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Anykščių užtvankoje
susilaužė stuburą

šiupinys
Atostogos. Šią savaitę Anykščių
rajono meras Sigutis Obelevičius
atostogavo. O SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS, atostogų
išėjęs liepos pabaigoje, į darbą grįš tik
rugsėjo pradžioje.

Vairavo
neblaivūs

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Žolininkė mokslo neatstumia

Draudimų
nepaisantiems,
Anykščių užtvanka negailestinga: čia jau nuskendo keli
žmonės.

Rugpjūčio mėnesį paskelbtų
neblaivių vairuotojų sąraše –
10 pavardžių.

Apie Žolinę, žalumynus ir
vaistažoles „Anykšta“ kalbėjosi su žolininke iš Burbiškio
Irena Adomoniene.
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„Profkės” perspektyvos šviesesnės
vidmantas.s@anyksta.lt
nei kaimo mokyklų
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Praėjusią savaitę Anykščiuose viešėjęs Švietimo ir mokslo
ministras Dainius Pavalkis domėjosi situacija mokyklose ir
atskleidė savo skeptišką požiūrį į nedideles švietimo įstaigas.
Tiesa, Anykščių technologijos
mokyklą ministras žadėjo išsaugoti.
Švietimo ir mokslo ministras
D. Pavalkis Anykščių technologijos mokyklos išsaugojimo
plano šios ugdymo įstaigos
kolektyvui kurį laiką negalėjo
pristatyti. Ministras lankydamasis Technologijos mokykloje pirmiausia turėjo išklausyti
mokytojų priekaištus.

Skundė. Mokinių maitinimo viešojo pirkimo konkursas sustabdytas.
Viena iš firmų, dalyvavusių konkurse,
apskundė jo rezultatus. Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas, Viešųjų pirkimų komisijos
pirmininkas Valentinas Patumsis teigia, kad, jei užsitęs bylinėjimasis, bus
pratęsta senoji sutartis su iki šiol vaikus maitinusiu „Kretingos maistu“.
Stuktelėjo. Sekmadienį 40 - io
proga Svėdasų kleboną Vydą Juškėną
sveikino ir dovanas (tarp jų ir kolekcinį dramblį) teikė bičiulis iš Utenos
kun. Henrikas Kalpokas, choristai,
parapijiečiai, kultūros darbuotojai,
bendruomenių atstovai.
Baronai. Savaitgalį į giminės suvažiavimą buvo sugužėję Butėnų
sodiečių Janinos ir Algirdo Baronų,
užauginusių net vienuolika vaikų, palikuonys - meldėsi bažnyčioje, bendravo gimtajame sodžiuje, prisiminė
Beno Barono sukurtas gražiausias
eiles apie Šventąją, kaimą, ant ajerų
keptą duoną ir šeimą, kur iš darbų sugrįžęs tėvas „bučiuodavo vienuolika
apglėbęs“.

Švietimo ir mokslo ministras, profesorius Dainius Pavalkis susitikime pas Anykščių merą Sigutį
Obelevičių buvo atsipalaidavęs ir laidė ironiškus juokelius.

Katlėrius garsina koldūnai ir cepelinai

Donelaitis. Sekmadienį Svėdasų
bažnyčioje po 10 val. Mišių bus prisimintas poetas Kristijonas Donelaitis,
pranešimą skaitys svėdasiškė dr. Dalia Dilytė - Staškeviečienė.

3 psl.
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vos dešimt kilometrų nuo
Anykščių Skiemonių link, dešinėje kelio pusėje rikiuojasi
Katlėrių kaimo trobos. Pasak
Skiemonių seniūnijos seniūno Stasio Steponėno, tai labai
bendruomeniškas kaimas, kuriame savo gyvenamąją vietą
deklaruoja 133 gyventojai.
Kaime yra keli pienininkystės ūkiai ir taip vadinama koldūninė, kurioje per mėnesį pagaminama 40-60 tonų koldūnų,
kukorų, cepelinų...

Amžius. Liepos mėnesį Anykščių
rajone mirė 36 žmonės. Vyrų ir moterų buvo po lygiai - po 18. Jauniausias
vyras mirė turėdamas 43 metus, jauniausia moteris - 65. Vyriausias vyras
mirė sulaukęs 92 metų, o vyriausia
moteris - 95. Mirusių vyrų amžiaus
vidurkis - 72,8 metai, moterų - 82,9.
Dažniausia mirties priežastis - širdies
ir kraujagyslių ligos (18), antroje vietoje - vidaus organų vėžiai (8).
Laikraštis. Kitas „Anykštos“ numeris išeis rugpjūčio 19 dieną. Rugpjūčio 15 dieną „Anykštos“ redakcija
nedirbs.

Gražiuose namuose palikęs žmoną Laurą ir dukrelę Paulą, ūkininkas Paulius Leščinskas arė laukus prie kelio Anykščiai – Molėtai. Arti jam padėjo dešimtys gandrų.
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Anykščių užtvankoje
susilaužė stuburą
Praėjusį sekmadienį, rugpjūčio 10 dieną, maudydamasis prie Anykščių užtvankos apie 19 – 20
metų jaunuolis patyrė rimtą stuburo traumą.

Draudimų nepaisantiems, Anykščių užtvanka negailestinga: čia jau nuskendo keli žmonės. Gulbės
įveikti užtvankos slenksčio nesiryžta...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pasak įvykį mačiusių žmonių,
kai prie užtvankos atvažiavo
greitoji medicinos pagalba, vaikinas nejautė rankų. Įtariama,
kad šokant į vandenį nuo užtvankos, jaunuoliui galėjo lūžti
stuburas. Pacientas greitosios
medicinos pagalbos automobiliu
iš Anykščių ligoninės išvežtas
gydyti į kitą medicinos įstaigą.
Priminsime, jog Anykščių užtvankoje nuskendo keturi žmonės: du baidarėmis plaukę ir du

besimaudę jaunuoliai ir vyrai,
vieną merginą ugniagesiai gelbėtojai iš vandens sūkurio ištraukė.
2012 metų rugpjūčio 25 dieną
Šventąja baidarėmis plaukusiai
ukmergiškių šeimynai pramoga
baigėsi tragedija. Viena baidarė,
kurioje plaukė motina ir 22 – jų
metų jos sūnus E.Ž., bandydama įveikti užtvanką, apsivertė.
Moteris išsigelbėjo, o vaikiną
iš upės ištraukė ugniagesiai gel-

bėtojai. Anykščių ligoninės reanimacijoje jis buvo gaivinamas
parą, tačiau jaunuolio gyvybės
išgelbėti nepavyko.
2011 metų gegužės 21 dieną,
plaukdamas baidare Šventosios upe iš Andrioniškio, prie
Anykščių užtvankos į vandens
sūkurį pateko ir nuskendo nuotykių lenktynių „Nykštietiško
triatlono“ elito grupės dalyvis
iš Klaipėdos 29 metų A. B. Kitą
28 metų baidarininką ištraukė

