
dalyje. Įtariamasis sulaikytas ir už-
darytas į areštinę. 

Žymės. Policija gavo  vyro (gim. 
1985 m.),  gyvenančio  Anykščiuo-
se, Kęstučio gatvėje, pareiškimą,  
kad liepos 22 dieną,  apie 23.30 
val., iš žmonos, su kuria šiuo metu 
vyksta skyrybų procesas, pasiėmęs 
mažametę dukterį (gim. 2015 m.) 
pastebėjo ant jos kojos vidinės šlau-
nies galimai smurto žymes.

Parduotuvė. Ketvirtadienį,  apie 
16.30 val., į parduotuvę, esančią 
Anykščių seniūnijos Burbiškio 
kaime, atėjo neblaivus vyras (gim. 
1960 m.), kuris trukdė dirbti parda-
vėjai, kabinėjosi prie klientų, trenkė 
pardavėjai per sprandą, išvertė ant 
prekystalio buvusį kasos aparatą, iš-
vartė prekes. Įtariamasis sulaikytas.

Taip savo susižavėjimą išreiškė 
puikiai arabiškai, angliškai, prancū-
ziškai ir kitomis kalbomis kalbantis 
muziejuje apsilankęs Danijoje vei-
kiančios ir pasaulyje gerai žinomos 
humanitarinės organizacijos „Danish 
Relief Group“ vadovas Hiba Moha-
med Belhaiba. 

Svečią  į Kunigiškių muziejų, kaip 
ir į kitas Anykščių rajono vietoves, 
lydėjo jau seniai palaikantis su juo 
bendradarbiavimo ryšius anykštėnas, 
buvęs Seimo narys Ričardas Sargū-
nas bei jo sūnus verslininkas Deivis 
Sargūnas. Čia juos pasitiko ir Kuni-
giškių seniūnaitijos seniūnaitis Pra-
nas Maišelis.

Labdaringos organizacijos vadovas 
apžiūrėjo muziejuje įrengtą senovinę 
klasę.  Žinoma, nepraleido progos pa-
sidomėti ir kaip muziejaus reikmėms 

dėjau tik atvykęs į Anykščius, kartu 
dirbome 18 metų,“ -  kalbėjo Ž. Ov-
siukas. „Smagu žiūrėt  startus. 12–
14 vietos pasaulyje tai nėra mažai 
iš Anykščių kilusiam sportininkui, 
žinant, kad tokiose trumpose dis-
tancijose kaip 50 m rezultatą lemia 
sekundžių dalys, galbūt kurio nors 
grybšnio klaidelė ir, be abejo, spor-
tinė sėkmė. Giedrius turi tikslus,  po-
tencialą, motyvaciją jų siekti, trykšta 
entuziazmu ir tai mane džiugina. Esu 
įsitikinęs, kad jis pateks į 2020–ųjų 
olimpiadą ir joje realizuos save“. -  
sakė Ž. Ovsiukas

Užvakar G. Titenis plaukė 200 
metrų krūtine, tačiau ir šioje jo 
plauktoje ilgiausioje distancijoje jam 
nepasisekė. Nuplaukęs per 2 min. 
12,37 sek, beveik 5 sek. lėčiau nei 
jo asmeninis rekordas, tenkinosi 21 
vieta.

Į finalus nepateko...
Budapešte (Vengrija) vykstančiame FINA pasaulio plaukimo 

čempionate ilgajame baseine mūsų kraštietis Giedrius Titenis 
buvo geros formos ir  tikėjosi plaukti finaluose, tačiau į juos nepa-
teko. Vienas geriausių Lietuvos plaukikų 100 m plaukime krūtine 
užėmė 12–ą, o tuo pačiu stiliumi 50 m plaukime, į kurį dėjo labai 
daug vilčių, 14 vietą. Užvakar garsiausiam iš Anykščių kilusiam 
plaukikui pasaulio čempionatas baigėsi – į pusfinalį jis nepateko.

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Neseniai 28–ąjį gimtadienį šven-
tęs  G. Titenis 100 m krūtine nu-
plaukė per 59,66 sek. ir užėmė 12  
vietą. Sportininkas vylėsi patekti į 
50 m plaukimo tuo pačiu stiliumi fi-
nalą, juolab kad prieš dvejus metus 
pasaulio čempionate Kazanėje, tre-
niruojamas Žilvino Ovsiuko, jis už-
ėmė 5 vietą. Beje, medalį iš pasaulio 
pirmenybių vaikinas parsivežė 2009 
metais, tuomet Romoje (Italija) pel-
nė 200 m plaukimo krūtine bronzą.   

Deja, pusfinalyje G. Titeniui 

plaukti 50 m greičiau nei atrankoje 
nepavyko, 50 m  G. Titenis įveikė 
per 27,24 sek. Sportininkas vylėsi 
pagerinti ir šio plaukimo Lietuvos 
rekordą (27,2 sek.), tačiau šis siekis 
liko ateičiai.  G. Titenis į finalą nepa-
teko ir užėmė 14 vietą. 

Savo buvusio auklėtinio plauki-
mus pasaulio čempionate atidžiai 
stebėjo buvęs ilgametis jo treneris, 
dabar Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius Žilvinas 
Ovsiukas. „Treniruoti Giedrių pra-

Prieš dvejus metus treniruo-
jamas dabartinio Anykščių 
kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktoriaus Žilvino Ov-
siuko Giedrius Titenis pate-
ko į du pasaulio čempionato 
finalus, o šiemet nepasiekė 
nė vieno.

Autoriaus nuotr.    

giant išvažiuoti iš miesto, įtartinai 
manevruojantis automobilis sustojo 
kelkraštyje. Iš paskos važiavęs vy-
ras, aplenkęs „Audi 80”, iš priekio 
automobiliu užblokavo jam kelią. 
Iš paskos atvažiavęs dar vienas au-
tomobilis, užblokavo „Audi 80” iš 
galo. Šio  automobilio vairuotojas, 
Vilniaus rajono gyventojas, priėjęs 

Vairuotojai netoleruoja girtų kolegų kelyje
Liepos 26 dieną  dieną, 22 val.  Utenos apskrities VPK Operatyvaus 

valdymo skyriuje buvo gautas pranešimas apie Anykščių mieste, Vie-
nuolio gatvėje, pavojingai manevruojantį automobilį. 

prie galimai neblaivaus „Audi 80” 
vairuotojo, ištraukė automobilio rak-
telius iš užvedimo spynelės. Netru-
kus atvažiavo ir policijos pareigūnai, 
kurie sulaikė automobilį vairavusį 
neblaivų garbaus amžiaus Anykščių 
miesto gyventoją. Anykščių rajono 
policijos komisariate buvo pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Anykščių policijos pareigūnai dė-
koja vairuotojams už jų pilietišką po-
elgį, užtikrinat saugumą kelyje.

Kaip paaiškėjo vėliau, neblaivų 
vairuotoją pastebėjo paskui jį auto-
mobiliu važiavęs  Anykščių rajono 
gyventojas. Vyras pastebėjęs, kad 
prieš jį tą pačia kryptimi važiuojan-

tis automobilis pavojingai manev-
ruoja, ir įtaręs, kad automobilio vai-
ruotojas gali būti neblaivus, apie tai 
pranešė Bendrajam pagalbos centrui 
ir važiavo paskui automobilį. Bebai-
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Ar žadamas 
cukraus 
mokestis skatins 
sveikiau 
maitintis?

Turtingiausi politikai - 
ūkininkai ir gydytojai

lVŽs - lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga; 
lsDP - lietuvos socialdemokratų partija;
Ts lkD - Tėvynės sąjunga - lietuvos krikščionys demokratai; 
lRls - lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis.

Didžiausias R. Balsio turtas 
- žemė. Jo žemės sklypų vertė 
- beveik 318 tūkst. eurų. Jis de-
klaravo ir beveik 200 tūkst. eurų 
vertės „kitus registruotus daiktus, 
meno kūrinius ir juvelyrinius dir-
binius“. V. Juodelio vertingiau-
sias turtas – pastatai. Deklaruota 
politiko pastatų vertė – 366 tūkst. 
eurų. V. Juodelio žemės sklypai 
įkainoti 125 tūkst. eurų, kiti re-
gistruoti socialdemokrato daiktai 
įkainoti 144 tūkst. eurų. V. Juo-
delis turi 127 tūkst. eurų paskolą, 
R. Balsys bankams skolingas 30 
tūkst. eurų.

G. Klimkevičiaus deklaruoto 
šeimos turto bendra vertė - 372 
tūkst. eurų. Didžioji dalis šios 
sumos - nekilnojamasis turtas. G. 
Klimkevičius savo vardu dekla-
ravo 172 tūkst. eurų vertės turtą, 
o jo žmonos Vaidos Klimkevičie-
nės vardu deklaruotas 72 tūkst. 
eurų vertės nekilnojamasis turtas. 
V. Januškos šeimos turto vertė -  
beveik 359 tūkst. eurų. Pusė šios 
sumos V. Januškos ir jo žmonos 
gydytojos Nijolės Januškienės 
deklaruotos santaupos.

Anykščių rajono meras Kęstu-
tis Tubis deklaravo, jog jo šeimos 
turto vertė yra 189 tūkst. eurų. 
Didžioji dalis mero turto yra jo 
ir jo žmonos Elvyros Tubienės 
vardu registruoti žemės sklypai. 
Meras nurodė turįs 30 tūkst. eurų 
paskolą. Pagal turtą meras K. Tu-
bis rajono Taryboje yra devintas. 

Vicemero konservatoriaus Si-
gučio Obelevičiaus deklaruoto 
šeimos turto vertė - vos 20 tūkst. 
eurų. 

Jis turtu lenkia tik savo partie-

1. Raimondas Balsys (LVŽS; ūkininkas) 706 850
2. Vilius Juodelis (LSDP; ūkininkas) 580 475
3. Giedrutis Klimkevičius (TS LKD; gydytojas) 372 500
4. Vilius Januška (LRLS; gydytojas)  358 818
5. Audrius Bitinas (LRLS; teisininkas)  195 373
6. Donatas Tuska  (LRLS; girininkas) 192 900
7. Algirdas Ananka (LVŽS; treneris) 176 938
8. Arvidas Pajuodis (A. Liogės sąrašas; verslininkas) 159 888
9. Kęstutis Tubis 159 285 (meras)
10. Donatas Krikštaponis (LSDP; verslininkas) 129 078
11. Dainius Žiogelis (LSDP; ūkininkas, valdininkas) 120 300
12. Lukas Pakeltis (LRLS; verslininkas) 118 015
13. Nijolė Barkauskienė (LVŽS; ūkininkė, verslininkė) 111 312
14. Rita Kripaitienė (TS LKD; verslininkė) 81 266
15. Arūnas Liogė (A. Liogės sąrašas; teisininkas) 81 036
16. Raimundas Razmislavičius (TT; verslininkas) 72 890
17. Egidijus Šilaika (LSDP; mokytojas) 70 584
18. Vaidutis Zlatkus  (Darbo partija; treneris) 65 808
19. Alfrydas Savickas (Darbo partija; valdininkas) 54 160
20. Danutė Mažvylienė (LRLS; mokytoja) 31 358
21. Alvydas Gervinskas (LSDP; valdininkas) 20 706
22. Sigutis Obelevičius (TS LKD; vicemeras)  20 401
23. Dalia Kazlauskienė (TS LKD; gydytoja) 16 057
24. Gabrielė Griauzdaitė (TS LKD; verslininkė)  1300
25. Mindaugas Sargūnas (LRLS; verslininkas) 500

Anykščių rajono tarybos narių šeimų 
deklaruoto turto vertė (iš visų deklaracijos eilučių 

sumos atėmus negrąžintas paskolas) eurais:

Jaunieji verslininkai - konservatorė Gabrielė Griauzdaitė ir liberalas Mindaugas Sargūnas pateikė 
beveik tuščias turto deklaracijas. Konservatorė nurodė, kad visas jos turtas 1 300 eurų santaupų, o 
liberalas buvo dar kuklesnis - deklaravo vos 500 eurų santaupų.  

jono jUneViČiAUs nuotr.

Arvydas PETRYLA, Viešintų 
miestelio gyventojas:

- Netikiu. Manau, tai priemonė 
įvedus tokį mokestį daugiau pini-
gų surinkti į biudžetą. Pavyzdžiui, 
mano maitinimuisi cukraus mo-
kestis įtakos neturės. 

Aldona BALTRŪNIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Mano nuomonė tokia – kaip 
buvo, taip ir tebūnie. Kaip kas nori, 
taip tas valgo, tai kiekvieno žmo-
gaus asmeninis reikalas. Man tai 
neaktualu. Akivaizdu, kad mokes-
čio dėka maisto produktų kainos 
augs.

Bronius GAIGALAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

-  Nesąmonė. Neskatins sveikiau 
maitintis. Tai valdžios pretekstas 
įvesti naują mokestį. Savaime su-
prantama, įvedus mokestį, produk-
tai brangs, tad žmonės bus privers-
ti jų naudoti mažiau, gal mažiau 
valgydami bus sveikesni? 

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Rugpjūčio 11. į Anykščius atvyksta  angiochirurgas 
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus 

pacientams sergantiems :

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 17 iki 19val. Tel. 8 698 33 653

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geo-
dezijos skyrius atlieka sklypų projektiniai Nr. 83-5,6 suprojektuotų Miško 
savininkų kooperatyvui „Miško žemė“ Anykščių r. sav., Naujasėdžio k. 
kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo (kadastri-
nis Nr. 3482/0002:70) savininkę Diną Rinkevičiūtę ar jos įgaliotus as-
menis per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūly-
mus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, 

tel. : (8-626) 36379 el. p. zita.dikciene@vzf.lt

Pavojus - kuo daugiau 
rinkėjų, tuo daugiau ir 
nuomonių

Kęstutis TUBIS, Anykščių me-
ras, sveikinimo kalba per miesto 
šventę: 

„Tikrai džiaugiuosi, kad mūsų 
tiek daug susirinko. Niekada tiek 
nebuvo.“ 

Iš karto matosi, kad 
verslininkas 

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS,  Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas, apie tai, kodėl jo 
komisija nenagrinėjo skundo dėl 
Luko Pakelčio:

„Kadangi aš esu verslininkas ir 
mane sieja verslo santykiai ne tik 
su L. Pakelčio asmeninio turto ap-
sauga, bet ir su jo verslo įmonės 
turto apsauga, be kita ko, mes vos 
ne kaimynai. Tai būtų neetiška man 
tai daryti.“

Sostų karai. Antras 
sezonas. Anykščių variantas

Dainius ŽIOGELIS, socialde-
mokratas, apie tai, kodėl nedaly-
vavo balsavime:

 „Čia vyksta asmenybių karai ir 
individualių sąskaitų aiškinimasis. 
Čia veliamės į visišką jovalą. An-
trą kartą per šią kadenciją balsavi-
me nedalyvausime“.

Rezistentas
 
Ramūnas DAUGELAVIČIUS, 

VšĮ „Arbatos akademija“ vado-
vas, apie vaikystę:

„Net į vaikų įskaitą buvau įra-
šytas, iš mokyklos išmestas. Pro-
testavom gal net patys nežinodami 
prieš ką, o tuo pačiu prieš viską.“

Pageidaujate „katiušų“ 
ir T-34? 

Saulius RASALAS, rajono Ta-
rybos narys, apie miesto šventės 
eiseną:

„Negi „žiguliai“ ir „volgos“ 
simbolizuoja Joną Nepomuką ar 
šventą Oną?“. 

Yra – bėkit, kiek kojos neša

Laurynas GABRILAVIČIUS, 
Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininko pava-
duotojas, apie gaisrus:

„Pabrėžiu, kiekvienas gaisras 
vis kitoks ir konkrečių instrukcijų, 
kaip elgtis, nėra“.  

tes konservatores gydytoją Dalią 
Kazlauskienę (16 tūkst. eurų) bei 
kavinės vadovę Gabrielę Griauz-
daitę. Visas G. Griauzdaitės tur-
tas 1 300 eurų santaupų. Tiesa, 

ir šios deklaruotos sumos poli-
tikei užteko, kad aplenktų vieną 
varžovą - liberalas verslininkas 
Mindaugas Sargūnas deklaravo 
vos 500 eurų santaupų.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Renginį pradėjo Anykščių kultū-
ros centro folkloro ansamblis „Va-
laukis“, vadovaujamas Reginos 
Stumburienės. Ansamblis atliko 
žymųjį Antano Baranausko kūrinį 
„Anykščių šilelis“, kuriam ir buvo 

Pristatyta paroda, vaizduojanti
ir Anykščių šilelį Agnė liUBeRTAiTĖ

Miesto šventės metu  Anykščių koplyčioje atidaryta  tapytojo, 
grafiko Algimanto Jono Švėgždos paroda „Esu gamtos dalis“. 
Parodoje eksponuojami darbai yra Antano Baranausko poemos 
„Anykščių šilelis“ vaizdiniai, iliustracijos.

skirtas didžiausias A. Švėgždos dė-
mesys.

Šios parodos kuratorius ir suma-
nytojas, A. Švėgždos bendražygis, 
profesorius Arvydas Šaltenis svei-
kino anykštėnus su gražia mies-
to švente ir jubiliejine pasaulio 
anykštėnų diena. Jis prisipažino, 
jog seniai norėjo, kad Anykščiuo-
se būtų eksponuojami A. Švėgždos 
darbai. Geras menininko draugas 
pasidalino jaunystės prisiminimais 
ir gražiausiomis akimirkomis, pra-
leistomis su A. Švėgžda. Tapyto-
jas itin mylėjo šį kraštą, nors tai 
ir nebuvo jo gimtinė. Jau sunkiai 
sirgdamas ir būdamas Vokietijoje, 
A. Švėgžda sugalvojo iliustruoti 
poemą „Anykščių šilelis“. Prieš tai 
menininkas buvo iliustravęs ir žy-
miąsias M. Martinaičio „Kukučio 
balades“.

Profesorius kalbėjo, jog A. 
Švėgžda taip mylėjo Anykščius ir 
buvo prisirišęs prie šio krašto, jog 
paprašė po jo mirties pelenus iš-
barstyti į Šventosios upę. Meninin-
kui mirus, artimieji taip ir padarė. 
„Jis pasirinko šią gražią upę tam, 
kad susilietų su gamta. Tą rodo ir 
parodos pavadinimas – „Esu gam-
tos dalis“, - sakė A. Šaltenis.

Žodį tarė ir taip pat prisimini-

mais apie A. Švėgždą pasidalino 
menotyrininkas, kultūros veikė-
jas Viktoras Liutkus. Jis taip pat 
pasakojo, jog neseniai internete 
perskaitė apie vieną Amsterdame 
eksponuojamą V. Van Gogo paro-
dą, kuri buvo apie gamtą ir nusi-
raminimą.  „Ko gero, Algis būtų 
važiavęs žiūrėti šitos parodos“, - 
kalbėjo V. Liutkus. V. Van Gogas, 
pasak menotyrininko, buvo vienas 
mėgstamiausių A. Švėgždos dali-
ninkų.

Parodoje apsilankė ne tik kūrėjo 
bendražygiai ir jo talento gerbėjai, 
bet ir artimiausi šeimos nariai.

A.Švėgžda gimė 1941 metais 
Kelmėje, gyveno Plaučiškių kai-
me. Vėliau persikėlė į Vilnių, kur 
baigęs Vilniaus dailės institutą  jis 
atgaivino Jaunųjų dalininkų su-
sivienijimą. Jam dailininkas va-
dovavo 1969-1976 metais. Jauno 
ir perspektyvaus menininko toli-
mesnei kūrybai kelią pastojo sunki 
liga, todėl A. Švėgžda pasitraukė į 
Vakarus. Berlyne jam atliko inkstų 
transplantaciją, tačiau jo gyvybė 
visiškai priklausė nuo dializės pro-
cedūrų. 1988 metais A. Švėgžda 
tapo Vokietijos dailininkų sąjungos 
nariu, vėliau dėstė piešimo ir pa-
stelės kursą Švalenbergo vasaros 
akademijoje.

Dailininko kūrybą galima būtų 
padalinti į du etapus: lietuviškąjį 
ir vokiškąjį. Jaunystės metai jo 
kūryboje pasireiškia jauno žmo-
gaus žaismu, maištu, savo savi-

tumo ieškojimu. Pradžioje jo ta-
pyboje buvo ryškiai matyti tokių 
menininkų kaip P. Picaso, V. Van 
Gogo, P. Gauheno įtaka.  Vėlesni 
A. Švėgždos darbai atspindi jo 
galvoje kirbančius egzistencinius 
klausimus, kančią, baimę. Bran-
džiuoju kūrybos laikotarpiu jo 
darbuose galima įžvelgti itin gilų 
gamtos stebėjimą.

Be dailės A. Švėgžda domėjosi 
filosofija, psichologija, istorija, li-
teratūra, muzika, Rytų kultūra. Jis 

Šios parodos kuratorius ir 
sumanytojas - A. Švėgždos 
bendražygis, profesorius Ar-
vydas Šaltenis.

Kepalas juodos duonos su įspausta H raide 
1984 m.

Laimės šulinys.

Linas BITVINSKAS

latviai ką tik priėmė nuta-
rimą, kad įveda progresinius 
mokesčius. Valdžia vėl tariasi, 
vėl pakilo kalba, kad reikia ir 
pas mus įvesti progresinius mo-
kesčius. Manau, kad įvedinėti 
visiškai nereikia, nes progresi-
niai mokesčiai seniai lietuvoje 
yra. Vieni moka 4 procentus, 
kiti - 55. Tokio progreso net 
skandinavai nepasiekė. 
neduokdie, įves, tai tie, kurie 
mokėdavo 4 eurus nuo 100 
eurų, mokės 3, o tie, kurie 55 - 

mokės 75 eurus. kitaip lietuvo-
je nebūna...

Žinoma, juokauju, tačiau 
nesu jau toks neteisus. Štai Sei-
mo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas stasys jakeliūnas 
įvertino Vyriausybės siūlomus 
pakeitimus, kuriose neliko 
nuostatos sujungti darbdavio 
ir darbuotojo mokamų mokes-
čių, žadama naikinti kai kurias 
pridėtinės vertės mokesčio 
lengvatas, atsisakyti papildomo 
neapmokestinamo dydžio už 
vaikus, tačiau visiems mokėti 
vaiko pinigus, „sodros“ mokes-
čių netaikyti 100 eurų atlygini-
mo daliai ir kt. jo teigimu, pa-
siūlymas remiasi tuo, kad mažai 
uždirbantieji gaus daugiau 
pajamų, kadangi 100 eurų ne-
bus apmokestinamas „sodros“ 
įmokoms. Tačiau pagal dabarti-
nę situaciją techniškai darb-
daviui priskiriama mokesčio 
dalis yra 31 proc., darbuotojui 
–  3 proc. Taigi, darbuotojui iš 
100 neapmokestinamo pajamų 
dydžio nauda bus 3 eurai, darb-
daviui – 31 euras arba dešimt 
kartų daugiau. Matote, mano 

formulė praktiškai pasitvirti-
no. ir tai turėtume džiaugtis, 
nes valdančią koaliciją sudaro 
partijos, kurios ėjo į seimą „rū-
pintis paprastu žmogumi“. kaip 
visada, žmogumi bus pasirū-
pinta, bet verslu – dešimt kartų 
daugiau. Bijau net pagalvoti, 
kaip būtų, jeigu prie valstybės 
vairo stotų gryni kapitalistai... 
Turbūt priimtų įstatymą, kad 
daugiau negu minimumą mokėti 
draudžiama. 

Reikia pradėti kalbėti apie 
tai, kad ne skandinavai moka 
didelius mokesčius, bet mes 
mokam tokius mokesčius, kurie 
laiko skurde didžiąją lietuvos 
gyventojų dalį. 

jei perkate sviestą, tai turė-
jote pastebėti, kad lietuviško 
sviesto pakelis jau kainuoja 1 
eurą 69 centus, senais pinigais 
tai būtų 5 litai už 180 gramų 
arba 27 litai už kilogramą. 

kai paskaičiavau, tai pa-
galvojau, kas toms karvėms 
pasidarė, kad ganymo sezono 
viduryje tokia branguma. Žino-
ma, galime sakyti,  prekybinin-
kai godūs, bet didžiąją kainos 

dalį sudaro būtent mokesčiai. 
lietuvoje mokesčiai tokie dide-
li, kad, kaip sako naftos perdir-
bimo atstovai, net jei nafta būtų 
nemokama, benzino litras vis 
tiek kainuotų netoli euro.   

Tiesa, mūsų ekonomistai, net 
tokie gudrūs kaip seimo narė 
Aušra Maldeikienė, kažkodėl 
apie mokesčius tingi aiškinti. 
sakykim, teigdami, kad būtinai 
reikia būtinai įvesti papildomą 
mokestį už tą ar aną, ekono-
mistai nepasako, kad tai ne 
mokesčiai iš esmės, o gyven-
tojų privertimas finansuoti 
vyriausybės išlaidas. kitaip 
sakant, ar už šildymą, ar už 
cukrų, o jei įves – ir už orą, ne 
mokesčiai, o tiesiog nesąmonė. 
Už produktus ir paslaugas, 
sumokame mes, valstybė prie 
to niekaip neprisideda, tačiau 
vis tiek ima mokesčius. Mes 
mokame už viską pinigais, nuo 
kurių jau sumokėti mokesčiai ir 
vėl mokame mokesčius. kodėl? 
Atsakymas paprastas – pir-
ma suplanuojamos valstybės 
išlaidos, kiek ji planuoja skirti, 
sakykim, kariuomenės auksinių 

samčių pirkimui, o paskui jau 
ieškoma, kaip gauti pinigų už 
tuos samčius apmokėti.  

Todėl reiktų skeptiškai vertin-
ti kilnius valdžios pasiūlymus 
„taikyti lengvatas“. jokios čia 
ne lengvatos, tiesiog mažiau 
samčių reikia pirkti. O iš kitos 
pusės, užtenka baksnoti į skan-
dinaviją. skandinavai moka 
tokius pat didelius mokesčius, 
bet už juos gauna nepalygina-
mai daugiau. 

skandinavas moka mokesčius 
ir žino, kad jei jau atsitiks, kad 
neteks darbo, jo po kelių mėnesiu 
neišvarys į gatvę nuorūkų rinkti 
(juk pašalpą moka, veltėdis), o 
valstybė padarys viską, kad tik jis 
vėl grįžtų į darbo rinką. 

esmė yra ne mokesčių dydyje, 
o jų panaudojime. kokio nori 
dydžio mokesčius galim mokėti, 
tačiau jei jie bus naudojami kaip 
iki šiol, pinigų valstybėje visada 
stigs. ir ypač jų stigs tose srityse, 
kurios rūpinasi žmonėmis.  Todėl 
aš esu  prieš progresinius mo-
kesčius – pirmiausia padarykit, 
kad mokesčius lietuvoje visi 
sumokėtų.  

BAIGTI  LELIŪNŲ NUOTEKŲ VALYMO 
ĮRENGINIŲ MODERNIZAVIMO DARBAI

2016 m. rugsėjo 1 d. UAB ,,Anykščių vandenys“ , atstovauja-
ma direktoriaus Arvydo Katuokos ir Lietuvos aplinkos apsau-
gos investicijų fondas (toliau LAAIF), atstovaujamas direkto-
riaus pavaduotojo Arvydo Dragūno, veikiančio pagal LAAIF 
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. spalio 12 d. pasirašė finansavimo ir priežiūros sutartį, 
dėl projekto ,,Leliūnų nuotekų valymo įrenginių modernizavi-
mas“ finansavimo.  Finansavimas skirtas Lietuvos Respu-
blikos aplinkos ministro  2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 
D1-540 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudoji-
mo 2015 m. finansavimo kryptis

Programos tikslas – vystyti rajono infrastruktūrą. Vienas iš 
šio tikslo uždavinių –  modernizuoti Leliūnų miestelio nuotekų 
valymo įrenginius. Naujuose įrengimuose nuotekų biologinio 
valymo procesas automatizuotas, duomenys apie įrenginių 
darbą siunčiami į dispečerinę, vykdoma išleidžiamų nuotekų 
debito apskaita. Modernizavus nuotekų valymo įrenginius, jie 
atitinka planuojamų tvarkyti nuotekų kiekybines  ir kokybines 
charakteristikas, nuotekos išvalomos iki nuotekų išleidimui 
nustatytų reikalavimų. 

Bendra projekto vertė  siekia 171,2  tūkst. eurų, iš kurių  LA-
AIF paramos lėšos sudaro  32,8 tūkst. eurų. Projekto vykdyto-
jas – UAB ,,Anykščių vandenys“ – projekto finansavimui skirs 
138,4 tūkst. eurų.

Šiam projektui įgyvendinti  su UAB ,,Norus“ pasirašyta staty-
bos darbų rangos sutartis. 

Projekto įgyvendinimo pradžia  - 2016 m. kovo 17 d., pro-
jekto įgyvendinimo pabaiga – 2017 m. liepos 17 d. 

buvo itin intelektuali, giliai mąs-
tanti asmenybė. Savo darbams jis 
naudojo pačias įvairiausias prie-
mones – nuo aliejinių kreidučių 
iki kiniško tušo. Menininkas mirė 
Berlyne 1996-aisiais, būdamas 55-
erių.

   Be „Anykščių šilelio“ iliustra-
cijų, parodoje „Esu gamtos dalis“ 
galima pamatyti ir A. Švėgždos  šei-
mos portretus, jo paties atvaizdus, 
duonos, sūrių vaizdinius. Paroda 
veiks liepos – rugpjūčio mėnesiais. 
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1965 – 1983 m. 
Vaikystėje kamavo ligos

Pasak žolininko, jo gyvenimo 
kelias  galbūt buvo nulemtas dar 
ankstyvoje vaikystėje, nes stebu-
klinga žolelių galia ligų kamuoja-
mas vaikas įsitikino lankydamas 
vaikų darželį ir pradines mokyklos 
klases. Dabar lieknas, išvaizdus 
vyras vaikystėje buvęs pagal savo 

Arbatos magijos užburtas 
užburia ir kitus... jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Jį Anykščiuose pažįsta beveik visi. Daugelis iš jo pirko arbatų 
maloniam gėrimui ir vaistams, ne vienas konsultavosi dėl negala-
vimų gydymo. Žolininkas, VšĮ „Arbatos akademija“ vadovas ir 
savininkas, keturių vaikų tėvas Ramūnas Daugelavičius jau gi-
liai įleidęs šaknis į Anykščių žemę, jaučiasi laimingas galėdamas 
padėti kitiems, tačiau iki to, ką dabar žino ir gali, buvo ilgas at-
kaklių ieškojimų, mokymosi ir darbo kelias. „Pirmiausia reikėjo 
išmokti padėti pačiam sau“, - šypsojosi arbatų meistras. 

amžių stambokas, apvalainas, ta-
čiau labai judrus. „Gimiau po Vė-
žio ženklu 1965–ųjų liepos 12–ąją 
Rokiškyje veterinarijos gydytojo ir 
zootechnikės šeimoje. Manau, kad 
ženklas turėjo įtakos mano gyve-
nimo kelyje, juk mes visi šiek tiek 
panašūs išoriškai, tokie skirtingi 
savo vidum, - pastebėjo R. Dauge-
lavičius. - Vaikų darželyje užklupo 
pirmosios vaikiškos ligos, kurias 

mama, močiutė ir teta kaip įma-
nydamos gydė žolelėmis, nes jas 
gerai pažinojo ir naudojo. Deja, ne 
visuomet padėjo jų pastangos ir di-
plomuotų gydytojų išrašyti chemi-
niai vaistai. O gal nuo pastarųjų aš 
ir buvau apkūnus? Dėl plaučių ligų 
mane net į Santariškes vežiojo, o 
ten profesorė išrašė tokių iš žolelių 
pagamintų stebuklingų miltelių, 
nuo kurių mano būklė ženkliai pa-
gerėjo. Iš ligų išsikapsčiau septin-
toje klasėje. Prisimenu, pradėjau 
sportuoti, susižavėjau lengvąja 
atletika. Tačiau ir vėl – patyriau 
kojos traumą, sekė operacijos, il-
gas gydymas. Sportą teko pamirš-
ti, tuo pačiu atsirado daug laisvo 
laiko, o paaugliška energija liejosi 
per kraštus“.