Stiprins krepšinio komandą
Pernai Lietuvos regionų krepšinio lygos B divizione antrąją vietą užėmusi Anykščių „KKSC Volupis“ komanda šį sezoną rungtyniaus tos pačios lygos aukščiausiame A divizione. Komandą toliau
treniruos Vaidutis Zlatkus.
„KKSC Volupis“ į pirmąsias treniruotes rinksis rugpjūčio pabaigoje, o
komandos sudėtis, pasak V.Zlatkaus,
iš esmės nesikeis. „Reiktų stiprintis,

Temidės svarstyklės

Bilietai. Gautas moters, gimusios 1971 metais, gyvenančios
Anykščiuose, Šaltinio gatvėje,
pareiškimas, kad jos nepilnametė dukra į nepažįstamo asmens
banko sąskaitą pervedė pinigus
už bilietus į muzikos festivalį.
Po pinigų pervedimo nepažįstamas asmuo bilietų neatsiuntė,
susisiekti su juo nepavyko. Žala
– 280 litų.
Įranga. Nevėžio upėje sugadinta vandens matavimo įranga.
Žala – 2 601,50 litas.

reiktų įžaidėjo ir vieno aukštesnio
žmogaus. Bet viskas atsiremia į pinigus...“ - apie komandos komplektaciją „Anykštai“ sakė V.Zlatkus.

Anykščių vyrų krepšinio komanda yra pusiau profesionali.
Komandos išlaikymui keliasdešimt tūkstančių litų skiriama iš rajono biudžeto.
„Žaisime aukštesniame lygyje
su rimtesniais varžovais. Kažkoks
atlyginimas yra ir savotiška pedagoginė priemonė, nes ko gali iš

Vairavo neblaivūs
Rugpjūčio mėnesį paskelbtų neblaivių vairuotojų sąraše – 10
pavardžių. Policija už pakartotiną vairavimą esant neblaiviam
per vienerius metus ir neturint tam teisės konfiskavo du automobilius ir traktorių.
Simona Puodžiūnaitė (g.1989
m.), birželio 15 dieną Anykščiuose
J.Biliūno gatvėje vairavo automobilį būdama neblaivi. Jai nustatytas lengvas (0,5 prom.) girtumas,
paskirta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 12 mėn.; Adas
Ramaneckas (1976), birželio 14
dieną Mačionių kaime vairavo automobilį neblaivus. Jam nustatytas
sunkus (3,18 prom.) girtumas, paskirta 2 tūkst.200 Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 26 mėn.; Egidijus
Žukauskas (1971), birželio 1 dieną Svėdasuose vairavo automobilį
neblaivus. Jam nustatytas lengvas
(0,56 prom.) girtumas, paskirta 1
tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 12 mėn.; Vidmantas Kazlauskas (1986), birželio 8 dieną Ja-

nušavos kaime vairavo automobilį
neblaivus. Jam nustatytas lengvas
(0,63 prom.) girtumas, paskirta 1
tūkst.100 Lt bauda ir atimta teisė
vairuoti 13 mėn.; Eugenijus Kasperūnas (1950), gegužės 25 dieną
Anykščiuose, A.Vienuolio gatvėje
vairavo automobilį neblaivus. Jam
nustatytas lengvas (0,72 prom.)
girtumas, paskirta 1 tūkst.Lt bauda
ir atimta teisė vairuoti 12 mėn.; Eimantas Maigys (1993), gegužės
25 dieną Anykščiuose, A.Vienuolio
gatvėje vairavo neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti. Jam nustatytas lengvas (0,87 prom.) girtumas,
paskirta 4 tūkst.Lt bauda.; Deividas Žaveliauskas (1981), kovo 22
dieną Anykščiuose, A.Baranausko
aikštėje vairavo automobilį neblai-

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
ugniagesiai gelbėtojai. Vyriškis
greitosios pagalbos automobiliu
nuvežtas į Anykščių ligoninę.
Dėl šios nelaimės buvo iškelta baudžiamoji byla ir nuteisti
nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas“ organizatoriai
Marijus Rindzevičius ir Bronius
Vitkūnas. M.Rindzevičiui skirta 8 mėnesių laisvės atėmimo
bausmė, B.Vitkūnui – 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jų
vykdymą atidedant vieneriems
metams. Taip pat nuteistieji privalės nuskendusio vyro tėvams
atlyginti 50 tūkst.Lt neturtinę ir
per 8 tūkst.Lt turtinę žalą.
2011 metų balandžio 18 dieną
Anykščių užtvankoje skendo 22
metų vilnietė V. K. Jos pripučiamą guminę valtį įtraukė vandens
sūkuriai, tačiau ją sėkmingai iš
vandens ištraukė ugniagesiai
gelbėtojai.
„Tiesiog nepasirinkau reikiamo greičio ir vandens sūkurio
neperšokau“, - išsimaudžiusi
šaltame vandenyje tuomet sakė
mergina. Ji atsiprašė ugniagesių
gelbėtojų dėl sukeltų rūpesčių
ir apgailestavo, kad keliaujanti
valtimis kalnų upėmis šįkart neįveikė sraunios Šventosios ties
Anykščių užtvanka.
Dar anksčiau Anykščių užtvankoje nuskendo besimaudęs jaunuolis ir bendraklasių į vandens
srovę įmestas buvęs Anykščių
A.Baranausko vidurinės mokyklos moksleivis. Dėl šio įvykio
kaltieji taip pat buvo nuteisti, iš
jų priteistas žalos atlyginimas
nuskendusio moksleivio tėvui.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
žmonių reikalauti, jei jiems nieko
negali duoti.“ – aiškino V.Zlatkus.
Treneris yra ir Anykščių rajono
tarybos narys, išrinktas pagal Darbo partijos sąrašą. Jis šypsojosi,
kad būtinai rajono merui Sigučiui
Obelevičiui primins, kad komandai buvo žadėta finansinė parama
iš rajono biudžeto.

vus. Jam nustatytas lengvas (0,68
prom.) girtumas, paskirta 1 tūkst.
Lt bauda ir atimta teisė vairuoti
12 mėn.; Jurgis Gintaras Gipas
(1989), birželio 5 dieną Kabošių
kaime vairavo traktorių būdamas
neblaivus ir neturėdamas teisės
vairuoti. Jam nustatytas vidutinis
(2,07 prom.) girtumas, paskirta 4
tūkst.500 Lt bauda ir konfiskuota
transporto priemonė (pakartotinai
vairavo būdamas neblaivus).; Justas Karinauskas (1990), birželio
5 dieną Svirnų II kaime vairavo
automobilį būdamas neblaivus ir
neturėdamas teisės vairuoti. Jam
nustatytas vidutinis (1,63 prom.)
girtumas, paskirta 4 tūkst.500 Lt
bauda ir konfiskuota transporto
priemonė (pakartotinai vairavo būdamas neblaivus), Virgilijus Rovas (1955), gegužės 13 dieną Traupyje vairavo automobilį būdamas
neblaivus ir neturėdamas teisės
vairuoti. Jam nustatytas lengvas
(1,19 prom.) girtumas, paskirta 4
tūkst.300 Lt bauda ir konfiskuota
transporto priemonė (pakartotinai
vairavo neblaivus).