R. Daugelavičius prisipažino, kad 
su draugais ir langus padaužydavęs, 
tai buvęs protestas prieš tvarką mo-
kykloje, gal dar ir ne visai sąmonin-
gas, greičiau intuityvus priešinimasis 
okupacinei santvarkai. „Net į vaikų 
įskaitą buvau įrašytas, iš mokyklos 
išmestas, - dėl to tarsi pats nustebęs 
sakė iš pažiūros lėtas ir ramus žmo-
gus. – Protestavom gal net patys ne-
žinodami prieš ką, o tuo pačiu - prieš 
viską. Tačiau mokyklą baigiau visai 
neblogais pažymiais ir inžinieriaus 
dėdės pavyzdžiu įstojau į Kauno po-
litechnikos institutą (KPI), pasirin-
kau energetiko specialybę.“ 

1984 - 2008
Užgrūdino sovietinė armija 

ir kalnai

Metus pasimokiusį R. Dauge-
lavičių paėmė į sovietinę armiją. 
„Išvengiau Afganistano, gal iš ten 
ir nebūčiau sugrįžęs, tuos dvejus 
metus atitarnavau priešlėktuvinės 
gynybos dalinyje, miškuose,  Kali-
ningrado srityje. Sugrįžau į sportą, 
beje, armijoje svėriau 30 kilogramų 
daugiau nei dabar. Už  pirmą vietą 
Pabaltijo garnizone net atostogų 
gavau, - prisiminė neramaus būdo 
R. Daugelavičius. – Armijoje ištiko 
lyg ir koks „atsivertimas“. Būdavo, 
stovi valandų valandas sargyboje 
po šaltu ir žvaigždėtu dangumi, o 
mintys galvoje visokios sukasi. Kas 
esu? Kuo būsiu? Kokia mano mi-
sija šiame pasaulyje ir taip toliau... 
Kažkas pasikeitė mano mąstyseno-
je, požiūryje į vertybes“.

Po tarnybos sugrįžo į tą patį KPI. 
Pasinėrė į studijas, į meninę foto-
grafiją. „KPI fotoklubas“ garsėjo 
talentingais fotografais, čia lanky-
davosi fotografijos meistrai Ro-
mualdas Rakauskas, aleksandras 
Macijauskas ir kiti.- pasakojo R. 
Daugelavičius. – Fotografija lydė-
jo ir tolimesniame gyvenimo kely-
je, kur bedirbdavau, vis rasdavau 
tamsų kampelį įsirengti fotolabo-
ratorijai“. Dar gilesnius dvasinius 
pokyčius būsimasis žolininkas, 

arbatų meistras, pajuto po vasaros 
kelionės į Sibirą, nuotykių Sajanų 
kalnuose. „Bendražygių grupė liko 
slėnyje, o aš ėjau ieškot perėjos, - 
prisiminė R. Daugelavičius. – Užsi-
kabarojau ant stataus trapių uolienų 
kalnagūbrio ir staiga pajutau, kad 
užkopiau virš savo galimybių. Aki-
mirksniu įsižiebė supratimas, kad 
jeigu esu kažkam labai reikalingas 
šioje žemėje, išliksiu gyvas, o jei 
ne... Bus taip, kaip lemta. Galvoje 
sukosi įvairios mintys. Tai buvo 
dar vienas dvasinės brandos etapas, 
paskatinęs tapti tuo, kuo esu dabar. 
Buvo lemta sugrįžti. Sugrįžti ir su-
tikti savo svajonių moterį, tuometę 
Kauno medicinos instituto studentę 
Vaivą. Su ja per 1987–ųjų Naujuo-
sius jos močiutės namuose Kazlų 
Rūdoj atšokom vestuves, o vėliau 
abu ten ir apsigyvenom. Prieš 20 
metų povestuvinėje kelionėje Šven-
tosios pakrante nė nenutuokėm, kad 
apsigyvensim Anykščiuose. Turiz-
mas, kalnai, irklavimo treniruotės, 
varžybos. Dirbom, mokėmės, turė-
jom galybę pomėgių, buvo be galo 
užimtas laikas, beje, ir vėlesnis, bet 
jau su vaikais“.

Keletą metų R. Daugelavičius 
dirbo Kazlų Rūdoje šilumininku – 
energetiku, Marijampolės centrinė-
je ligoninėje prižiūrėjo medicininę 
aparatūrą.

Žolininkas, „Arbatos akademijos“ savininkas, keturių vaikų tė-
vas Ramūnas Daugelavičius sako, kad galbūt mokymasis ir tapo 
jo gydymosi esmė.

„Taip atrodžiau vaikystėje“, 
- sakė R. Daugelavičius.

Sovietinėje armijoje R. Daugelavičius turėjo laiko apmąsty-
mams.

Teko padirbėti miškakirčiu ir skulptoriumi....

Ramūnas Daugelavičius Šanchajuje (Kinija) su inde arbatos 
parodoje.
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Paslaptis, kodėl tirs rajono Tarybos 
nario Luko Pakelčio veiksmus

Ką tirs - slepia

Kuo prasikalto L. Pakeltis, dar prieš 
rajono Tarybos posėdį „Anykštai“ 
nesutiko atskleisti nei 23 pasirašiu-
siųjų asmenų pareiškimą dėl rajono 
Tarybos nario Luko Pakelčio veiks-
mų gavęs ištirti savivaldybės Antiko-
rupcijos komisijos pirmininkas Rai-
mundas Razmislavičius, nei rajono 
Tarybai parengto sprendimo sudaryti 
laikinąją komisiją iniciatorius, rajono 
meras Kęstutis Tubis.

„Pareiškimas neišnagrinėtas. Anti-
korupcijos komisijos reglamentas nu-
mato viešinimo tvarką tik po to, kai 
viskas yra išnagrinėta“, - paprašytas 
visuomenę  supažindinti su 23 asme-
nų pareiškimu dėl L. Pakelčio veiks-
mų, sakė Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas R. Razmislavičius.

Apie priežastis, kodėl pareiški-
mas buvo nenagrinėtas, R. Raz-
mislavičius kalbėjo: „Kadangi aš 
esu verslininkas ir mane sieja vers-
lo santykiai ne tik su L. Pakelčio 
asmeninio turto apsauga, bet ir su 
jo verslo įmonės turto apsauga, be 
kita ko, mes vos ne kaimynai. Tai 
būtų neetiška man tai daryti. Tai 
būtų jau viešųjų ir privačių inte-
resų pažeidimas. Tyrimą iš manęs 
turėjo perimti Audrius Bitinas, 
kuris buvo komisijos pirminin-
ko pavaduotojas, bet jis „padėjo“ 
Tarybos nario mandatą. Dabar ta 
komisija yra tokia, kokia yra, dar 
vienas žmogus laikinai yra išvykęs 
į užsienį ir komisija negali nie-
ko daryti, nes nėra kvorumo.“ R. 
Razmislavičius vadovauja saugos 
tarnybai ir, “Anykštos” žiniomis,  
saugo verslininkui L. Pakelčiui 
priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Rajono meras K. Tubis, į rinkimus 
ėjęs po Liberalų sąjūdžio vėliava  
drauge su L. Pakelčiu, „Anykštai“ 
taip pat aiškino, kad pareiškimo vie-
šinti negalima.

„Dokumentas ir aplinkybės, kas ten 
yra surašyta, gali būti paviešintas tik 
tada, kai pabaigtas tyrimas. Bendros 
taisyklės yra, kad nėra skelbiama vie-
šai, o kreipiamasi į savivaldybę kažką 
susižinoti ar išsiaiškinti. Negali būti 
skelbiama tai, kas nepatikrinta, vie-
šinti ir rašyti. Tikrai negalima. ar tai 
Tarybos narys, ar kitas asmuo, tikrai 
negalima viešinti. Tam ir sudaroma 
komisija“, - aiškino K. Tubis.

Dėl ko vyks tyrimas, rajono
Taryba nesupažindinta

Prieš pradedant svarstyti sprendimo 
projektą dėl laikinosios komisijos tirti 
L. Pakelčio veiksmus, rajono Tarybos 
narys L. Pakeltis paprašė pasisakyti ir 
nusišalinti nuo klausimo svarstymo, 
tačiau atėjęs į tribūną tokios progos 
nebegavo. Rajono meras K. Tubis 
aiškino, kad pasisakydamas prieš bal-
savimą, L. Pakeltis gali daryti įtaką 
rajono Tarybos balsavimui. Taip esą 
rekomendavo posėdyje dalyvaujanti 
Vyriausybės atstovė.

„Kaip jaustis žmogui, Tarybos na-
riui, kuris apskritai nieko nežino dėl 
ko sudaroma laikinoji komisija?“, - 
rajono Tarybos klausė L. Pakeltis.

Stebėjosi ir dalis rajono Tarybos 
narių, kuriems nebuvo pateiktas pa-
vasarį, kovo 28 dieną, savivaldybės 
administracijos gautas 23 asmenų pa-
reiškimas, kuriame ir paprašyta ištirti 
L. Pakelčio veiksmus.

Meras K. Tubis aiškino, kad „doku-
mentai ir pareiškimai nėra platinami 
visiems, užtai ir sudaroma komisija“ 
bei citavo  savivaldybės Etikos ko-
misijos išvadas: „...nutraukti tyrimą, 
kadangi iki tyrimo pabaigos L. Pa-
keltis savo elgesį pripažino neetišku, 
nesuderinamu su savo pareigomis ir 
viešai dėl to atsiprašė.“

„Čia dėl vieno tik dalyko – deklara-
vimo“, - konkrečiai neįvardindamas, 
apie ką eina kalba, aiškino K.Tubis.

Tyrimo medžiaga – 
didelės apimties

„Skundo, kuris savivaldybės 
administracijos buvo pateiktas Anti-
korupcijos komisijai, medžiaga yra 
pakankamai didelės apimties. An-
tikorupcijos komisija susipažino su 
skundo turiniu ir pateikta papildoma 
medžiaga, kurioje buvo ir deklara-
vimo pažeidimas. Šį klausimą per-
siuntėme Etikos komisijai. Kita dalis 
klausimo Antikorupcijos komisijos 
nariams sukėlė abejonių ir buvo pri-
imtas sprendimas klausimą nagrinėti 
paprašius savivaldybės administra-
cijos papildomos medžiagos prie to 
skundo ir situacijos įvertinimo pasi-
keitus ar nepasikeitus aplinkybėms“, 
- apie tai, kaip buvo nagrinėjamas 
pareiškimas dėl L. Pakelčio veiksmų, 
pasakojo Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas R. Razmislavičius. 

Savivaldybės Antikorupci-
jos komisijos pirmininkas, 
“Tvarkos ir teisingumo” 
partijos atstovas Raimundas 
Razmislavičius viešai pripa-
žino, kad jo vadovaujama 
komisija nepajėgi imtis rim-
tų tyrimų.

Rajono Tarybos narys, social-
demokratas Dainius Žiogelis 
mano, kad  Liberalų sąjūdžio  
Anykščių skyriaus pirminin-
ko, perėjusio į opoziciją me-
rui, Luko Pakelčio veiksmų 
tyrimas – tik priedanga suvesti 
asmenines sąskaitas.

atsakyti geriausiai tik rugsėjo mėnesį. 
Mes patys rašome sau nuosprendį, 
kad dirbame neatsakingai, nekom-
petentingai, mūsų komisijos neveiks-
nios“, - apie tai, kad savivaldybės 
administracija nepaiso nustatytų ter-
minų ir penkis mėnesius vilkina laiką 
pateikti oficialų atsakymą piliečiams, 
atkreipė dėmesį rajono Tarybos narė, 
liberalė Danutė Mažvylienė.

Įžvelgė sąskaitų suvedinėjimą 

Rajono Tarybos narys Vilius Juo-
delis siūlė klausimą dėl laikinosios 
komisijos tirti L. Pakelčio veiksmams 
sudarymo atidėti vėlesniam laikui, ta-
čiau meras K. Tubis aiškino, kad to 
padaryti negalima.

Rajono Tarybos narys D. Krikšta-
ponis posėdyje siūlė suformuoti nau-
jos sudėties Antikorupcijos komisijos 
sudėtį, tačiau meras K. Tubis tam 
priešinosi ir žadėjo klausimą dėl to 
parengti rugsėjo mėnesio posėdžiui.

„Čia vyksta asmenybių karai ir in-
dividualių sąskaitų aiškinimasis. Čia 
veliamės į visišką jovalą. Antrą kartą 
per šią kadenciją balsavime nedaly-
vausime“, - prieš balsavimą dėl laiki-
nosios komisijos sudarymo pareiškė 
D. Žiogelis.

Meras nebalsavo

Beje, už laikinosios komisijos su-
darymą rajono Taryba balsavo net du 
kartus. Antrą kartą, kilus abejonėms, ar 
per ilgas diskusijas nepamiršta priimti 
sprendimo projekto, tai buvo padaryta 
posėdžių salę trumpam palikus merui 
K. Tubiui, kuomet pirmininkavimą 
buvo perėmęs mero pavaduotojas, 
konservatorius Sigutis Obelevičius.

Atviras Luko Pakelčio interviu – 
per „ANYKŠTA“ TV

Po rajono Tarybos posėdžio ra-
jono Tarybos narys L. Pakeltis davė 
interviu „ANYKŠTA“ TV, kuriame 
išsakė savo spėjimus, dėl ko galimai 
buvo sudaryta laikinoji komisija tirti 
jo veiksmams, bei atskleidė, dėl ko 
buvo svarstomas savivaldybės Etikos 
komisijos posėdyje.

„Etikos komisija gavo Antiko-
rupcijos komisijos raštą, kad ištirtų 
atvejį, jog 2016 metais aš nedekla-
ravau savo viešųjų ir privačių inte-
resų deklaracijoje, kad esu viešosios 

įstaigos „Mks – Čiversa“ vadovas. 
Aš tai pripažįstu, per neapdairumą to 
nepadariau, atsiprašiau, tikrai dėl to 
apgailestauju ir iki svarstymo aš išsa-
miai pataisiau savo viešųjų ir privačių 
interesų deklaraciją. Etikos komisija 
priėmė sprendimą tyrimą nutraukti“, 
- apie Etikos komisijos sprendimus 
pasakojo L. Pakeltis.

L. Pakeltis sakė tik iš portale 
anyksta.lt paskelbtų publikacijų suži-
nojęs, kad laikinoji komisija galimai 
buvo sudaryta dėl vietos motokroso 
entuziastų skundo bei pasakojo apie 
viešosios įstaigos „Mks–Čiversa“ 
planus atgaivinant motokroso parką 
Debeikių seniūnijos Mickūnų kaime.

Žada motokroso atgimimą

Buvęs viešosios įstaigos „MKS–
Čiversa“ vadovas, verslininkas Vale-
rijus Čikeliovas „Anykštai“ sakė, kad 
viešąją įstaigą ir iš valstybės nuomo-
jamą žemę Mickūnų kaime, kurioje 
yra įrengta motokroso trasa, L. Pakel-
tis  iš jo perėmė abipusiu susitarimu.

„Anykštai“ V. Čikeliovas kalbėjo, 
kad iš valstybės nuomojamoje že-
mėje L. Pakelčio niekas neįpareigo-
ja užsiimti motokroso veikla ir ten 
jis gali rengti kad ir festivalį „Velnio 
akmuo“, tačiau vylėsi, kad motokro-
sas čia kada nors atgims.

„ANYKŠTA“ TV rajono Tarybos 
narys L. Pakeltis atskleidė, kad jo 
tikslas – Mickūnuose įrengti geriau-
sią Lietuvoje motokroso trasą ir jau 
2018 metais šios sporto šakos mylė-
tojus pakviesti stebėti varžybų.

Supranta, kodėl supyko 
motociklininkai

Beje, rajono Tarybos narys L. 
Pakeltis atskleidė, kad tai, kaip jis 
tvarkosi Mickūnų motokroso tra-
soje, patiko ne visiems.

„Perėmęs viešąją įstaigą „Mks 
–Čiversa“, aš tapau Mickūnų mo-
tokroso trasos nuomininku. ir tada 
ėmiausi tvarkyti tą objektą, gerin-
ti jo būklę. Tai kažkam nepatiko, 
nes atsirado darbo laikas, atsirado 
normali priežiūra, krūvos šiukš-
lių buvo išvežtos, paprašiau visų 
laikytis elemntarios tvarkos, re-
glamento. Galų gale už saugumą, 
už žmonių sportą atsakau aš. Tai 
natūralu, kad kažkam tai nepati-
ko. Nežinau, kas tie asmenys, bet 
tie žmonės, kurie nepasirašė, man 
minėjo, kokios nuotaikos. Bet nie-
kas į akis man pasakyti neišdrįsta“, 
-  sakė L. Pakeltis. 