spektras
Maras. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praneša, kad dviejuose Ignalinos rajono ūkiuose, esančiuose Ceikinų
ir Dūkšto seniūnijose, užfiksuotas
kiaulių gaišimas. Trečiadienį gauti laboratorinių tyrimų rezultatai
patvirtino, kad abiejuose ūkiuose
kiaulės yra užsikrėtusios afrikiniu kiaulių maru (AKM). Skubus
tyrimas pradėtas, Ignalinos valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybai gavus pranešimus, kad
Ceikinų seniūnijoje esančiame
vienkiemyje (15 km nuo AKM
židinio UAB „Idavang“ Rupinskų
padalinyje) ir Dūkšto seniūnijoje
esančiame vienkiemyje (24 km
nuo AKM židinio), netikėtai, be
jokių klinikinių požymių, nugaišo
2 kiaulės.
Pigiau. Pirmieji Rusijos rinkai
skirti pieno produktai jau pasiekė
prekybos centrų lentynas. Jie parduodami su nuolaidomis. Nuo trečiadienio „Maxima XX“ ir „Maxima XXX“ parduotuvėse klientai
jau gali nusipirkti „Pieno žvaigždžių“ grūdėtos varškės, kuri buvo
skirta Rusijos rinkai. Ketvirtadienį
parduotuves turi pasiekti pasieks
ir „Vilkyškių pieninės“ produkcija, jogurtai, jogurtiniai gėrimai,
grietinė, varškė, greitai gendantys
sūriai ir pan., o kitą savaitę pieno
produktų asortimentą papildys
„Rokiškio pieno“ produkcija, kuri
buvo skirta Rusijos rinkai“, - teigė
prekybos tinklo „Maxima“ komunikacijos vadybininkė Milda Januškevičienė.
PVM. Premjeras Algirdas Butkevičius nepritaria siūlymams,
reaguojant į Rusijos paskelbtą
embargą lietuviškai produkcijai,
mažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą (PVM) daržovėms ir
mėsai. „Turime bendrą sutarimą,
kad PVM tarifas nebūtų mažinamas“, - po susitikimo su Seimo
Pirmininke Loreta Graužiniene
sakė A. Butkevičius. Aiškindamas tokio apsisprendimo motyvus, Vyriausybės vadovas sakė,
kad PVM yra vartotojų mokestis.
„Vis dėlto tai yra vartotojų mokestis. Jeigu manoma, kad tai
duotų didžiulę paramą perdirbėjams ar žemės ūkio produkcijos
gamintojams, aš manau, tai būtų
tik dalinė parama. Reikia suprasti, kad Lietuva yra maža atvira
šalis, ir į mūsų šalį yra eksportuojamos ir iš kitų šalių prekės, kaip
maisto produktai, pieno produktai, ir čia yra vartotojų mokestis“,
- sakė Premjeras
Eutanazija. Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė nelinkusi
pritarti eutanazijos įteisinimui
šalyje. Pasak parlamento vadovės, eutanazijos projektas dar
nėra pakankamai išdiskutuotas.
„Ne, jis tikrai nėra išdiskutuotas,
ir manau, kad, pirmiausia, reikėjo padaryti klausymus, išklausyti
ir galbūt plačiau padiskutuoti ta
tema, jeigu mes jau kalbame apie
įstatymo priėmimą. Tai yra labai
jautrus klausimas”, - „Žinių radijui“ sakė politikė. L. Graužinienės
teigimu, eutanazija kai kuriose
valstybėse įteisinta, tačiau Seimo
vadovė sako „niekada nemačiusi
mirštančio žmogaus, kuris nenori gyventi“. „Aš laikausi tokios
taisyklės gyvenime: kiekvienas
gimstame ir atsinešame savo likimą. Tai kokį jį atsinešame, mes jį
turime išgyventi iki paskutiniųjų
dienų“, - sakė L. Graužinienė.

SITUACIJA

spektras
Atlyginimas. Nuo rugsėjo 1-osios
mokytojams, dirbantiems gausesnėse
klasėse, bus daugiau sumokama už
mokinių darbų tikrinimą. Tai numatyta švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio įsakymu pakeistame
Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų
įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos apraše. Mokytojams, kurie klasėje dirba su 23 ir daugiau mokinių, mokinių darbų tikrinimui numatyta daugiau laiko, už kurį
bus papildomai apmokama: lietuvių
kalbos, tautinių mažumų gimtosios
kalbos, užsienio kalbos, matematikos, pradinių klasių mokinių darbų tikrinimui papildomai bus skiriama 0,5
valandos, socialinio, gamtamokslinio
ugdymo ir informacinių technologijų dalykų mokinių darbų tikrinimui
- 0,25 valandos (už 18 kontaktinių
valandų per savaitę).
Mažiau. Seimo narys Kęstutis
Masiulis kreipėsi į Seimo Pirmininkę
Loretą Graužinienę, siūlydamas pradėti diskusijas dėl įstaigų prie Seimo
mažinimo. Parlamentaro manymu,
dalis tokių institucijų veikia blogai,
sunaudoja daug išteklių, o rezultatai
abejotini. „Kai kurių institucijų pagrindinė veikla yra posėdžiauti ir apie
tai informuoti kitas valstybės institucijas. Didžioji dalis finansavimo atitenka darbo užmokesčiui, todėl kitai
veiklai nelieka nei laiko, nei lėšų. Tai
atrodo nepadoru prieš valstybės mokesčių mokėtojus. Jau buvo ne vienas
bandymas peržiūrėti šių įstaigų reikalingumą, bet ne paslaptis, kad jose
dirba politikų bičiuliai, todėl tokie
bandymai sulaukia aršaus pasipriešinimo. Tačiau tikiuosi, kad dabartinis
Seimas yra pajėgus ištirti tokių įstaigų prie Seimo reikalingumą“, - sako
Seimo narys.
Netektis. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius savo ir
visų Lietuvos žmonių vardu reiškia
nuoširdžią užuojautą dėl atsidavusio
režisieriaus, aktoriaus ir teatro pedagogo Henriko Vancevičiaus mirties
jo šeimai, artimiesiems ir kolegoms.
„Lietuva neteko vieno reikšmingiausių XX amžiaus Lietuvos teatro
režisierių Henriko Vancevičiaus. Jo
režisuota garsioji Justino Marcinkevičiaus trilogija stiprino tautinę dvasią,
telkė ir vienijo, ragino vis garsiau tarti
Lietuvos vardą. Reiškiu nuoširdžią
užuojautą režisieriaus artimiesiems,
jo gyvenimo bendražygiams ir visai
Lietuvos teatro bendruomenei“, - rašoma Prezidentės D. Grybauskaitės
užuojautoje.
Ribos. Ukrainos premjeras Arsenijus Jaceniukas Rusijos pasiųstą humanitarinės pagalbos siuntą pavadino
Maskvos cinizmo apraiška, Vidaus
reikalų ministerijos pareigūnai dar
kartą pareiškė neįsileisiantys sunkvežimių kolonos iš Rusijos. „Rusijos cinizmui nėra ribų. Pirma jie pasiunčia
tankus, „Grad“ raketinius kompleksus ir banditus, šaudančius į ukrainiečius, vėliau mums siunčia vandenį ir
druską“, - vyriausybės posėdyje kalbėjo A. Jaceniukas. Ukrainos vidaus
reikalų ministras Arsenas Avakovas
savo socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje dar kartą patikino, kad
kolonai nebus leista kirsti valstybės
sienos. „Joks Vladimiro Putino „humanitarinis konvojus“ nebus įleistas į
Charkovo regiono teritoriją. Neleisime surengti ciniškos agresoriaus provokacijos“, - rašė ministras.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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„Profkės” perspektyvos šviesesnės
nei kaimo mokyklų