Paskutinį kartą Mickūnų moto-
kroso trasoje varžybos vyko prieš 
trejus metus. Keletą metų moto-
kroso varžybos čia vykdavo net du 
kartus per metus.

„Medžiaga yra didelė. Be abejo, 
vienareikšmiškai to vertinti negalima 
todėl, kad L. Pakeltis yra Tarybos na-
rys. Jei tai būtų ne politiko klausimas, 
matyt, tai greitai išsispręstų. Čia vis-
kas yra sudėtingiau, nes politikams 
yra keliami kiti reikalavimai“, - kal-
bėjo R. Razmislavičius.

L. Pakeltis stebėjosi, kad 23 asme-
nų pareiškimas dėl jo veiksmų buvo 
gautas dar kovo 28 dieną, tačiau klau-
simo sprendimas buvo vilkinamas 
dėl „nedarbingos“ Antikorupcijos 
komisijos iki pat liepos pabaigos. Be 
to Antikorupcijos komisijai ištirti mo-
tokroso entuziastų pareiškimą papra-
šyta tik balandžio 20 dieną, tai yra tik 
praėjus beveik mėnesiui.

Rajono Taryboje - jovalas

Į laikinosios komisijos, kuri tirs ra-
jono Tarybos nario L. Pakelčio veiks-
mus, sudėtį įtraukti penki Tarybos 
nariai: Rita Kripaitienė, Raimondas 
Balsys, Alfrydas Savickas, Arvidas 
Pajuodis  ir Egidijus Šilaika. Libera-
lų siūlymu į komisiją įtrauktas Vilius 
Januška.

Rajono Tarybos narys, social-
demokratas Donatas Krikštaponis, 
balsuojant dėl laikinosios komisijos 
sudarymo, pasiūlė nuo balsavimo 
nusišalinti ir į ją pasiūlytiems rajono 
Tarybos nariams.

„Bet jie neturi jokių sąsajų“, - ne-
patenkintiems, kad nežino apie ką 
nagrinėja sprendimo projektą, sakė 
meras K. Tubis.

„Jeigu mes nežinome, tai reiškia, 
kad interesų konflikto irgi nežinome“, 
- kodėl balsuojant į laikinąją komisiją 
įtrauktiems Tarybos nariams nereikia 
nusišalinti, išmintingai dėstė Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas Alfredas Bulotas.

„Seime Gražuliui buvo sudaroma 
komisija, bet jis dalyvavo Seimo po-
sėdyje ir turėjo teisę pasisakyti. Tai 
beprecedentis atvejis Anykščių rajo-
no taryboje ir šitoje vietoje matau tik 
vieną – yra jovalas Antikorupcijos 
komisijoje, kuris prasidėjo nuo pirmo 
posėdžio šios Tarybos. Ji yra neveiks-
ni, nežinau, ar kompetentingi, ar per 
daug gudrūs, bet šalinasi nuo spren-
dimų priėmimo ir tada mes esame pa-
kišami po kažkokiom laikinom komi-
sijom. Jeigu yra teisiniai pažeidimai, 
galbūt yra kažkokie, ko mes tikrai 
nežinome, nes medžiagos nematėme, 
tada yra prokuratūra“, - kalbėjo rajo-
no Tarybos narys Dainius Žiogelis, 
kuriam kaip žaidimas atrodė pusę 
metų besitęsiantys nesusipratimai dėl 
Antikorupcijos komisijos.

„Negalima sakyti, kad aš čia kažką 
saugau ir verslo reikalais susijęs. Gal 
ir aš su Luku kažkuo susijęs. Alaus 
išgeriam susitikę retkarčiais. Tai mes 
čia visi rajone esame susiję. Visi nau-
dojame vandenį, šiukšles kaupiame“, 
- tai, kad Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas R. Razmislavičius nusi-
šalino nuo pareiškimo dėl L. Pakel-
čio veiksmų svarstymo, piktinosi D. 
Žiogelis.

Savivaldybės administracija - 
neveiksni

„Ar mes jau tokie nekompetentin-
gi, kad nuolatinės komisijos negali 
ištirti? Tie piliečiai, kurie pasirašė po 
pareiškimu, galėjo nueit iki Strasbūro, 
nes su nauja komisija jiems galėsime 

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

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

Tel. (8-609) 68720.

UAB ,,Fiorena” 
(drabužių par-

duotuvė), buvusi 
,,Norfoje” persikėlė 
į Vilniaus g. 4 (prie 
Antano Baranausko 

paminklo).
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pirmadienis 2017 07 31

sekmadienis 2017 07 30

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Tobotai 2. 
9.25 Džiunglių knyga 2. 
9.35 Auklė Mun. 
9.45 Šikšnosparnis Patas. 
10.00 Brolių Grimų pasakos. 
Karalius Strazdabarzdis. 
11.00 Šunų ABC 3. 
11.50 Pasaulio dokumenti-
ka. Plėšrūnai. 
12.40 Nepaprastos pelėdų 
galios. 
13.35 Mis Marpl. N-7
15.10 Folčio viešbutis. N-7
15.45 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.00 TV šou „60 akimirkų“. 
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.05 Giminės 3. 
18.55 Bėdų turgus. 
19.40 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7
21.55 Trumposios žinios. 
22.00 Vasara Romoje. N-7
23.35 Trumposios žinios. 
23.40 Mane mylintys atva-
žiuos traukiniu. N-14
1.45 Pasaulio dokumentika. 
Plėšrūnai 
2.35 Nepaprastos pelėdų 
galios 
3.30 Mis Marpl . N-7

5.05 Mūsų miesteliai. 
Leliūnai 2 d. 

 
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“. 
7.45 „Harvis Biksas“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Tinginių miestelis“. 
9.55 Nensė Driu.
11.55 Atsarginių suolelis. 
N-7
13.35 Pričiupom!. N-7
14.35 Speigo banga. N-7
16.25 Griausmingieji Čarlio 
angelai. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto.
20.35 Prezidento medžioklė. 
N-7
22.20 Šerlokas Holmsas.  
N-7
0.50 Storulis ringe. N-7

6.30 Ančiukų istorijos. 
7.00 Nenugalimasis žmogus 
- voras. N-7
7.30 Bailus voveriukas.
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 Kung Fu Panda. N-7
9.00 Kobra 11. N-7
10.00 Havajai. N-7
11.00 Mapetai.. N-7
13.05 Volterio Mičio slaptas 
gyvenimas. N-7
15.20 Kol tu miegojai. N-7
17.25 Pakeliui į Balį. N-7
18.30 TV3 žinios.

19.30 2 Barai. N-7
21.30 Jūrų pėstininkas 4. 
N-14
23.15 Vatikano įrašai. S
1.00 Šeima. N-14 

6.35 Galiūnų čempionų lyga. 
7.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Baltijos galiūnų čempi-
onato etapas.  
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“. 
10.35 „Gyvūnų vilionės“. 
11.50 „Herbas arba skai-
čius“. 
13.00 „Viena už visus“. N-7
13.35 Sveikinimai. 
16.10 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“. N-7
17.25 „Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
18.30 „44-as skyrius“. N-7
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21.40 „Nibelungų lobis“. N-7
0.05 „Akloji zona“. N-14
1.00 „Akloji zona“. N-14
1.55 „Žaidėjas“. N-14
3.20 „Anakonda 4. Kraujo 
žymės“. N-14

6.50 „Neatskleistos 
Tanzanijos paslaptys“. 
7.20 „Surikatų namai“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Surikatų namai“. 
10.15 „Būrėja“. 
11.25 „Akloji“. 
11.55 „Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai“.

13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7
17.00 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“. 
19.05 „Viktoras“. Komedija.
21.00 „Nebylus liudijimas. 
Pokyčiai“. N-14
23.10 „Sąžiningas žaidi-
mas“. N-7
1.00 „Begėdis“. N-14
2.00 „Nebylus liudijimas“. 
N-14
3.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
4.35 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 A.Malcio 60-mečio au-
torinis koncertas. 
8.00 Stop juosta. 
8.30 Euromaxx. 
9.00 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys. 
9.30 Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. 
10.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
10.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. 
12.30 Opera „Pilėnai“ Trakų 
pilyje. 
14.00 Šventadienio mintys. 
14.25 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje. 
15.00 Kryžių kalno atlaidai. 
Tiesioginė transliacija.
16.45 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 2 d. 
17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas. 
21.15 Ieva Narkutė sutinka 
Lietuvos valstybinį simfoninį 
orkestrą. 
22.40 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Jeu de Dames.
1.30 Baletas „Aura“. 
3.00 Opera „Pilėnai“ Trakų 
pilyje. 
4.30 LRT OPUS ORE. 
5.30 Panorama. 

  
6.30 Apie žūklę. 
7.00 Ne vienas kelyje. 
7.30 Nuo... Iki... (k). 
8.20 KK2 (k). N-7
10.30 Dviračio šou. 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.45 Pagalbos skambutis 
(k). N-7
17.30 Bus visko (k). 
20.15 KK2 (k). N-7
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7
1.25 Ne vienas kelyje (k). 
1.55 KK2 (k). N-7
4.10 Dviračio šou (k). 

6.30 Ledo kelias. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Iš peties. N-7
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7
12.00 Bearas Gryllsas. 
Išlikimas. N-7
13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.30 Gražiausi žemės 
kampeliai.

15.00 Ledo kelias. N-7
16.00 Iš peties. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 Nusikalstami protai. 
19.00 Formulė – 1.
21.40 TV3 žinios. 
22.40 Nakties TOP. N-14
23.10 Vikingai. N-14
0.15 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai. N-14

 
7.25 „Bekraštė Kanada“. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“. 
10.40 0 laipsnių. 
10.45 „Vera. Karo vetera-
nas“. N-7
12.45. „Moterų daktaras“. 
N-7
14.50 „Dykumos“. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 
16.50 „Baltoji strėlė“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 
gydytoju Alvydu Repečka. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Merginos iš 
Ukrainos“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“. N-7
1.10 „Vera. Karo veteranas“. 
N-7
2.55. „Moterų daktaras“. N-7
4.25 „Bekraštė Kanada“. 
5.15 „Dykumos“. 
6.05 „Gamtos magija“. 
6.15 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras. 
N-7
11.50 Savaitė. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
18.30 Aukštuomenės daktaras 
2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“. 
21.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Svetimšalė 1. N-14. 
0.30 Kelias į namus. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Detektyvas Monkas 2 N-7
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Komisaras Štolbergas. N-7
3.10 Klauskite daktaro. 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 

 TV
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Nuo... Iki.... 
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirties apsuptyje. N14. 
0.20 „Persekiotojas“. N14. 
1.15 „Judantis objektas“. N-7. 
2.05 „Begėdis“. N14. 

6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Dėžė“. N-14.
0.55 „Kastlas“. N-7.
1.45 „X failai“. N-14.

2.40 „Amerikietiška siaubo isto-
rija“. N-14.

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Išganymas. N14. 
22.50 Nibelungų lobis. N-7. 
1.10 „Akloji zona“. N14. 
2.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.30 Gyvūnų vilionės. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 

15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 „Velvet“. N-7
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7
0.50 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“. N-7
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.30 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
4.15 „Nebylus liudijimas“. N-14

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Koncertuoja Tommy 
Emmanuel (kart.).
7.00 Mūsų miesteliai. Plateliai. 
7.55 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Skrajojimai mėlynam 
lauke. 
12.20 Fedia. Trys minutės po 
didžiojo sprogimo. 
12.30 Durys atsidaro. 
12.45 Kompozitoriaus Arvydo 
Malcio 60-mečio autorinis kon-
certas. 
14.40 Animalija.
15.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 10.
16.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Septynios Kauno dienos.

19.00 Euromaxx. 
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.20 LRT Kultūros akademija. 
21.10 Premjera. Kiotas. 
Romantiška pažintis su nacionali-
nėmis vertybėmis.
22.00 Giminės. Daugiaserijinis 
vaidybinis filmas. 
23.45 Skrajojimai mėlynam 
lauke. 
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Koncertuoja Tommy 
Emmanuel (gitara, vokalas). 
1.40 Šlovės dienos. N-7. 
2.25 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
2.55 Giminės. 
4.35 Mažesnieji broliai. 
5.10 Panorama. 

  
6.00 Autopilotas (k).
6.30 Pasienio sargyba (k). N-7
7.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7
8.30 Bus visko (k). 
9.30 Žinios. 
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Pagalbos skambutis. N-7
13.30 24 valandos (k). N-7 
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k). 

7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Gražiausi žemės kampeliai. 
9.30 CSI Majamis. N-7

10.30 Paskutinis žmogus 
Žemėje. N-7
11.30 Kaulai. N-7 
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.00 6 kadrai N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Farai. N-7
23.00 „Kruvinos skerdynės 
Teksase“. S.
0.50 „Daktaras Hausas“. N-14.
1.50 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“. N-7 (kart.).

 
07.20 Skinsiu raudoną rožę. 
07.50 Kaimo akademija. 
08.20 „24/7“. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“m. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
01.15 Reporteris. 

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 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
11.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.. 
20.55 Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“. 
21.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Svetimšalė. N-14
0.25 Stambiu planu. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Detektyvas Monkas 2. 
N-7
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
3.10 Klauskite daktaro. 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Emigrantai. 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Nacionalinė ekspedicija 

„Nemunu per Lietuvą“. 

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Ugnikalnio išsiveržimas. N-7. 
0.05 „Persekiotojas“. N14. 
1.00 „Judantis objektas“. N-7. 
1.55 „Begėdis“. N14. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Kapitono Morgano 

lobis“. N-14.
23.30 „Kvantikas“. N-14.
1.30 „X failai“. N-14 (kart.).
2.20 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14.
3.20 „Tėvynė“. N-14.

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Pasienio sargyba. N-7. 
21.00 Pigus detektyvas. N-7. 
1978 m. 
22.55 Išganymas. N14. 
0.45 „Visa menanti“. N-7. 
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.15 „Penktoji pavara“. 
3.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 
3.25 „Penktoji pavara“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 

9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės III. 
Iš anapus. N-7. 
23:10 “Ponia Dila”. N-7. 
01:25 “Auklė”.
01:50 “Policija ir Ko”. N-7. 
02:40 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
03:25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
04:30 “”Velvet””. N-7. 

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Koncertuoja Tommy 
Emmanuel (kart.).
7.10 Klauskite daktaro. 
7.55 Animalija. (kart.).
8.20 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pirmoji nuolatinė kons-
titucija. 
12.25 Lietuva mūsų lūpose. 
13.00 Giminės. 
14.40 Animalija.
15.05 Džiunglių būrys skuba 

į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.
16.30 Misija. Vilnija. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Stambiu planu. 
19.00 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys (kart.).
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.20 Anapus čia ir dabar. 
21.10 Premjera. Kiotas. 
22.00 Vasara Romoje. N-7. 
23.30 Euromaxx. 
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 LRT OPUS ORE. 
1.55 Šlovės dienos. N-7. 
2.45 Ieva Narkutė sutinka 
Lietuvos valstybinį simfoninį 
orkestrą. (kart.).
4.15 Anapus čia ir dabar. 
5.10 Panorama. 

  
6.30 Info diena (k). 
10.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena. 

7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Paskutinis žmogus 
Žemėje. N-7

11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 „Kazino apiplėšimas“. 
N-14.
0.00 „Iksmenai“. N-7.
2.00 „Daktaras Hausas“. 
N-14.

 
6.45 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte . 
7.20 Nuoga tiesa. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“m. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.22.30 
Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Albanas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
11.50 Emigrantai. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“. 
21.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Svetimšalė. N-14
0.25 Stop juosta. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Detektyvas Monkas 2. 
N-7
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
3.10 Klauskite daktaro. 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Gyvenimas. 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 

 TV
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Spąstai. N-7. 
0.30 „Persekiotojas“. N14. 
1.25 „Judantis objektas“. N-7. 
2.15 „Begėdis“. N14.

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
 22.25 „Vikingų loto“.
22.30 PREMJERA „Kirtis 

dešine“. N-14.
1.00 „Kastlas“. N-7.
1.55 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14.
2.45 „Tėvynė“. N-14.
3.40 „Greislendas“. N-14.

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „44-as skyrius“. N-7
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 Laivas vaiduoklis. N14. 
22.50 Pigus detektyvas. N-7. 
1978 m. 
0.45 „Visa menanti“. N-7. 
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 

N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 „Velvet“. N-7
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės IV. 
Mirties sodas. N-7. 
23:10 “Ponia Dila”. N-7. 
01:25 “Auklė”.
01:50 “Policija ir Ko”. N-7. 
02:40 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
03:25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
04:10 Midsomerio žmogžudys-
tės III. Iš anapus. N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 
7.25 Stop juosta. (kart.).
7.55 Animalija. (kart.).
8.20 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Bliuzas. Muzikinės 
kelionės (kart.).
13.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Choro „Brevis“ ir jo 
draugų koncertas. 
13.55 LRT Kultūros akade-
mija. 
14.40 Animalija.