Anykščių technologijos mokykloje ministras D.Pavalkis ir meras S.Obelevičius klausėsi pedagogų priekaištų.

(Atkelta iš 1 p.)
Vietoj pagrindinių mokyklų progimnazijos
Į susitikimą pas Anykščių merą
Sigutį Obelevičių, Darbo partijos
ministrą, profesorių proktologą
atlydėjo Seimo narys „darbietis”
Ričardas Sargūnas. Pokalbyje dalyvavo ir rajono vicemeras Donatas
Krikštaponis, Švietimo skyriaus
vedėja Vida Dičiūnaitė ir Kultūros,
turizmo ir komunikacijos skyriaus
vedėja Gražina Nargelienė.
Pokalbio pradžioje ministras
klausė, ką anykštėnai mano apie
tai, kad visos pagrindinės mokyklos gali būti paverstos progimnazijomis. Meras S.Obelevičius jam
atsakė, jog tokia reforma pribaigtų
kaimo mokyklas. Mat, pagrindinėje mokykloje gali būti dešimt, o
progimnazijoje – aštuonios klasės.
„Bus sunku suformuoti pedagogų
kolektyvus, mokytojai neteks krūvio.” – aiškino meras. Švietimo ir
mokslo ministras aiškino, kad, jei
vaikų kaime nėra, tai neliks ir mokyklų. „Sako, reikia palaukti, atvažiuos kiniečiai ir pradės daugintis.” – ironizavo D.Pavalkis. „Nėra
švietimo įstaigų, lieka tik aludės.”
– apie kaimo perspektyvas, lyg ir
ginčydamasis su ministru kalbėjo
Seimo narys R.Sargūnas.
„Fit” ir išskrenda du
malūnsparniai iš švietimo
biudžeto…”
Anykščių valdžios atstovai pritarė ministrui, jog svarstytina idėja į
gimnazijas priimti ne visus vaikus,

Darbo partijos ministrą lydėjo „darbietis” Seimo narys Ričardas
Sargūnas, tačiau, vargu, ar parlamentarui ministro vizitas pridėjo rinkėjų balsų. 		
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

o tik geriau besimokančius. „Da- vas. D.Pavalkis dėstė, jog nemaža
bar į gimnaziją eina ir specialiųjų dalis Lietuvos profesinių ugdymo
poreikių vaikai.” – kalbėjo meras. mokyklų dirba formaliai. Jis sakė,
„O paskui įstoja į aukštąją ir gauna kad kartą Žemaitijoje vienoje proM.Riomerio universiteto diplomą.” fesinėje mokykloje rado 13 moki– mero mintį pratęsė ministras.
nių, kai pagal sąrašus jų turėjo būti
Savivaldybės Švietimo skyriaus 158. „Kadangi mero keisti negaliu
vedėja Vida Dičiūnaitė kalbėjo apie – nurodžiau pakeisti mokyklos diateities mokyklas ir naują mokymo rektorių.” – kaip sprendė problemą,
kokybę. Bet ministras vedėją už- atskleidė Švietimo ir mokslo minisčiaupė. „Nieko čia turint po 50 vie- tras D.Pavalkis.
tų mokyklas neatnaujinsi. Uždarom
Kalbėdamas apie Anykščių techjas ir vežam vaikus į centrą, kur jie nologijos mokyklą, ministras dėsgaus kitą kokytė, jog vertėtų
...„Kadangi mero keisti pagalvoti apie
bę.” – kokia jo
naujos kokybės negaliu – nurodžiau pa- jos jungimą su
vizija, atskleidė keisti mokyklos direktorių.” gimnazija arba
ministras profeatskiros
vie– kaip sprendė problemą, šosios įstaigos
sorius.
Susitikime pas atskleidė Švietimo ir mokslo steigimą, kurią
merą dar kalbėta ministras D.Pavalkis...
valdytų Švieapie ikimokyklitimo ir mokslo
nį bei neformalųjį ugdymą. Ilgokai ministerija bei savivaldybė. Radiskutuota apie visų mokinių mo- jono vicemeras D.Krikštaponis
kymą plaukti.
kalbėjo, jog „reikėtų, kad iš centro
„Valstybė išsprendžia problemas būtų reguliuojamos studijų protik tada, kai jos patenka į savival- gramos”. O ministras aiškino, jog
dos lygmenį.” – savo reikšmingu- „profesinė mokykla turi tarnauti
mu neabejojo meras S.Obelevičius. lokaliam verslui”, taigi ruošti tų
„Mokyklų, sako, neskriaudžia. Bet profesijų darbuotojus, kurių reikia
„fit” ir išskrenda du malūnsparniai savam regionui.
iš švietimo biudžeto…” – ne tik saPrieš išvykstant į Technologijos
vivaldos, bet ir Švietimo ir mokslo mokyklą, meras sakė, kad ministrui
ministerijos įtakingumą sumenkino renovuojamo J.Biliūno gimnazijos
ministras.
pastato nerodys. O vicemeras paaiškino kodėl: „Turim savo įmonę, su
Anykščių technologijos
kuria kalbant rankos dreba…”
mokykla valdys du steigėjai?
Klausė priekaištų
Prieš susitikimą su Anykščių
technologijos mokyklos kolektyvu
Anykščių technologijos mokyministras ir Anykščių valdininkai kloje ministras D.Pavalkis ilgai
aptarė šios mokyklos perspekty- neturėjo progos pakalbėti apie šios