15.05 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.
16.30 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Projektas Pi.
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.20 IQ presingas. 
21.10 Didžioji istorija.
22.15 Elito kinas. Naktinis 
traukinys į Lisaboną. N-14. 
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras. 
1.20 Misija. Vilnija. 
1.45 Šlovės dienos. N-7. 
2.30 Kultūrų kryžkelė. 
3.00 Aurelijaus Globio jubilieji-
nis koncertas. (kart.).
4.20 IQ presingas. 
5.10 Panorama. 

 programa 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena. 

7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Paskutinis žmogus 

Žemėje. N-7
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 „Sabotažas“. N-14.
0.20 „Iksmenai 2“. N-7.

 
6.45 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte . 
7.20 Nuoga tiesa. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“m. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Albanas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
04.20 „Delta“. 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 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras 
2. N-7
11.50 Gyvenimas. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“
18.30 Aukštuomenės daktaras 
2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“. 
21.20 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Svetimšalė. N-14
0.30 Atspindžiai. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Detektyvas Monkas 2. 
N-7
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Komisaras Štolbergas. 

 TV
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7

9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Naujienų medžiotojas. N14. 
0.35 „Persekiotojas“. N14. 
1.30 „Judantis objektas“. N-7. 
2.20 Alchemija. VDU karta. 
2.50 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
20.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 PREMJERA 
„Neištikimybė“. N-14.
0.45 „Kastlas“. N-7.
1.35 „Amerikietiška siaubo 
istorija“. N-14.
2.25 „Tėvynė“. N-14.

3.30 „Greislendas“. N-14.

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „44-as skyrius“. N-7
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 Kaubojai ir ateiviai. N-7. 
23.20 Laivas vaiduoklis. N14. 
1.05 „Visa menanti“. N-7. 
1.50 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.35 „Savas žmogus“. N-7. 
4.50 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.

14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Randai. N-7. 
22:55 “Ponia Dila”. N-7. 
01:10 “Auklė”.
01:55 “Policija ir Ko”. N-7. 
02:50 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
03:35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
04:20 Midsomerio žmogžudys-
tės IV. Mirties sodas. N-7.

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
6.50 Pradėk nuo savęs. 
7.20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
7.55 Animalija. (kart.).
8.20 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Didžioji istorija 
13.05 Prisiminkime. Dainuoja 
Romanas Marijošius.
13.15 Ieva Narkutė sutinka 
Lietuvos valstybinį simfoninį 
orkestrą. (kart.).
14.40 Animalija.
15.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.
16.30 Kultūrų kryžkelė. 

17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.15 Aktorės Nijolės 
Lepeškaitės 70-mečiui. Sadūto 
tūto. 1974 m.
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.20 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21.10 Premjera. Kaip išlikti 
jaunam.
22.00 Aktorės Nijolės 
Lepeškaitės 70-mečiui. Ennas 
Vetemaa. Rožynas
23.45 Stambiu planu. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Such’a’Trip“. HD.
1.45 Šlovės dienos. N-7. 
2.30 Kultūrų kryžkelė. 
2.45 Vytautas Klova. Opera 
„Pilėnai“ Trakų pilyje. 
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
5.10 Panorama. 

  
6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena. 

7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Paskutinis žmogus 
Žemėje. N-7

11.00 „Naujokė“. 
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 „Džo“. N-14.
0.30 „Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis“. N-7.
2.20 „Daktaras Hausas“. N-14.

 
6.45 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte . 
7.20 Nuoga tiesa. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“m. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Albanas“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 Senis. N-7. 
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
11.50 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 „Lietuvos kolumbai“. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo! 
22.35 Bornas. Sunaikinta 
tapatybė. N-14. 
0.30 Lietuva mūsų lūpose. 
1.05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 
2.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
3.10 Klauskite daktaro. 
4.00 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
4.55 „Meilė - tik tai, kas tikra“. 
(kart.).

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.

7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Nuo... Iki....
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Kvaila, beprotiška 
meilė. N14. 
23.20 Karantinas. S. 
1.05 Naujienų medžiotojas. 
N14. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tarptautinis vyrų 
krepšinio turnyras Klaipėdoje. 
Lietuva - Lenkija“. 
21.30 „Mirties įrankiai. Kaulų 
miestas“. N-14.
0.05 „Patarėjas“. N-14.
2.20 „Kirtis dešine“. N-14 
(kart.).

6.40 “Džeikas, Storulis ir 

šuo”. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7
11.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7. 
21.30 Aurora. Operacija 
„Likvidavimas“. N14. 
23.25 Kaubojai ir ateiviai. 
N-7. 
1.35 „Visa menanti“. N-7. 
2.20 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7. 
3.05 Aurora. Operacija 
„Likvidavimas“. N14. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės dei-
mantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21:00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Be 
kaltės”. N14. 
22:50 SNOBO KINAS Puikybė 
ir garbė. N14. 
01:30 “Auklė”.
01:55 “Policija ir Ko”. N-7. 
02:45 “Ekspertė Džordan”. 
N-7. 
03:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 
04:15 Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Randai (k). N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Such’a’Trip“. HD (kart.).
7.10 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. Aušros 
Prasauskaitės knygos 
„Moterys. 12 įkvepiančių istori-
jų“ pristatymas. (kart.).
7.55 Animalija. (kart.).
8.20 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Kaip išlikti jaunam 
(kart.).
12.50 Aurelijaus Globio jubi-
liejinis koncertas. (kart.).
14.10 Projektas Pi. (kart.).
14.40 Animalija.
15.05 Džiunglių būrys skuba 

į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.
16.30 Laisvės vėliavnešiai. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.15 Legendos. 
21.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vaka-
ras. 
1.15 Projektas Pi. (kart.).
1.45 Šlovės dienos. N-7. 
2.30 Stop juosta. (kart.).
3.00 Aktorės Nijolės 
Lepeškaitės 70-mečiui. Ennas 
Vetemaa. Rožynas. 
4.45 Legendos. 

  
6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena. 
22.30 Labas vakaras, 
Lietuva (k). 
23.30 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena. 

7.00 Pėdsakai. N-7
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 „Nuo amato iki verslo“. 
9.30 CSI Majamis. N-7

10.30 Paskutinis žmogus 
Žemėje. N-7
11.00 „Naujokė“. 
11.30 Kaulai. N-7
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7.
20.30 „Farai“. N-7.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Žmogus su geležine 
kauke“. N-7.
1.10 „Iksmenai 2“. N-7 (kart.).

 
6.45 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte . 
7.20 Nuoga tiesa. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“m. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras“. 
N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “. N-7.
01.15 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Karinės paslaptys. 
6.55 Tobotai 2. 
7.20 Tatonka ir mažieji draugai. 
7.35 Šervudo padauža Robinas 
Hudas.
7.50 Džiunglių knyga 2. 
8.05 Premjera. Mūsų miesteliai. 
Paberžė. 
9.00 Labas rytas, Lietuva
12.00 Eekumeninės pamaldos 
iš Biržų. 
13.35 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
14.05 Džesika Flečer 3. N-7. 
15.45 Žinios. 
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
18.55 Bėdų turgus. 
19.40 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Tarptautinis šlagerių 
festivalis „Klaipėda 2017“. 
23.35 Premjera. Pusmėnulis. 
N-7. 

 
6.35 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“. 
7.45 „Harvis Biksas“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 

9.30 „Tinginių miestelis“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Stebuklingas kardas.
11.40 Viščiukų maištas.
13.25 Mano monstriukas ir aš.
15.35 „Pričiupom!“. 
16.30 Didžioji scena. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Mėnulio 
užkariautojai.
21.25 Pametę galvas Las 
Vegase. N-7. 
23.25 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas. N-7. 
1.15 Kvaila, beprotiška meilė. 
N14.

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis žmogus - 
voras“. N-7.
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7.
9.00 „Kobra 11“. N-7.
10.00 „Vasaros gidas“. 
10.30 „Moderni šeima“. N-7.
11.00 „Osis ir Tedas“.
12.50 „Medaus mėnuo su 
mama“. N-7.
14.40 „Mažieji lakūnai“. N-7.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. 
19.30 „Tarptautinis vyrų krepši-
nio turnyras Klaipėdoje. Lietuva 
- Gruzija arba Latvija“. 
21.30 „Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas“. N-14.
23.15 „Dredas“. N-14.

6.45 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7
8.45 Sveikatos ABC. 
9.00 „Pavariau“. N-7
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Titanikas. Gelmių vai-
duoklis. 
10.35 „Milžiniški gyvūnai“.
11.50 „PREMJERA Pragaro 
katytė“.
13.00 „Žiniuonis“. N-7
15.05 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. 
16.10 „Kas žudikas? N-7
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.30 „44-as skyrius“. N-7
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.00 MANO HEROJUS 
Gatvių kovotojas. N14. 
0.05 AŠTRUS KINAS Juodojo 
ežero paslaptis. N14. 
1.50 „Visa menanti“. N-7. 
3.20 Muzikinė kaukė (k).

6.50 „Surikatų namai“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.  
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Surikatų namai“. . 
9.45 „Surikatų namai“. 
10.15 „Būrėja“. 11.25 „Akloji“. 
12.00 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“. 
13:35 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.
14.10 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
15.10 „Širdele mano“. N-7
17.10 „Akloji“. 
18.15 „Būrėja“. 

18.50 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“.
21.00 „Nebylus liudijimas“. 
N-14
23.10 „Begėdis“. N-14
00:10 Puikybė ir garbė. N-14
2.35 „Be kaltės“. N-14
4.05 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
4.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Duokim garo! 
7.30 Kultūrų kryžkelė. 
9.00 Kelias. Laida evangeli-
kams.
9.15 Krikščionio žodis. 
9.30 Maistas ir aistros. 
10.00 Pažvelk į profesiją kitaip. 
10.30 Ponas Selfridžas 3.
12.00 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas. Tiesioginė 
transliacija iš Londono.
14.45 Legendos. 
15.30 Lietuva mūsų lūpose. 
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21. 
17.00 Stilius. 
17.45 Prisiminkime. 
18.00 Bliuzas. Muzikinės ke-
lionės.
19.30 Nes man tai rūpi. 
20.15 Tikri vyrai. 
21.00 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas. Tiesioginė 
transliacija iš Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Elito kinas. Naktinis trauki-
nys į Lisaboną. N-14. (Originalo 
kalba). 

2.25 Anapus čia ir dabar. 
3.15 Nacionalinis turtas. (kart.).
3.45 IQ presingas. 
4.30 Stambiu planu. 

 programa 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
15.30 KK2 (k). N-7. 
17.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 
17.30 Farai (k). N-7. 
18.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
18.30 Išgyvenk, jei gali (k). 
21.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
23.30 Autopilotas. 
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados. 
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
3.30 Bus visko (k). 
4.25 Valanda su Rūta. 

6.30 Ledo kelias. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
9.00 „Ekstremali žvejyba“.
9.30 „Nuo amato iki verslo“. 
10.00 „Iš peties“. N-7.
11.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7.
12.00 „Aukščiausia pavara. 
Tobula kelionė. N-7.
12.00 „Aukščiausia pavara. 
Tobula kelionė“. N-7
13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.
15.00 Ledo kelias. N-7
16.00 Iš peties. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 Nusikalstami protai. N-7.

19.00 „Skorpionas“. N-7.
20.00 „Bibliotekininkai“. N-7.
21.00 „Planetos talentai“. N-7.
21.30 „TV3 žinios“. 
22.30 „Bebaimis“. N-14.
0.45 „Iksmenai. Žūtbūtinis mū-
šis“. N-7 (kart.).

 
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Laukinė Australija“. 
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Grilio skanėstai. 
09.35 „Likimo melodija“. N-7.
10.45 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“. 
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 
M.Levickiu.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
20.00 Žinios.
 20.30 Šiandien kimba.
21.30 „MMA “King of the 
Cage”. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7.
01.10 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
02.55 „Bekraštė Kanada“.
03.45 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7.
05.20 „Likimo melodija“. N- 7.
06.10 „Bekraštė Kanada“.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2017-08-31)

Prizas atiteks anykštėnei
Birželio 23  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Kurmis“ teisingas atsaky-

mas –  FEJERVERKAS.  

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  40 skaitytojų. 
Tai anykštėnai D.Šlamienė, A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, 

A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, A.Burneikienė, V.Lančickienė, A.Vildžiūnas, 
A.Burneikienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė,  Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, 
D.Varnienė, E.Jurėnaitė, V.Bieliūnienė, A.Skaržauskienė, O. Arienė, B.Augulienė;  
D.Patumsienė, A.Patumsis. R.Puolis, E.Kiškienė ir V.Strazdienė iš Kavarsko,

T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, 
A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, R.Alėjūnienė iš Utenos, 
V.Milaševičienė iš Raguvėlės, Algis Grebnickas iš Niūronių, G.Šulskienė iš Kurklių, 
A.Juknonienė iš Rubikių, S.Želnienė iš Maželių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, S.Krisiūnienė 
iš Surdegio, A.Ramanauskienė iš Daiginčių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kurmis“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks D. Patumsienei iš Anykščių. Prašome 
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis  „Norma“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esan-

čias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę tele-
fonu (8-381) 5-82-46; (8-381) 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus 
prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   
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(Atkelta iš 5 p.)
„Tai buvo laikas, kai vėl priartė-

jo balti chalatai, kaip vaikystėje“, 
– šypsojosi V. Daugelavičius. Pe-
riodiškai, kad išlaikytų šeimą, be 
galo abiejų mylimus, vieną po kito 
ginusius Ievą, Justę, Paulių ir Joną – 
dirbo Vokietijoje.

Po trisdešimtmečio, pasak R. 
Daugelavičiaus, prasidėjo paieškos 
„kažko daugiau“. Įvairiausi kursai, 
mokymai, stovyklos užsienyje, ne-
tradicinio gydymo pamokos leido 
pajusti, kad jau gali imtis verslo, 
uždirbti pinigus, juos investuoti 
dvasinių poreikių tenkinimui. „Su 
broliu ėmėmės didžiulio ir bran-
gaus projekto - farmacijos sandėlį 
Vilniuje pavertėme išpuoselėtom 
patalpom, jose įkūrėme arbatinę 

„Arbatos magiją“, į kurią iki šiol 
svečiai eina be batų, - sakė arba-
tų meistras. –Didžiausias mano 
turtas - pažintys su daugybe įdo-
mių ir nuostabių žmonių. Projek-
tas atsipirko kaip sielos gydymas. 
Arbatos ruošimo ir ceremonijų 
rengimo kursus baigiau Sankt 
Peterburge. Ėmiau praktikuoti ci-
gun kinų sveikatingumo sistemą, 
kuri vėliau, kaip ir kaligrafija, la-
bai pravertė keliaujant po Kiniją, 
susidraugavau su nuostabia arba-
tos mokytoja, mokiausi Nankino 
universitete, Šanchajaus sveikatos 
rūmuose lankiau taškinio masažo 
kursus, lankiausi arbatų augimvie-
tėse, molio ir porceliano gamybos 
vietose, juk svarbu ir tai, iš ko ar-
batą gersi“. 

2008 - 2017 m. 
Svajonė išsipildė

2008 m. V. ir R. Daugelavičių 
šeima ryžosi parduoti namą Kaz-
lų Rūdoje ir įsikurti Anykščiuo-
se. „Mano prieš kelis mėnesius į 
amžinybę išėjusios mamos Aldo-
nos tėviškė yra Anykščių rajone. 
Paveldėjau žemę ir ten dabar yra 
mano vaistažolių ūkis, - pasakojo 
žolininkas. –Įsikūrėme nupirkta-
me sodo namelyje netoli miesto. 
Išsipildė mano sena svajonė - būti 
arti gamtos, vaistažolių ir arbatų 
ruošimas tapo gyvenimo būdu ir 
darbu. Vilniaus gatvėje, „Norfo-
je“, įsikūręs Sveikos gyvensenos 
klubas priėmė į savo patalpas dirb-
ti kartu. Kultūrinių tradicijų studi-
joje ir ten įsikūrusioje arbatinėje 
vyko ir vyksta be galo daug gra-
žių renginių. Visada domino ne tik 
rytietiškos, bet ir baltiškos arbatos 
gėrimo tradicijos. Žmonos pasiūti 
drobiniai marškiniai, žolelių rin-
kimas, džiovinimas ir dėliojimas 
į mišinius naujai įprasmino gyve-
nimą. Labai praverčia įgytos kinų 
medicinos žinios, patirtis Vilniaus 
arbatinėje, tačiau tobulumui ribų 
nėra. Aš vis dar mokausi“,  - šyp-
sodamasis sakė R. Daugelavičius. 

Vaistažolių mišinius žolininkas 
realizuoja mugėse, renginiuose, jie 
pripažinti tautinio paveldo produk-
tais. R. Daugelavičius atgaivino 
senovinį lietuviškos kavos gami-
nimo būdą, kai augalo šaknį pa-

skrudindavo ir išgaudavo kvapnią 
kavą. Tokia kava pernai apdovanota 
„Agrobalt  2016“ parodoje, o kiaul-
pienės šaknų kava šiemet Vilniuje 
buvo apdovanota kaip geriausias 
kulinarinio paveldo produktas. 

R. Daugelavičius pabrėžė, kad 
jį domina arbatžolių ir vaistažolių 
poveikis sąmonei, kuo skiriasi po-
veikis arbatą geriant paprastai ir 
iškilmingu būdu. „Mes gyvename 
trijuose lygmenyse – fiziniame, 
emociniame – mentaliniame ir 
dvasiniame. Veikiant dvasinį lygį, 
veikiami ir kiti du ir atvirkščiai. 
Mažiau yra ištirtas iškilmingo ar-
batos gėrimo dvasinis poveikis, 
kuris mane domina labiausiai. 
Dar viena mane dominanti tema 
yra maistažolės - žolelių naudoji-
mas maistui kaip mikroelementų 
šaltinis“. R. Daugelavičius teigia, 
kad be arbatos gyventi jau ne-
gali, o kavos išgeria labai mažai 
ir retai. Jam yra tekę gerti ypač 
brangios arbatos, kurios kilogra-
mas kainuoja apie pusantro tūks-
tančio dolerių. Pasak jo, arbatos 
ceremonijoms ir puodeliai ne bet 
kokie tinka – žemi gėrimui, aukš-
ti kvėpavimui, svarbu ir iš ko jie 
pagaminti. R. Daugelavičius su-
sidomėjo drožyba iš ąžuolo ir jau 
išskaptavo ne vieną indą...  

„Mūsų šeima darni, šaknis įleidusi 
į Lietuvos žemę, - atsisveikindamas 
šyptelėjo R. Daugelavičius  - daug 
metų  darniai gyvename su žmona, 
kartu užauginome mylimus vaikus, 
susilaukėme anūkų, iš kurių Pran-
ciškus ir Sofija gyvena su mumis. 
Justės šeima atsikėlė į Anykščius, 
žentas padeda rinkt vaistažoles, 
ruošt arbatas, suktis festivaliuose, 
Ieva ir Paulius su šeimomis gyvena 
Kaune , o Jonas mokosi Danijoje, 
tačiau planuoja dirbti Lietuvoje. 
Mes – laimingi žmonės“.  

Arbatos magijos užburtas 
užburia ir kitus...

Baikalo ežero saloje su atsiskyrėliu. Ramūnas Daugelavičius 
pirmas iš kairės.

Asmeninio archyvo nuotr.   
 

Arbatos gėrimo ceremonijas Ramūnas Daugelavičius vedė ir 
prieš arbatinės Anykščiuose atidarymą.   

Šiuolaikinėje Europoje Lietuva 
liko viena iš nedaugelio valsty-
bių, kurioje iki šiol nėra tvirtų, 
bendruomeniniais santykiais grįs-
tų veikiančių savanorių ugniage-
sių organizacijų.  Nuo 2016 metų 
įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
Seime priimti Priešgaisrinės sau-
gos įstatymo pakeitimai, regla-
mentuojantys ugniagesių savano-
rių veiklą.  Ugniagesys savanoris 
tai asmuo, pasirengęs savanoriš-
kai dalyvauti gesinant gaisrus ar 
kitais veiksmais atlikti kitą vi-

ANYKŠČIŲ RAJONO
UGNIAGESIŲ TARNYBA

Savanorystė - kilnus tikslas
suomenei naudingą veiklą prieš-
gaisrinės saugos srityje. Minėtas 
asmuo turi atitikti jam nustatytus 
amžiaus (18-65m) reikalavimus, 
sveikatos, bendrojo fizinio pasi-
ruošimo (gesinantiems gaisrus) 
kriterijus. Savanoriai pagal pa-
sirinkimą padeda atlikti pirmi-
nius žmonių ir turto gelbėjimo 
darbus gaisrų metu, telkia vietos 
gyventojus priemonėms saugant 
žmonių gyvybę, sveikatą, turtą ir 
aplinką, vykdo gyventojų švieti-
mą, kitas veiklos sutartyje numa-
tytas funkcijas bei darbus. Sava-
noris aprūpinamas darbo apranga, 
jam nustatyta tvarka atlyginama 
už sugaištą laiką, kelionių išlai-
dos, jis draudžiamas sveikatos ir 

gyvybės draudimu, suteikiamos 
kitos socialinės garantijos.   Or-
ganizavus mokymus, nustatoma 
vietovė, kurioje bus vykdoma 
veikla, su juo 4 metams sudaro-
ma rašytinė savanoriškos veiklos 
sutartis, išduodamas specialus 
ženklas.

Įstatymas atvėrė galimybes sa-
vanoriauti šioje kilnioje veiklo-
je. Tai svarbus žingsnis  ne tik į 
priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, 
bet ir į bendruomenių stiprinimą. 
Nors bendrąja prasme savanorys-
tė Lietuvoje įgauna vis platesnį 
mąstą, šiuo metu rajono Ugniage-
sių tarnybos sąrašuose įrašyta tik 
nepilnai dvi dešimtys savanorių, 
iš kurių didžioji dalis tarnybos 

darbuotojai. Tikime, kad mūsų 
rajone yra daug neabejingų žmo-
nių, pasirengusių padėti saugoti 
savo, kaimyno, artimo ar bendrai 
žmogaus gyvybę, sveikatą, turtą 
bei aplinką. Kviečiame nelikti 
abejingais šiam išties prasmin-
gam savanorystės tikslui. 

Visus tvirtai apsisprendusius 
tapti ugniagesiu savanoriu rajono 
gyventojus kviečiame kreiptis į 
rajono Ugniagesių tarnybą, Ku-
dirkos g. 1, Anykščiuose. 

Tel pasiteirauti: 5-87-01, 
mob. tel. (8-6000 96923.

Viršininkas 
Valdas TeReškeViČiUs

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

LAIKO MAŠINA

Ramūno Daugelavičiaus arbatos ceremonijos vyksta ir po atviru 
dangumi, šioje nuotraukoje – Ažuožeriuose. 

Susitikimas. Rugpjūčio 5 dieną  
vyks buvusių Užunvėžių moky-
klos mokinių ir mokytojų susiti-
kimas, skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui paminėti. 
11.30 val. Užunvėžių bažnyčio-
je – šv.Mišios, po jų – eisena pro  
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataro Stepono Kairio gimtinę 
į Užunvėžių mokyklą. Susitikimo 
metu ant mokyklos bus atideng-
ta medinė lenta, skirta visoms 
Užunvėžių mokykloms ir jų stei-
gėjams.

Gaisras. Pirmadienį Svėdasų 
seniūnijos Grikiapelių kaime, miš-
ke, užsidegė automobilis „Maz-
da“. Sudegė beveik visos degios 
automobilio detalės. Antradienį 
Svėdasų seniūnijos Bajorų kaime 
gaisras kilo autoserviso pastate. 
Degė autoserviso palėpės patalpa. 
Per gaisrą apdegė ir išardyta apie 
15 kv. m lubų, 10 kv.m sienos.

Kelionė. Anykščių kultūros 
centro režisierius Jonas Buziliaus-
kas kartu su mero Kęstučio Tubio 
patarėju Donaldu Vaičiūnu išvyko 
į Sibirą. Baikalo ežero saloje Ol-
chone jie dalyvauja tarptautinia-
me teatrų festivalyje „Sibiro ram-
pa“. Portale anyksta.lt paliktame 
komentare D. Vaičiūnas rašė, kad 
į kelionę išvyko atostogų metu už 
asmenines lėšas.

Butas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija paskelbė, 
kad išaugo savivaldybės tarnybi-
nių butų poreikis ir į tarnybinių 
butų sąrašą įrašys dviejų kambarių 
butą Anykščiuose, Statybininkų 
gatvėje. Nuo liepos mėnesio savi-
valdybės tarnybinis butas J. Basa-
navičiaus gatvėje yra tuščias.

Jubiliejus. Liepos 28-ąją su-
kako 60 metų, kai Anykščių Šv. 
Mato bažnyčioje buvo pastatytas 
ir pašventintas pirmasis Lietuvoje 
paminklas poetui ir vyskupui an-
tanui Baranauskui – marmurinis 
biustas. Šios sukakties proga a. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinis muziejus 
parengė ir bažnyčioje šalia meno 
kūrinio pastatė informacinį sten-
dą.

šiupinys
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Sklypą parapijai padovanojo
geradariai

Renginį pradėjo Skiemonių ir 
Alantos parapijų klebonas Sigitas 

Sudentas, kuris sakė, kad šio krašto 
tikintieji yra gavę didžiulę dovaną, 
nes birželio mėnesį palaimintuoju 
popiežiaus paskelbtas arkivyskupas, 
kankinys Teofilius Matulionis yra jų 

kraštietis.
 Klebonas dėkojo geradariams 

verslininkams iš Vilniaus Astai ir 
Kęstučiui Tilvyčiams, atpirkusiems 
iš bendrovės 1 ha žemės sklypą, ku-
riame tebėra T. Matulionio gimtosios 
sodybos pamatai, išlikę senieji me-
džiai (pats namas sugriuvo apie 1974 
metus), ir padovanojusiems jį Skie-
monių parapijai. Klebonas džiaugėsi 
Anykščių rajono savivaldybės meru 
Kęstučiu Tubiu ir savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi Audroniumi 
Gališanka už sutvarkytą kryžiaus 
aplinką ir kelią. „Mes su vyskupu 
nuogąstavome, kad per tokį trumpą 
laiką nepavyks sutvarkyti privažia-
vimo ir aikštelės, bet Anykščių val-
džia nuoširdžiai pasistengė“ ,- vėliau 
„Anykštai“ sakė kun. S. Sudentas. 

Kryžių pašventino  Panevėžio vys-
kupas Linas Vodopjanovas. 

Anykščių šv. Mato bažnyčios cho-
ras sugiedojo Kryžiaus šlovinimo 
giesmę. 

Įspūdingas penkių metrų aukščio 
kryžius sukurtas iš vientiso nudžiūvu-
sio ąžuolo kamieno, nes, pasak jo au-
toriaus, skulptoriaus iš Druskininkų 
Tauro Česnulevičiaus, arkivyskupas 
T. Matulionis gal nebūtų norėjęs, kad 
jo gimtinę ženklintų kryžius iš žalio 
ąžuolo.

Žodį prie kryžiaus tarė Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis. Meras 
papasakojo, kaip skubos tvarka buvo 
rengiami detalieji šio žemės sklypo 
planai, įrenginėjamas kelias, atlieka-
mi aikštelės sutvarkymo darbai. K. 
Tubis žadėjo, kad keliukas iki  palai-
mintojo, arkivyskupo, kankinio Teo-
filiaus Matulionio tėviškės bus gerai 
prižiūrimas, kad ją bet kuriuo metų 
laiku galėtų pasiekti piligrimai. 

Renginyje dalyvavo europarla-
mentaras Zigmantas Balčytis, keli 
Seimo nariai, Molėtų ir Anykščių ra-
jonų vadovai. 

Meldėsi prie motinos kapo

Po kryžiaus pašventinimo iškilmių 
dalyviai važiavo į Alantos bažnyčioje 
vykusias šv. Mišias, kurias konsekra-
vo popiežiaus apaštališkasis nuncijus 
Pedro Lopez Quitana. Iš Ispanijos 
kilęs dvasininkas šv. Mišias laikė lie-
tuvių kalba. 

Pamokslą sakė Kaišiadorių vys-
kupas Jonas Ivanauskas, kuris rengė 
arkivyskupo betarifikavimo šventuo-
ju bylą. 

Vyskupas savo pamoksle kalbėjo 

apie kančios prasmę, Dievo paieškas, 
apie tai, kad žmonės ilgisi šventumo. 
Jis pastebėjo, kad per T. Matulionio 
beratifikavimo iškilmes Vilniaus Ar-
kikatedroje tikintieji su mažais vai-
kais glaudėsi prie kankinio sarkofago, 
norėdami per tai pajusti bendrystę su 
Dievu. 

Vyskupas kalbėjo, kad palaimin-
tasis Teofilius Matulionis savo gy-
venimu su kaupu išpildė kadaise 
pasirinktą vyskupiškos tarnystės šūkį 
„Per crucem ad astra“ („Per kryžių į 
žvaigždes“).

Bažnyčioje giedojo operos prima-
dona Irena Milkevičiūtė. Po šv. Mi-
šių įspūdingo ilgio vyskupų vedama 
maldininkų procesija nuvingiavo pasi-
melsti per Alantos kapinių kalnelius į 
patį kapinių pakraštį, kur palaidota ar-
kivyskupo T. Matulionio motina Ona.  

Alantos dvare šventėje dalyvavu-
siems dvasininkams bei garbingiems 
svečiams buvo surengta vakarienė. 
Jos metu giedojo I. Milkevičiūtė. 

Tikėjimo kankinys

(Parengta pagal teologijos mokslų 
daktaro, kunigo, monsinjoro Algirdo 
jurevičiaus knygą „susipažinkime - 
esu Teofilius“, šiemet išleistą katali-
kiškos leidyklos „Artuma“)

1873 metais birželio 22 dieną 
ūkininkų Jurgio ir Onos Matulionių 
šeimoje gimęs berniukas po savaitės 
buvo pakrikštytas Teofiliaus vardu 
alantos parapijoje. 

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 
tėviškėje iškilo kryžius
 Liepos 25 dieną, antradienį, Kundoriškių kaime (Skiemonių 

sen.) vyko kryžiaus šventinimo iškilmės, į kurias suvažiavo keli 
vyskupai, keliasdešimt kunigų, vienuolių ir gausus būrys tikin-
čiųjų. 

Kryžių, pastatytą palaimintojo, kankinio, arkivyskupo Teofi-
liaus Matulionio garbei jo gimtajame kaime, pašventino Panevė-
žio vyskupas Linas Vodopjanovas. Iškilmėse dalyvavo popiežiaus 
apaštališkasis nuncijus Pedro Lopez Quintana.

Gražina šMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

Teofiliaus Matulionio garbei pastatyto kryžiaus autorius, skulp-
torius iš Druskininkų Tauras Česnulevičiaus sakė nenorėjęs pa-
minklo daryti iš žaliuojančio medžio.

Maldininkų procesija leidžiasi pasimelsti prie arkivyskupo Teo-
filiaus Matulionio motinos Onos kapo.

Audronės PAjARskienĖs nuotr.

Iškilmėse dalyvavo dauguma Lietuvos vyskupų. Iš kairės - Pa-
nevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir popiežiaus apaštališka-
sis nuncijus Pedro Lopez Quintana.

Alantos ir Skiemonių parapi-
jų klebonas Sigitas Sudentas 
surengė įspūdingą arkivys-
kupo Teofiliaus Matulionio 
paskelbimo palaimintuoju 
šventę.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas šventina penkių metrų 
aukščio kryžių, pastatytą prie buvusių arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio gimtųjų namų.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis 1873 m. - 1962 m. už tikėjimą 
persekiotas ir caro, ir bolševikų valdžios.