mokyklos ateitį. Pradžioje Technologijos mokyklos direktorius Ramūnas Zlatkus pateikė pagrindinius
duomenis apie savo įstaigą, o paskui direktorius ir pedagogų kolektyvas bėrė priekaištus ministrui.
Pernai spalio mėnesį Anykščių
technologijos mokykloje mokėsi
213 mokinių, 2013 metų mokyklos
biudžetas buvo 1 mln. 343 tūkst.
litų. Anykščių technologijos mokykloje yra 6 administracijos darbuotojai, 8 mokytojai, 10 profesijos
mokytojų ir 17 darbininkų.
R.Zlatkus kalbėjo, kad žurnalistai
kažko turėtų nerašyti, tačiau ko nerašyti – taip ir nepasakė. R.Zlatkus
ministrui rodė kažkokį raštą, apie
kurį jis sužinojęs birželio 13-ąją,
penktadienį, per pilnatį. Rašto turinys taip ir liko neatskleistas, bet
sprendžiant iš to, kad jis Technologijos mokyklai labai skaudus,
matyt, jame kalbėta apie mokyklos
likvidavimą…
„Norit pasakysiu kur didžiausi pinigai?” - retoriškai klausė
R.Zlatkus. „Nori pasidalint?” - šyptelėjo ministras. Tačiau, direktorius
pinigų ministrui nesiūlė, o aiškino,
kad Technologijos mokykla patiria
daug bylinėjimosi išlaidų dėl prieš
kelis metus atliktos pastato renovacijos.
Ministrui išėjus pakalbėti telefonu, rajono meras S.Obelevičius pažadėjo pedagogams, kad ir rajono
valdžia, ir ministerija bando išsaugoti Anykščių technologijos mokyklą. Meras net gi aiškino, kad Technologijos mokyklos bazėje būtų
galima steigti kokios nors privačios
aukštosios mokyklos filialą.

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!
„Anykštos“ prenumerata

nuo 13,36 Lt.
Elektroninė prenumerata - perpus pigiau!

1 mėn. - 10 Lt.
Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),
pašto skyriuose, PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
Prenumeratorių žiniai! Jei laiku negaunate mūsų leidinių, informuokite tel. (8-605) 96555.
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Savižudybė - ilgai bręstantis
sprendimas
Savižudybės – neišsenkanti tema Lietuvos žiniasklaidoje. Neseniai nusižudžius vienos sostinės
gimnazijos moksleivei, internete vėl prasidėjo diskusijos. Išankstiniais higienos instituto duomenimis, 2014 metų sausio-balandžio mėnesiais nuo tyčinių susižalojimų (savižudybių) šalyje mirė 291
žmogus. Pagal 2012 m. statistiką, Anykščių rajone savižudybės sudarė apie 2,6 proc. visų užregistruotų mirčių. 21,4 proc. nusižudžiusių yra 15-24 metų jaunuoliai.
Apie galimas savižudybių priežastis ir prevencines priemones kalbėjausi su Anykščių rajono psichikos sveikatos centro specialiste, vaikų ir paauglių psichiatre Marina PALEVIČIENE.

Anykščių rajono psichikos sveikatos centro specialistė, vaikų ir paauglių psichiatrė Marina Palevičienė sako, kad žmogui, turinčiam suicidinių minčių, pačiam susidoroti su šia problema yra sudėtinga. Specialistų pagalba yra būtina. 						
Autorės nuotr.
- Ar jaunuoliai dažnai kreipiasi į jūsų įstaigos specialistus,
norėdami išspręsti psichologines
problemas?
- Taip, tikrai yra vaikų, kurie
kreipiasi ir nori tokias problemas
išspręsti. Kartais jie yra paskatinami tėvų. Jiems atėjus, bandome
rasti sprendimą komandoje – su
pačiais jaunuoliais, jų tėvais ir specialistais.
- Kokias dažniausiai pasitaikančias problemas galėtumėte
išskirti?
- Tėvai skundžiasi vaikų elgesiu, vaikai kartais nesusitvarko su
savimi, jiems sunku mokytis. Yra
vaikų, kurie kreipiasi dėl nemigos
ar nerimo.
- O kaip dėl savižudybių – ar
tai opi problema Anykščių rajono mastu?
- Savižudybės – opi problema

visos Lietuvos mastu ir šiuo atveju
mes nesame išskirtiniai.
- Ar yra tekę susidurti su linkusiais į savižudybę jaunuoliais?
- Taip. Dažniausiai jie jau yra
bandę nusižudyti, tačiau tas bandymas būna nepavykęs. Su tokiais
jaunuoliais reikia nemažai dirbti.
Jauniems žmonėms tokiu atveju
skiriamas medikamentinis gydymas, psichologo konsultacijos (psichoterapija). Taikant tokį metodą,
dažniausiai pavyksta jaunuoliui
padėti. Kelią į sėkmingą gydymo
procesą taip pat užtikrina bendradarbiavimas su paauglio tėvais ir
pačiu paaugliu.
Visgi specialistai nėra visagaliai. Yra buvę nesėkmingų gydymo atvejų, kai nei gydytojas, nei
psichologas nebegalėjo padėti.
Dažniausia to priežastis – jaunuoliai nevartoja psichiatro paskirtų

Psichologinės pagalbos tarnybų telefonai:

Psichologinės
pagalbos tarnyba
Vaikų linija
Jaunimo linija
Vilties linija,
psichologinė pagalba
suaugusiems
Pagalbos moterims
linija
Dingusių žmonių
šeimų paramos
centras
Vaiko raidos centras
„Linija doverija”
(rusų kalba)

Telefono numeris

Darbo laikas

116 111
8 800 28888
(nemokamas)

Kasdien 11:00-21:00

116 123

Visą parą

8 800 66366
(nemokamas)
8 800 26161
(nemokamas)
(8 5) 277 3135
(8 5) 275 7564
8 800 77277
(nemokamas)

Visą parą

I-V 10:00-21:00
I-V 8:00-16:00
Visą parą
Visą parą
I-V 16:00-20:00

vaistų, o tai sukontroliuoti labai
sunku.
- Kodėl jaunų žmonių ir, apskritai, žmonių, turinčių polinkį
į savižudybę, skaičius Lietuvoje
ne tik kad nemažėja, bet toliau
auga?
- Priežasčių yra daug. Visų pirma, tai mūsų tarpusavio santykiai.
Mūsų visuomenė šiandien labai
pasikeitusi – mes mažai bendraujame, pasikeitė paauglių požiūris
ir požiūris į paauglius. Jaunuoliai
šiandien daugiau laiko praleidžia