(Nukelta į 14 p.)
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Pasak bendrovės „Anykščių 
ratas“ direktoriaus Eimanto Šli-
žio, įmonės automobilių parke 
šiuo metu yra 41 vilkikas, maši-
nų amžiaus vidurkis apie dvejus  
su puse metų. „Nupirkti nauji 
automobiliai parką atnaujins ke-
tvirtadaliu, - pastebėjo direk-
torius. – Pirkom dešimt olandų 
gamybos vilkikų „DAF XF 460 
FT“. Penki iš jų jau pasiekė 
Anykščius. Šios naujos mašinos 
ypač saugios, patogios, komfor-
tabilios vairuotojams, aprūpintos 
visomis šiuolaikinėmis kompiu-
terinėmis programomis. Galėčiau 
paminėti keletą jų – pavyzdžiui, 
automobiliui pavojingai artėjant 
prie kito automobilio, automatiš-
kai įsijungia stabdžių sistema, su 
palydovu susieta sistema teikia 
informaciją, kokio reljefo keliu 
važiuojama, ir sistema paren-
ka ekonomiškiausią važiavimo 
būdą. Sistema vertina vairuotojo 
vairavimo įgūdžius. Tai ekono-
miška, atitinkanti aukščiausią 

„Anykščių ratas“ atnaujino 
vilkikų parką

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Bendrovė „Anykščių ratas“ nusipirko 11 naujų vilkikų. Dešimt  
vilkikų yra olandų gamybos, o vienuoliktasis, ypač galingas „Ska-
nia“ vilkikas, Anykščius pasieksiantis rudeniop, bus vienintelis 
toks Lietuvoje.  Penki vilkikai jau išvažiavo į pirmuosius reisus 
Vakarų Europos keliais.

E – 6 klasę dėl aplinkos taršos 
mašina. Programos atnaujintos, 
tačiau vairuotojams tai nesukels 
papildomų rūpesčių. Vilkikas turi 
462 arklio jėgų dyzelinį variklį“, 
- naujųjų automobilių privalumus 
vardino E. Šližys. 

Direktorius minėjo, kad rude-
niop Anykščius pasieks dar viena 
automobilių pramonės naujovė – 
švedų gamybos „Scania S 730“. 
Tai eksperimentinis vilkikas ir kol 
kas toks bus pirmasis ir vienintelis 
Lietuvoje, - sakė E. Šližys. – Tai 
reprezentacinė, ypač galinga su 
730 arklio galių dyzeliniu varikliu, 
tačiau ekonomiška, komfortiška 
mašina, manyčiau, pritaikyta vežti  
specifinius krovinius, pavyzdžiui, 
sportinius automobilius“.

„Anykščių rato“ mašinos veža 
krovinius Vokietijos, Italijos, Is-
panijos, Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos ir kitų valstybių ke-
liais. Vairuotojai kelias savaites 
gyvena automobiliuose, pamai-
nas “Anykščių ratas” keičia nu-

veždamas vairuotojus į darbo 
vietą įmonės autobusiuku. Todėl 
kelioms savaitėms vairuotojui 
automobilio kabina tampa ti-
kraisiais namais. Ten gyvenama 
tikrąja to žodžio prasme, todėl 
labai svarbu komfortabili, erdvi 
ir patogi mašinos kabina su mie-
gamąja vieta. 

Paklaustas, ar įmonės automo-
biliai važinėja ir į Rusiją, E. Šli-
žys sakė, kad dėl Europos šalių 
sankcijų Rusijai krovinių srautai 
į šią šalį sumažėjo ir įmonės au-
tomobiliai šiuo metu šią valstybę 
aplenkia. Tačiau direktorius turi 
vilties reisus atnaujinti ir į šią 
šalį.

Pasak direktoriaus, dirb-
ti vairuotoju „Anykščių rate“ 
priimami tik patirtį turintys ir 
atsakomybę jaučiantys vairuo-
tojai. „Jiems patikimos brangios 
mašinos, taip pat ir atsakomybė 
už gabenamus krovinius. Juk tai 
didelis turtas, - pastebėjo direk-
torius. – Vairuotojus atsirenkame 
ir jais pasitikime. antai pas mus 
dirba Vytautas Barzda, į „Anykš-
čių ratą“ atėjęs 1994 – aisiais“. 

Vis dėlto direktorius pripažino, 
kad vietinių vairuotojų, gebančių 
ir norinčių dirbti, stingama, tad į 
darbą jau priimti ir keli ukrainie-
čiai. „Neblogai dirba, priekaištų 
jiems neturime“, - sakė direkto-
rius. 

UAB „Anykščių ratas“ direktorius Eimantas Šližys ir bene vy-
riausias amžiumi patyręs įmonės vairuotojas Edmundas Liuki-
mas, dar sovietmečiu išvažinėjęs visą buvusią Tarybų Sąjungą.

„Anykščių rato“ kieme – naujieji „DAF“ automobiliai.

Pavairuoti naujausią įmonės automobilį maga ir pačiam 
„Anykščių rato“ direktoriui. 

Priešgaisrinės pagalbos tarny-
bos viršininko pavaduotojas L. 
Gabrilavičius sako, kad žaibuo-
jant saugiausia likti namuose.

Įmonės „Varžos matas“ va-
dovas M. Baliuckas pataria 
žaibo metu išjungti visus 
elektros prietaisus.

Svarbiausia – likti namuose

Anykščių priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos viršininko pavaduoto-
jas Laurynas Gabrilavičius teigia, 
kad pagrindinė apsisaugojimo nuo 
žaibo priemonė yra likti namuose 
arba nebūti atvirose teritorijose: 
pievoje, prie vandens telkinių. Jei 
užklumpa žaibas, reikėtų rasti pas-
togę arba susirasti pačią žemiausią 
vietą, pavyzdžiui, duobę.

Net ir būnant namuose, reikėtų 
pasisaugoti kamuolinio žaibo. Šis 
žaibas, pasak L. Gabrilavičiaus, 
į namus gali patekti pro rozetės 
lizdą, dūmtraukį, ventiliacijos ka-
nalus, atidarytus langus. Todėl yra 
būtina užsidaryti visus langus, du-
ris, rekomenduotina netgi išjungti 
elektrą. Taip nuo iškrovos bus ne 

Kaip apsisaugoti nuo žaibo? Agnė liUBeRTAiTĖ

Pastarosiomis savaitėmis šalį užklupęs lietus neretai palydimas  
perkūnija ar net žaibais. Kokių priemonių imtis, jei norime iš-
vengti žaibo bei apsaugoti save ir savo artimuosius?

tik apsaugoti elektros prietaisai, 
bet ir sumažės kamuolinio žaibo ti-
kimybė. Anot priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininko pavaduo-
tojo, ūkinius pastatus geriausiai 
apsaugo žaibolaidžiai.

Geriausia būtų viską išjungti

Įmonės „Varžos matas“ vadovas 
Michailas Baliuckas sako, kad vie-
niems tikimybė nukentėti nuo žai-
bo yra didesnė, kitiems – mažesnė, 
viskas priklauso nuo situacijos. 
„Populiarus įrenginys yra žaibo ri-
botuvas. Vieni jį turi, kiti ne. Bet 
tie, kurie turi, gali jaustis saugūs“, 
- aiškina M. Baliuckas.

Paklaustas, ar galima naudotis 
mobiliuoju telefonu ir kitais elek-
troniniais prietaisais, kai žaibuoja, 

M. Baliuckas sako, kad žaibas tokiu 
atveju galėtų trenkti ne į prietaisą, 
o į elektros liniją. Galiausiai grandi-
nine reakcija žaibas pasiektų ir patį 
prietaisą, todėl geriausia jais nesi-
naudoti. „Šiaip žmonės nuo seno 
žaibuojant išjungdavo visus prietai-
sus ir žinojo, kad bus saugu“, - sakė 
M. Baliuckas. Jis pastebi ir tai, kad 
dauguma prietaisų šiais laikais yra 
apsaugoti, juose įmontuotos ap-
saugos, tačiau pasisaugoti vis tiek 
būtina.

Priešgaisrinės pagalbos tarny-
bos viršininko pavaduotojas L. 
Gabrilavičius pastebi, kad kasmet 
Lietuvoje gaisrų nuo žaibo mažė-
ja, o Anykščių rajone žaibo sukeltų 
gaisrų nebuvo nuo 2015-ųjų. 2012 
ir 2013 metais buvo užfiksuota po 
du gaisrus.
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(Atkelta iš 12 p.)
Kai berniukui buvo ketveri, gim-

dydama mirė jo motina, kuri buvo 
palaidota Alantos kapinėse, o likęs 
našliu su trimis vaikais tėvas vedė 
kitą moterį ir iš Kundoriškių persi-
kraustė į Purviniškių kaimą prie Dau-
gailių, o po kelių metų - į vienkiemį 
prie Dusetų.

Dvejojo dėl pasirinkimo

 Iš Aukštaitijos kaimų prasidėjo bū-
simo palaimintojo kelionė į pasaulį. 
T. Matulionio gyvenimas nesiklostė 
sklandžiai. Būsimasis arkivyskupas 
mokėsi Daugpilio gimnazijoje, iš 
kurios baigdamas penktą klasę buvo 
pašalintas, nes neišlaikė geometrijos 
egzamino ir turėjo vėl grįžti į tėvo 
ūkį. Po metų jis pradėjo mokslus Pe-
terburgo kunigų seminarijoje, į kurią 
išimties keliu jaunuoliai būdavo pri-
imami ir nebaigę gimnazijos. Tačiau 
po metų, suabejojęs dėl pašaukimo 
kunigystei, T. Matulionis seminarijos 
rektoriui parašė prašymą atleisti iš 
kunigų seminarijos „dėl nusilpusios 
sveikatos ir pašaukimo neturėjimo“. 

Dvejonės, kuo būti, jaunuolio 
neapleido. Po pasitraukimo iš semi-
narijos jis į kunigystės kelią bandė 
nesėkmingai sugrįžti. Tik iš trečio 
bandymo vėl buvo priimtas atgal. 
1900 metais jis, būdamas diakonu, 
išimties tvarka dėl silpnos sveikatos 
buvo įšventintas į kunigus ir pradėjo 
savo ganytojišką veiklą Varaklianų 
(Latvija) bažnyčioje.

Teistas dar prie caro

Netrukus -1910 metais - kunigas 
susidūrė su pirmosiomis valdžios 
bausmėmis. Katalikiškoje Bikavos 
parapijoje jis pakrikštijo stačiatikės ir 
kataliko šeimoje gimusį kūdikį, nors 
caro valdžia draudė be leidimo krikš-
tyti vaikus, gimusius mišriose šeimo-
se. Dėl to Rėzeknės apylinkės teismas 
kunigą nuteisė vieneriems metams 

nelaisvės, leidžiant bausmę atlikti 
uždarame vienuolyne. Dėl šio įvykio 
arkivyskupo T. Matulionio beratifika-
vimo byloje vėliau atsiras įrašas: „Te-
ofilius pirmą kartą buvo teisiamas dėl 
to, kad žmogaus išganymą – Krikštą 
iškėlė aukščiau siaurų konfesinių 
bei civilinių suvaržymų. Krikščio-
nių pasidalijimas atvirai prieštarauja 
Kristaus valiai ir yra papiktinimas pa-
sauliui, ir kenkia šventam uždaviniui 
skelbti Evangeliją visai kūrinijai “

Nesutiko uždaryti bažnyčios

Nuvertus carą ir Rusijoje bolševi-
kams pradėjus kovą su tikėjimu, 1923 
metais Peterburge, tarnavęs jo paties 
statytoje Švenčiausios Jėzaus Širdies 
bažnyčioje, T. Matulionis buvo tei-
siamas, nes nesutiko pasirašyti baž-
nyčios uždarymo sutarties ir laikė 
Mišias be valdžios leidimo. Mėnesį 
pralaikytas Butyrkų kalėjime kunigas 
perkeltas į pataisos namus Maskvoje. 
Į laisvę T. Matulionis išėjo po dvejų 
metų, kai Peterburgas jau vadinsi Le-
ningradu.

1929 metais T. Matulionis  vyskupo 
Antano Maleckio buvo konsekruotas 
vyskupu. Tai buvo padaryta paslapčia 
– dalyvaujant dviem liudininkams, o 
nominacijos aktas tuoj pat sunaikin-
tas. T. Matulionis buvo nominuotas 
Matregos, (antikinės vietovės Rusijo-
je, Krasnodaro srityje pavadinimas), į 
kurią Romos imperijos laikais buvo 
tremiami krikščionys, vyskupu.

Dėl slaptos vyskupystės T. Matu-
lionis buvo bolševikų persekiotas, 
kalintas, galiausiai ištremtas dešim-
čiai metų į Solovkų salas Baltojoje 
jūroje. Kelionė į tremties vietą truko 
du mėnesius. Anzero saloje darbas 
buvęs labai sunkus – kaliniai tiesė 
kelius, kirto mišką. Pirmuosius metus 
vyskupas negalėjo susirašinėti, gauti 
siuntinių. Pusbadžiu gyvenę kaliniai 
vyskupą išrinko dalyti maisto davi-
nius. T. Matulionis prisimindamas tą 
metą  juokavęs, kad lageryje jie sukū-
rė „komunizmą“. Naktimis, susirinkę 

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškėje iškilo kryžius
po tris – keturis, aukodavo šv. Mišias, 
vietoj altoriaus padėję lagaminą. Dėl 
slapto Mišių aukojimo vyskupas buvo 
įskųstas, tardytas, nubaustas metus 
praleisti baudžiamajame izoliatoriuje, 
kol Lietuvos atstovas Maskvoje, po-
etas Jurgis Baltrušaitis susiderėjo dėl 
apsikeitimo kaliniais ir T. Matulionis 
iškeliavo į Lietuvą. Mainais Lietuva 
į Tarybinę šalį išsiuntė būrelį kalinių, 
tarp kurių buvo Antanas Sniečkus, 
vėliau tapsiantis tarybinės Lietuvos 
vadovu.

Popiežius prašė jo palaiminimo

 Grįžęs iš Rusijos, T. Matulionis 
pajuto, kad juo siekiama pasinaudoti 
politiniais tikslais. 

1934 metais vyskupas iškeliauja į 
Romą, kur yra priimamas popiežiaus 
Pijaus XI. Apie šį susitikimą pasako-
jama, kad kai vyskupas T. Matulionis 
priklaupė prieš popiežių ir paprašė 
palaiminimo, Pijus XI jį pakėlė, pats 
priklaupė ir pasakė: „Esi kankinys. 
Privalai pirmas mane palaiminti“. 
Vyskupas palaimino popiežių, o po-
piežius T. Matulionį pabučiavo į vei-
dą, tokiu būdu parodydamas išskirti-
nę pagarbą.

1943 metais T. Matulionis paski-
riamas Kaišiadorių vyskupu. Jis glo-
bojo karo pabėgėlius, padėjo slapstyti 
mažą žydaitę.

Po Memorandumo - kalinimai

 Pasibaigus karui, vyskupas T. 
Matulionis kreipėsi į tikinčiuosius  
aiškindamas, kad tikinčių šeimų vai-
kams nedera priklausyti tokioms or-
ganizacijoms, kaip pionieriai ir kom-
jaunuoliai. Jis paskelbė Lietuvos TSR 
Liaudies komisarų tarybai skirtą Me-
morandumą, kuriame gina žmonių 
teisę į tikėjimą, reikalauja mokyklose 
dėstyti tikybą, kariuomenei leisti tu-
rėti kapelioną, o bažnyčiai - tiesioginį 
ryšį su Apaštalų Sostu. Memorandu-
me patariama kunigams nesivelti į 
politiką ir vengti ryšių su partizanais, 
kad tai netaptų pagrindu valdžiai susi-
doroti su bažnyčia.

Po Memorandumo vyskupas T. 
Matulionis tapo visiems laikams ne-
patikimu asmeniu. Jis suimamas, tar-
domas ir kalinamas Oršos, Vladimiro 
kalėjimuose, kai jo sveikata visiškai 
nusilpsta, senas žmogus perkeliamas į 
invalidų namus Mordovijoje, kur len-
gvesnis kalėjimo rėžimas. Vyskupo 
sveikata tokia silpna, kad jis atlieka 
išpažintį, aplankiusiam kunigui Jonui 
Pilkai perduoda žodinį testamentą.  
Yra išlikęs jo ironiškas laiškas, rašy-

tas iš Mordovijos apie gyvenimą ka-
lėjimuose: „Kai pamanai, koks geras 
ir gailestingas yra Viešpats: savuosius 
suranda miškuose, tundrose, vidur-
naktį. Širdingai dėkui Jam! Gerai su-
tvarkė Apvaizda, kad ir mus, brolius 
kunigus, atsiuntė ten, kur tikintieji. 
Kur avys, ten ir ganytojai!“

Beje, dėl nuolatinio persekiojimo 
T. Matulionio rašytinis palikimas yra  
labai negausus.