vižudybė – ne vienkartinis, o ilgai
bręstantis sprendimas.
- Jei pavyksta atpažinti tam
tikrus ženklus, kaip reikėtų padėti jaunam žmogui? Kaip turėMiglė GALVONAITĖ tų elgtis tokio jaunuolio draugai,
tėvai?
- Jaunuoliui vienam susidoroti su tokia problema sunku, todėl
kompiuterinėje erdvėje, kurioje reikėtų jį paskatinti kreiptis į spežmogus gali būti bet kas. Sėdint cialistą, iš pradžių bent į psicholoprie kompiuterio, mažėja laiko ki- gą. Situacijos pamatymas iš kitos
toms veikloms, sutrinka rėžimas, pusės, kito kelio parodymas ir pajaunuoliai neišsimiega, o tai suke- drąsinimas, jog su tokia problema
lia stresą, kuris yra sunkiai valdo- galima susidoroti, turėtų padėti.
mas. Jei paauglys ir taip yra linkęs Tačiau, tai turėtų būti ne prievartiį stresą, tai tokiu režimu tik dar la- nis pastūmėjimas eiti pas gydytoją,
biau jį gilina.
o dialogas.
Dar viena priežastis – tėvų emi- Savižudybė gali būti paveldigracija, kai vaikai paliekami su ma?
seneliais, kurie nelabai supranta
- Jei giminėje yra žmonių, kurie
paauglius. Be abejo, reikšmės turi taip išėjo iš šio pasaulio, tai dar
ir narkotinių medžiagų vartojimas. nereiškia, kad taip tikrai nutiks ir
Vis anksčiau pradedamas vartoti ateinančioms kartoms. Bet atliekaalkoholis, tabakas taip pat kelia di- mi genų tyrimai rodo galimą savidelį nerimą.
žudybės paveldimumą. Visgi net ir
Socialinė šeimos padėtis neturi tokius žmones turėtų kažkas pastūjokio poveikio, jei tėvai su vaikais mėti – tam tikra situacija, patirtas
palaiko gerus santykius, jei jie su- sukrėtimas. Neverta galvoti, kad
geba susikalbėti, pasidalinti savo jei mano giminėje taip atsitiko, tai
problemomis, gyvena šeimos gy- turi atsitikti ir man.
venimą, o ne kiekvienas atskirą.
- Kokia Jūsų nuomonė apie
Manau, kad
anoniminės paviskas priklau...Jaunuoliai
šiandien galbos tarnyso nuo santykio.
bas? Kiek jos
Labai svarbu, daugiau laiko praleidžia veiksmingos?
kaip tėvai suge- kompiuterinėje erdvėje, ku- Anoniminės
ba auginti vai- rioje žmogus gali būti bet linijos yra lakus, ar domisi kas...
bai sudėtingas
jais, jų moksmechanizmas.
lais, gyvenimu,
Savanoriai ten
laisvalaikiu ir kaip patys vaikai su- dirbti ruošiami pusę metų ir jie tivokia jiems nustatytas ribas.
krai daro milžinišką, beje, neatlySavižudybių romantizavimas, ginamą darbą. Būna tokių situacijų,
žymių žmonių savižudybės nebū- kai jaunuolis negali pasipasakoti
tinai gali pastūmėti pasielgti taip niekam – nei draugams, nei artipat. Tačiau tai gali paskatinti tam miesiems. Vien tai, kad atsiranda
tikras mintis.
kažkas, kas gali išklausyti žmogų,
- Ar egzistuoja koks nors vie- norintį išsikalbėti, yra daug. Ir tai
nas apibūdinimas žmogaus, ku- ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio
ris būtų linkęs į savižudybę?
praktika.
- Negalima sudėti tam tikrų ben- Kokių dar prevencinių priedrų bruožų, nes visi mes esame monių galėtumėte pasiūlyti?
skirtingi žmonės.
- Tiesiog daugiau atkreipti dė- Tokiu atveju, kaip atpažinti mesį į savo artimuosius, draugus,
jaunuolį, kuris planuoja savižu- stengtis jais pasirūpinti, pamatyti
dybę, ir spėti laiku jam padėti?
ženklus. Švietėjiškas darbas taip pat
- Tai labai sudėtinga. Jaunuolis turi daug reikšmės. Tai - psichologų
gali būti užsisklendęs ir tai bus paskaitos, specialistų darbas motiesiog viena iš jo būdo savybių. kyklose. Mes turėtume pasirūpinti
Tačiau, kai elgesys pasikeičia iš vienas kitu ir nebūti abejingi – paesmės, – nebenorima bendrauti, stebėjus pirmuosius įtarimus, kad
susiaurėja interesų ratas - tai jau su žmogumi kažkas ne taip, nebijoti
galima būtų laikyti ženklais. Sa- kreiptis į specialistus.

Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia tėvelius pasirūpinti vaikų sveikata.
Primena tėveliams, kad dabar pats metas pasirūpinti vaikų sveikatos
profilaktika ir neatidėlioti to rudeniui. Kasmet rugsėjo pradžioje mokiniai privalo mokyklai pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą, tai reikės
padaryti ir šiemet. Už tokią profilaktinę patikrą mokėti nereikia, nes vaikučiai yra draudžiami valstybės, o jiems suteiktos sveikatos priežiūros
paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto lėšomis.

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ?
Rugpjūčio 21 d. (ketvirtadienį), KOMPIUTERINĖ FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, Romos pastatas, I a. (dešinėje) už Pavilnio klinikos. Priimami tik iš
anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. (8- 682) 40857, darbo dienomis nuo 9.30-19.00 val.
Tad kviečiame visus - mažus ir didelius - daugiau sužinoti apie save.
Kompiuterinė funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šios diagnostikos metu yra matoma kiekvieno organo ir
visų sistemų veikla.Pateikiama informacija, kokiose kūno vietose yra sutrikimai,vystosi ligos, vyksta uždegiminiai procesai, audinių pakitimai.Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje.Stebima, kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, alergijas ir chronišką nuovargį.
Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines programas yra tas, kad organizme vykstantys
pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, kai žmogų
vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostikos pagalba galima greičiau nustatyti negalavimo priežastis
ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaištant laiko nukreipti reikalingo specialisto konsultacijai.Todėl ir
profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam.
Kompiuterinę funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka Kauno Bioinformacinės
Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras „Žolių Salonas“.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota, k).
6.30 Šventadienio mintys.
7.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
8.00 Girių horizontai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Haudis Gaudis“.
9.25 „Aivenhas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
11.00 „Brolių Grimų pasakos.
11 s. Žąsiaganė“.
12.15 Klausimėlis.lt
12.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Afrika. 2 d. Savanos“.
14.00 „Puaro“.
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Klausimėlis.lt
17.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
17.30 Lašas po lašo.
17.35 Taip. Ne.
18.30 Laumės juosta 2014.
20.30 Panorama.
20.50 Savaitė.
21.20 „Mistinė pica“.
23.25 „Puaro“ (k). N-7
1.25 „Senis“. N-7
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Nenugalimieji“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.
7.45 „Teisingumo lyga. įsiveržimas“.
8.10 „Sunkus vaikas“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.