Paslapčia vyskupu konsekruoja 
Vincentą Sladkevičių

Tik 1956 metais vyskupui buvo 
leista grįžti į Lietuvą. Tačiau apie grį-
žimą į Kaišiadorių vyskupiją negalėjo 
būti kalbos. 

Vyskupas tapo Birštono parapijos 
rezidentu, nes valdžia pageidavo, 
kad jis gyventų už Kaišiadorių vys-
kupijos ribų. Kaišiadorių vyskupiją 
valdė lojalus kanauninkas Juozapas 
Stankevičius. Neapsikentęs T. Matu-
lionis 1957 metais šį kunigą atleido 
iš Kaišiadorių vyskupijos valdytojo ir 
generalvikaro pareigų ir pats perėmė 
vyskupijos valdymą. 

Tais pačiais metais, gavęs Vatikano 
leidimą, 85 metų vyskupas T. Matu-
lionis vyskupu slapčia konsekravo 
kan. Vincentą Sladkevičių, o religinių 
reikalų įgaliotinį informavo, kad Lie-
tuva turi naują jauną ir tvirtą vyskupą. 
Po V. Sladkevičiaus konsekracijos 
vyskupą aplankė saugumas.

Per teismą iškraustytas iš 
Birštono

 Kanauninkas Jonas Jonys, daly-
vavęs V. Sladkevičiaus įšventinime, 
buvo įkalintas, o T. Matulioniui teis-
mo sprendimu liepta išsikraustyti iš 
Birštono klebonijos, nes jis esą yra 
per senas, negali dirbti ir užima reika-
lingą klebonijos gyvenamąjį plotą.

 Apie tai kun. S. Kiškis rašė: „Rei-
kalavimai išsikraustyti iš buto ir gra-
sinimai iškeldinti jį prievarta nesu-
laužė vysk. Teofiliaus nusistatymo, 
o jo skundai ir telegramos pačioms 
valdžios viršūnėms nepaveikė parei-
gūnų proto nei širdies, imtasi naujos, 
jau grynai psichologinės priemonės: į 
kleboniją, kuri tuomet buvo naciona-
lizuota, įkeltas gyventi kažkoks rusų 
tautybės „kaimynas“. Tačiau tas, greit 
supratęs susidariusią padėtį ir suža-
vėtas vyskupo nepaprasto ramumo, 
tik keliskart nusikeikė ir pats iš buto 
išsikėlė“.

Vyskupas T. Matulionis iš religinių 
reikalų įgaliotinio gavo dvasininko 
registracijos pažymėjimą, kuriame 

įvairūs
Pamesti raktai prie poliklinikos. 
Tel. (8-620) 27390.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos, Katlėrių ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Nuomoja

Didelį, 75 kv.m garažą. Po visu 
garažu rūsys.

Tel. (8-685) 40055.

Dovanoja

Veislinės katės kačiukus.
Tel. (8-675) 10930.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, 
(8-699) 65148, (8-689) 97341

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpy-
klas, valymo įrenginius. Mini eks-
kavatoriumi kasa vandens šulinius 
iki 7 rentinių, tranšėjas vandentie-
kiui, jungia hidroforus. Parduoda 
rentinius, atveža.

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

Atlieka įvairius statybos, apdai-
los ir betonavimo darbus.

Tel. (8-684) 29023.

Medinių namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Statybos ir remonto darbai. Stogų 
dengimas, namų dažymas, skardini-
mo darbai ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia stogus ir juos renovuoja. 
Neria medinius karkasus, montuoja 
gipso - kartono plokštes. Stogo dan-
ga gamintojo kainomis.

Tel. (8-679) 57533.

Dengia, remontuoja stogus, stato 
priestatus, terasas, malkines ir kt. 
Atlieka skardinimo darbus. Pasirūpina 
medžiagomis.

Tel. (8-605) 70639.

UAB „Ekorema“: šiltina sienas, sto-
gus ir grindis ekovata –  sausuoju ir 
šlapiuoju būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-640) 40002.

Skardinė stogo danga tiesiai iš ga-
mintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

UAB 2VYMONTA gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos, 
alucinko skardos. Gamina lanksti-
nius.  Parduoda gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

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

Priima užsakymus medžio pjuvenų 
briketams. Pristato į namus.

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-656) 77315.

Smulkina žolę: Anykščių r., 
Skiemonių sen., Katlėrių sen., 
Molėtų r., Alantos sen., Utenos r., 
Leliūnuose. 

Tel. (8-630) 10200.

MINI EKSKOVATORIAUS ir MINI 
KRAUTUVO paslaugos: grunto 
stumdymas, lyginimas. Pamatų, 
tranšėjų kasimas. 

Tel. (8-614) 11752.

Kaminų valymas, kaminų mūras, 
indėklai ir kiti statybos apdailos 
darbai. 

Tel. (8-617) 25482.

Dengiame stogus prilydoma bitu-
mine danga. Darbams suteikiama 
garantija. 

Tel. (8-682) 44541.

rašoma, kad jis skiriamas Šeduvos 
parapijos altarista. Į tai vyskupas at-
sakė įgaliotiniui raštu, kad jis vado-
vaujasi Bažnyčios kanonais ir savo 
sąžine, todėl vykti į Šeduvą be popie-
žiaus skyrimo, o „vien Jūsų skyrimu“ 
atsisako . „Ten ar kitur, jei būsiu ver-
čiamas vykti, vyksiu tik kaip tremti-
nys ir tik su trėmimo raštu“, - pranešė 
vyskupas. 

Tačiau 1958 metų spalio 17–os 
vidurnaktį atvyko aštuoni saugumie-
čiai, liepė rengtis, pasiimti svarbiau-
sius daiktus ir T. Matulionį išvežė į 
Šeduvą. Vyskupą apgyvendino bu-
vusiuose parapijos namuose. Jo buto 
buvo nuolat pasiklausoma ir visi pas 
vyskupą vykę pokalbiai buvo fiksuo-
jami bei užrašomi raštu. Šie pokal-
biai, saugomi Lietuvos ypatingajame 
archyve, leidžia iki smulkmenų atkur-
ti paskutinius vyskupo T. Matulionio 
gyvenimo metus.

 T. Matulioniui buvo uždrausta 
vadovauti Mišioms, tačiau sekmadie-
niais jis, apsirengęs vyskupo insigni-
jomis, sėdėdavo bažnyčios suole. 

1960  metais popiežius Jonas XXI-
II vyskupui T. Matulioniui suteikė 
Apaštalų sosto vyskupo titulą, o 1962 
metais atėjo telegrama, kad popiežius 
kaip palankumo ženklą jam suteikia 
arkivyskupo titulą. Šeduvos paštinin-
kė perskaitė telegramą, kurią pasirašė 
kardinolas A. Cicognani, tačiau su-
prato tik vieną žodį „kardinolas“ ir 
paskleidė miestelyje gandus, kad T. 
Matulionis tapo kardinolu. 

Tyrė nunuodijimo galimybę

1962 metais rugpjūčio 17 dieną 
nepažįstama seselė atėjo pas T. Matu-
lionį ir suleido jam nežinomų vaistų, 
tą pačią dieną, po pietų pas atkivys-
kupą atvyko saugumiečiai ir darė jo 
bute kratą, ragino pasirašyti kažkokį 
tekstą, mušė arkivyskupą per spran-
dą, kad neliktų žymių. Vakare T. Ma-
tulionis mirė. Arkivyskupo mirties 
data tiksliai užfiksuota operatyvinio 
sekimo byloje: rugpjūčio 20 d. 13 val. 
30 min. jam iš rankų iškrenta rožinis, 
šeimininkė pasakė, kad kūnas šaltas. 

2000 m. buvo sudaryta speciali 
komisija, kuri atliko T. Matulionio 
palaikų ekshumaciją. Tyrimo metu 
palaikuose nustatytas smarkiai padi-
dėjęs sidabro kiekis, taip gali nutikti 
dėl lėtinio nuodijimo sidabro nitratais. 
Tačiau po tokio ilgo laiko negalima 
nei patvirtinti, nei paneigti nuodijimo 
galimybės. 

2017 metų birželio 25 dieną arki-
vyskupas T. Matulionis Vatikano pa-
skelbiamas palaimintuoju.

Renginį filmavo LRT ir net motociklininkai.
jono jUneViČiAUs nuotr.
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parduoda

siūlo darbą

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos vairavimo mokyklai 
nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reikalingas vairavimo instruktorius 

(B kategorijos vairuotojų mokymui).
Reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas, Valsty-

binės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka suteikta teisė dirbti vaira-
vimo mokykloje vairavimo instruktoriumi, baigtos automobilizmo studijos.

Informacija teikiama mokykloje (Jaunimo g. 8, Kupiškis) arba tele-
fonu 8 652 680 21.

Direktorius

Sudarome išankstines 
kviečių ir grikių supirkimo 

sutartis
Avansas iki 50 %
Tel. (8–655) 18554, 

(8–683) 85009

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius 
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 
1300 svarų/mėn. 

Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

Burbiškio kooperatyvui reikalin-
gi darbuotojai:

Suvirintojas.
Traktorininkas mechanizuotam 

karvių šėrimui.
Fermų įrangos operatorius.
Naktinis sargas – gyvulių vari-

nėtojas karvių fermoje.
Kontaktinis tel. (8-682) 97420.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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 .

PERKA
veršelius, 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

Dainiaus firma 
SUPERKA VERŠELIUS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

Tel.: (8-670) 80384, 
(8-650) 46919.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. 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.:  
(8-699) 60871, (8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios bū-
klės.

Tel. (8-682) 18972.

Skubiai - sodybą, namą, pasta-
tą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. 
Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, atsiskaito iš karto, 
sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai automobilius,
mikroautobusus, motociklus, trak-

torius.
Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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. 

Arklį, siūlyti įvairaus amžiaus. 
Tel. (8-606) 62940. 

Kita

SK-5 Niva priekinius ratus.
Tel. (8-601) 90669.

Elnio, briedžio ragus, monetas, 
senovinius daiktus, gintarą, ginta-
ro karolius.

Tel. (8-623) 95335.

Kuras

Alksnio malkas. Pristatymas nemo-
kamas. 

Tel. (8-613) 11010.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža 
miškavežiu.

Tel.: (8-600) 63820,

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į na-
mus.

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

Prasidėjo lietuviškų kuro durpių ga-
mybos ir prekybos sezonas. Priimami 
užsakymai.

Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.

Beržines, alksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Šiferį. 230vnt., 120x 67 cm.
Tel. (8-676) 93096.

Nebrangiai pomidorus. Gali at-
vežti. 

Tel. (8-675) 10930.

Volikswagen Passat 1991m., 
benzinas/dujos, TA iki 2019-07-
08.

Tel. (8-6100) 67822.

Karvę.
Tel. (8-616) 81948.

Ruloninį šieno presą, gerai 
veikiantį. 1100 eurų. 

Tel. (8-614) 92723.

Rugpjūčio 3 d. (ketvirtadienį) prekiausime 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis. Bus gaidžių bei spec. lesalų. Kaina 
nuo 3,50 EUR. Tel . (8-616) 50414.

Levaniškyje 6.50 Traupyje 6.55, 
Repšėnuose 7.05, Pienionyse 7.10, 
Janušavoje 7.15, Kavarske 7.20, 
Ažuožeriuose 7.35, N. Elmininkuose 7.50, 
Elmininkuose 7.55, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 8.05, Piktagalyje 
8.20, Andrioniškyje 8.30, Padvarninkuose 
8.35, Didžiuliškėse 8.40, Latavėnuose 8.45, 
Troškūnuose 8.50, Vašokėnuose 9.00, 
Surdegyje 9.10, Papiliuose 9.20, Viešintose 
9.35, Auleliuose 15,20, Daujočiuose 15,25, , 
Svėdasuose (prie turgelio) 15.30, Varkujuose 
15.45, Aknystose 15.50, Debeikiuose 
15.55, Bebarzdžiuose 16,00,Rubikiuose 
16.05, Gečionyse 16.15, Mačionyse 
16.20, Burbiškyje 16.30, Katlėriuose 16.40, 
Pašiliuose 16.45, Skiemonyse 16.55, 
Kurkliuose 17.10, Staškūniškyje 17.20.

Bulvių kasamąsias, šienapjo-
ves, smulkintuvus, diskinius 
skutikus, grūdų valomąsias, 
šnėkus, plūgus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Nekilnojamasis turtas

Nebrangiai - sodybą (pasta-
tai ir 1 ha žemės)  Vilpišių k., 
Kavarsko sen. prie asfaltuoto 
kelio Ukmergė-Kavarskas, 1,5 
km nuo Taujėnų. Geras pri-
važiavimas, rami vieta, netoli 
Laviškio ežeras. 

Tel. (8-650) 20554.

Kavarsko sen. Janonių k. so-
dyboje 41,6 balų našumo 1,18 
ha žemės sklypą (pastatus do-
vanoja). 

Tel. (8-650) 20554.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Raudonuosius serbentus 
(didesnį kiekį ima iš namų. Kalno 

g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

UAB ,,Anykščių baldai” ieško 
pardavimų vadybininko/-ės, stalių, 
vairuotojų. Žmonėms, turintiems 
neįgalumą, - pirmenybė.

CV siųsti el. paštu: baldaianyks-
ciu@gmail.com

Skambinti tel. (8-620) 47228.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutės instrukcija, 
kaip reikia grybauti

oras

16

22

mėnulis
liepos 29 - 31 d. jaunatis

Abdonas, Nortautas, Radvilė, 
Donatilė.

Beatričė, Faustinas, Feliksas, 
Morta, Simplicijus, Mantvydas, 
Mantvydė, Laimis.

šiandien

liepos 30 d.

liepos 31 d.

Elena, Ignacas, Sanginas, 
Vykintė, Ignotas.

vardadieniai

Atsikėlus ankstų rytą
ir nelaukdama draugų
Paskutinio miško grybo 
šiandien išsiraut einu.

šiaušia vėjas miško ribą, 
šuoras praskleidė šakas,
Pamačiau - į mano grybą
Dar kėsinasi kažkas.

iš toli keistai ruduoja...
Bet iš džiaugsmo sutrinku -
Jei man akys nemeluoja
Buvo vienas, dabar – du.

knygos gal išmoko daug ko
Bet žiūrėk po šakomis - 
kaip ir žmonės grybai auga
ne po vieną, šeimomis.

apklausa

Konkursas „Aš fotografuoju vasarą“

Vasara – išties pats gražiausias, 
šviesiausias, spalvingiausias metų 
laikas. Žydinčios gėlės, nokstan-
tis derlius ir laimikiais džiuginan-
tys miškai ir ežerai – visa tai, be 
abejonės, Jūs fotografuojate. Kas 
profesionaliais, kas mėgėjiškais, o 
kas ir mobiliaisiais telefonais už-
fiksuojate nuostabiausias akimir-
kas, vertas, kad jas pamatytų kuo 
daugiau žmonių. Tad kviečiame 
dalyvauti konkurse „Aš fotogra-
fuoju vasarą“ ir nuotraukomis pa-
sidalinti su anyksta.lt portalo bei 
laikraščio „Anykšta“ skaitytojais. 
Būtų smagu, jeigu Jūsų nuotraukas 
lydėtų tekstai apie vasariškus nuo-
tykius, didžiausias pagautas žuvis, 

surastus grybus ar neįprastų formų 
ir dydžio užaugintas daržoves bei 
vaisius... 

Konkursui nuotraukas siųskite  
į „Anykštos“ redakciją, adresu: 
Fotokonkursui „Aš fotografuoju 
vasarą“, Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai arba jonas.j@anyksta.lt iki 
rugsėjo 20 dienos.  

Įdomiausias nuotraukas spaus-
dinsime laikraščio puslapiuose, 
o trijų geriausių nuotraukų auto-
rius apdovanosime trijų mėnesių 
„Anykštos“ laikraščio prenumerata. 
Dar du dalyvius paskatinsime elek-
tronine „Anykštos“ prenumerata.

-AnYkšTA

„Anykštos“skelbtas konkursas „Aš fotografuoju vasarą“ įsibe-
gėjo. Redakcija sulaukia laikraščio ir anyksta.lt portalo skaityto-
jų nuotraukų. Šiame puslapyje spausdiname Brigitos Ramanaus-
kaitės nuotraukas iš ciklo „Gėlyno turtai“.

Kiek kartų lankėtės Lajų take?
balsavo 260

Daug kartų
8.1%  

Nė karto
29.2%  

Kartą arba du
38.8%  

Kelis 
kartus
23.8%  