„Pramuštgalviai Paryžiuje“.
11.30 „Aukštyn kojom“. N-7
13.40 „Tiušai“. N-7
15.30 „Mano puikioji auklė
“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“.
N-7
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 „Velvet“. N-7
21.35 „Pragaras rojuje“. N-7
23.40 „V- tai Vendeta“. N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Redakajus“. N-7
7.30 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Pilotas Balu“.
9.00 „Antinas Narsuolis“.
9.30 Statybų TV Laida.
10.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.30 „Mažasis sniego žmogus 2“.
12.20 „7 dalykai, kuriuos turiu
padaryti iki 30 gimtadienio“.
N-7
14.10 „Aš ir mano antrininkė“.
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.15 Ekstrasensai detektyvai. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Draugiškos vyrų
krepšinio rungtynės. Lietuva Naujoji Zelandija.
21.00 „Greito reagavimo
būrys“. N-14
22.50 „Nužudyti Bilą 2“. N-14
7.00 Yra kaip yra (k). N-7
7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Mitų griovėjai“. N-7
10.00 Pašėlusios močiutės.

N-7
10.50 Gamta iš arti.
11.00 „Meilės sala“. N-7
12.00 „Plėšrūnai. Monstrų
medžiotojas“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“. N-7.
19.00 „Lordai nemeluoja“.
N-7
21.00 RUSŲ KINAS „Naktinis
pardavėjas“. N-14
22.45 „Sukurtas Haroldas“.
N-14.
1.00 Bamba TV. S
6.50 „Nuotakos siaubūnės“. N-7
7.40 „Parduotuvių karalienė“.
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Pasaulio virtuvė“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7
16.35 „Dalasas“. N-7
17.30 „Viešbutis “Grand
Hotel”“. N-7
19.10 „Magijos meistrai“. N-7
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS „Džesis
Stounas. Plonas ledas“. N-14
22.40 „Melagių diena“. N-14
0.25 „Nerami tarnyba“ (k).

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 Visi namie.
10.30 Europos plaukimo
čempionatas. Atrankos varžybos (100 m plaukimo krūtine
atrankoje dalyvauja G. Titenis,
200 m plaukimo nugara - D.
Rapšys).
12.30 „Afrika“.
13.30 Savaitė (k).
14.00 Žinios.
14.15 Taip. Ne.
15.00 „Puaro“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“.
N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Juodabarzdis“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Dingusių Romanovų
paslaptis“.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 Taip. Ne.
0.20 „Šnipai“. N-7
1.20 „Senis“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Tomo ir Džerio pasakos“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7

8.50 „Jaunavedžiai“ (k). N-7
10.40 „Žvėrelių maištas“ (k).
12.55 „Kung Fu Panda“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kaukė“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.35 „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 „Mentalistas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Paskutinė tvirtovė“. N-7
1.05 „Klientų sąrašas“. N-7
2.00 „Išrinktieji“. N-7
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pilotas Balu“. N-7
7.30 „Antinas Narsuolis“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.10 „Taksi 4“. N-7
13.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
13.20 „Antinas Narsuolis“.
13.50 „Pilotas Balu“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV Pagalba. N-7
20.00 Draugiškos vyrų
krepšinio rungtynės. Lietuva Slovėnija.
22.00 „Privati praktika“. N-7

23.00 „Keitė ir Leopoldas“. N-7
1.20 „Daktaras Hausas“. N-14
6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7
9.00 „Lordai nemeluoja“ (k).
N-7
11.00 „Laukinis“. N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Mano virtuvė geriausia“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Liežuvautoja“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Detektyvė Džonson“.
N-7
19.20 „Policijos akademija”.
N-7
20.15 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Legenda apie Zoro“.
N-7
0.05 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
1.00 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.55 „Laukinis“ (k). N-7
2.55 Bamba TV. S
6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“.
7.15 „Draugai X“. N-7
8.10 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
8.35 „Žaibo smūgis“.
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Įspūdingasis Žmogus-
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8.05 „Haudis Gaudis“.
8.30 „Aivenhas“
9.00 Vaikų klubas.
10.00 Septynios Kauno
dienos.
10.30 Muzikinė pasaka
„Šokio planeta“.
11.45 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
12.00 „Jaunoji karta“ (k).
12.15 Kauno dramos teatro
spektaklis „Dobilėlis penkialapis“ (k).
13.50 Žagarės vyšnių festivalis 2014 (k).
14.40 Mūsų miesteliai.
Vidiškės.
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 „Miškais ateina ruduo“.
17.58 Islandijos dailė.
18.30 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą, k).
18.40 Valstybinio Vilniaus
mažojo teatro spektaklis
„Mistras“.
21.00 „Žiniuonė“ (k).
21.15 Jūros šventė 2014.
22.35 Lietuvių kinas trumpai
(k).
23.00 Panorama (k).
23.15 Tavo zona (k).
0.05 Džiazo vakaras (k).
5.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
5.45 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
6.15 Alchemija LX. VDU 25.
VDU karta (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
9.05 Jėgos vietos (k).
9.35 KK2 (k). N-7.
10.15 Dviračio šou (k).
10.45 Alchemija LX. VDU 25.

VDU karta (k).
11.15 KK2 (k). N-7
12.00 Dviračio žinios (k).
12.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė (k).
14.00 Valanda su Rūta (k).
15.35 KK2 penktadienis (k).
N-7.
16.45 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
17.20 Padėkime augti (k).
17.45 Šefas rekomenduoja
(k).
18.15 Nuo...Iki....
19.05 Alchemija LX. VDU 25.
VDU karta (k).
19.40 KTV - kino ir tele virtuvė.
20.10 Pagalbos skambutis
(k). N-7
21.00 „Visagalė reklama“.
22.00 „Rojaus sodai“.
23.00 Padėkime augti (k).
23.30 Savaitės kriminalai.
N-7.
0.00 Sveikatos ABC.
0.50 KK2 (k). N-7
1.30 Nuo...Iki... (k).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7
3.05 KK2 (k). N-7
3.45 Autopilotas (k).
4.15 Farai. N-14
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių.
10.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
11.00 „Krokodilų medžiotojas“. N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Topmodeliai“. N-7

13.30 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Kiečiausi vilkikų vairuotojai“. N-7
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
18.55 „Niekados šalis“. N-7
20.35 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
21.00 „Bobo užkandinė“.
N-14
22.00 „Dingę be žinios“.
N-14
22.55 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.50 „Mažylė Houp“. N-7
0.45 „Ji man – ne pora“.
N-14
7.25 Kitoks pokalbis. N-7
8.20 Šiandien kimba.
8.50 Gyvenu čia.
9.50 Namų daktaras.
10.25 „300 Lakes Rally“.
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Deimantų medžiotojai“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios
17.20 „Mikropasauliai“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vestuvių kovos“. N-7
20.05 „Mikropasauliai“.
20.35 „Laukinis pasaulis“.
21.00 Žinios.
21.25 „VMG vasara.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. N-7
23.30 „Nebylus liudijimas“.
N-14
1.40 „24/7“.
2.20 Nusikaltimas ir bausmė. N-7
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voras“.
9.50 „Benas Tenas prieš ateivius. Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ (k).
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Arti namų“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“
(k). N-7
15.55 „Komisaras Aleksas“.
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“.
17.10 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“.
N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Beverli Hilso policininkas 3“. N-7
22.55 „Mafijos daktarė“. N-7
23.50 „Dūmas“. N-14
0.45 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 11
s. „Žąsiaganė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Kine kaip kine (k).
12.10 „Aš esi tu“ (k).
13.45 Kasdienybės aitvarai
(k).
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos
(k).
15.30 Istorijos detektyvai.
16.15 „Stebuklingi vaikai“.
16.40 Būtovės slėpiniai.
Lietuva ir Saksonija. 1 d.
17.30 Kūrybos metas.
18.00 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).

18.15 „Mistinė pica“.
20.00 „Liaudis tampa tauta.
Sąjūdžio kelias“.
20.50 Koncertuoja Lietuvos
kamerinis orkestras.
22.05 „Paradas“. N-14
0.00 Panorama (k).
0.25 Teatras (k).
5.00 Sveikatos kodas (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Ne vienas kelyje.
6.50 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
7.35 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Žinios.
9.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7
9.55 „Visagalė reklama“ (k).
10.50 „Rojaus sodai“ (k).
11.50 „Visagalė reklama“ (k).
12.45 „Rojaus sodai“ (k).
13.45 Padėkime augti (k).
14.15 Valanda su Rūta (k).
15.50 Savaitės kriminalai (k).
N-7
16.20 Ne vienas kelyje (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.00 „Beverli Hilsas
90210“. N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Elementaru“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Pjūklas 4“. S
0.55 „Treneris Karteris“. N-7
7.30 „300 Lakes Rally“.
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis.
10.00 Nuoga tiesa. N-7
11.00 Pasaulis X. N-7
12.00 Patriotai. N-7
13.00 Viskas bus gerai! N-7
14.00 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. N-7
19.50 VMG vasara.
19.55 „Pragaras ant ratų“. N-7
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Pasaulis X. N-7
23.45 „Pragaras ant ratų“ N-7
0.45 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Ilgai ir laimingai“.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 Visi namie.
10.30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos.
12.30 „Dingusių Romanovų
paslaptis“.
13.30 „Šiaurietiškas būdas“.
14.00 Žinios.
14.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
15.00 „Puaro“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“.
N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Juodabarzdis“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Nepaskelbtas karas.
Dokumentalisto užrašai“. 4 d.
22.35 Emigrantai.
23.25 Vakaro žinios.
0.20 „Šnipai“. N-7
1.20 „Senis“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai”“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kaukė“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Velvet“ (k). N-7
10.30 „Aukštyn kojom“ (k). N-7
12.30 „Tomas ir Džeris“ (k).

12.55 „Kung Fu Panda“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.35 „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Niko“. N-14
0.15 „Paskutinė tvirtovė“. N-7
1.10 „Klientų sąrašas“. N-7
2.05 „Išrinktieji“. N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji enciklopedija.
7.00 „Pilotas Balu“.
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 „Kobra“. N-7
12.20 „Šeimos reikalai“.
12.50 „Transformeriai.
Praimas“. N-7
13.20 „Antinas Narsuolis“.
13.50 „Pilotas Balu“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“. N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV Pagalba. N-7
20.00 Žvaigždžių dešimtukas.
N-7
21.00 Meilė ar pinigai? N-7

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Agentūra S.K.Y.D.A.S.“
N-7
23.00 „Traukinys į Jumą“. N-14
1.25 „Daktaras Hausas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“ (k).
N-7
9.00 „Amerikietiškos imtynės“
(k). N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Striksės“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Detektyvė Džonson“.
N-7
19.20 „Policijos akademija“.
N-7
20.15 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Vaikinams tai patinka!“.
N-14
23.30 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.25 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.20 „Laukinis“ (k). N-7
2.20 Bamba TV. S
6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“.
N-7
7.15 „Komisaras Aleksas“ (k).
N-7
8.10 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 Visi namie.
10.30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos.
12.30 Emigrantai (k).
13.15 Žingsnis po žingsnio (k).
13.30 „Šiaurietiškas būdas“.
14.00 Žinios.
14.15 Bėdų turgus.
15.00 „Puaro“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Juodabarzdis“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Nepaskelbtas karas.
Dokumentalisto užrašai“. 5 d.
23.00 Gyvenimas.
23.50 Vakaro žinios.
0.20 „Šnipai“. N-7
1.20 „Senis“. N-7
6.05 Labas vakaras, Lietuva (k.).
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7

9.30 Tikras gyvenimas (k).
11.30 „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (k). N-7
12.55 „Kung Fu Panda“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas.
20.35 „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“. N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Įkaitas“. N-7
0.55 „Klientų sąrašas“. N-7
1.50 „Išrinktieji“. N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pilotas Balu“.
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 Žvaigždžių dešimtukas.
N-7
12.20 „Šeimos reikalai“.
12.50 „Transformeriai. Praimas“.
N-7
13.20 „Antinas Narsuolis“.
13.50 „Pilotas Balu“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“.
N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.30 TV3 žinios

19.25 TV Pagalba. N-7
20.00 „Inspektorius Mažylis“.
N-7
21.00 Meilė ar pinigai? N-7
21.30 TV3 vakaro žinios
22.00 Vikingų loto
22.05 „Daktaras Hausas“. N-14
23.05 „Devintojo legiono erelis“.
N-14
1.20 „Daktaras Hausas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7
9.00 Prajuokink mane (k). N-7
10.00 „Policijos akademija“ (k).
N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Striksės“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Detektyvė Džonson“. N-7
19.20 „Policijos akademija“. N-7
20.15 „Patrulis“. N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 „Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė bailys Robertas
Fordas“. N-14
0.40 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.35 „Laukinis (k)“. N-7.
6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“.
7.15 „Komisaras Aleksas“. N-7
8.10 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“.
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8.35 „Žaibo smūgis“.
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“.
9.50 „Benas Tenas prieš ateivius. Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Sodininkų pasaulis“ (k).
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Arti namų“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“ (k). N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“
(k). N-7
15.55 „Komisaras Aleksas“.
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“.
17.10 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „21“. N-14
23.15 „Mafijos daktarė“. N-7
0.10 „Dūmas“. N-14
1.05 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 Prisiminkime.
8.15 Būtovės slėpiniai. Lietuva
ir Saksonija. 1 d. (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Muzikinė pasaka „Šokio
planeta“ (k).
13.00 Vakaro autografas (k).
13.45 „Haudis Gaudis“.
14.05 „Aivenhas“.
14.30 Pagalbos ranka.
15.00 Vileišiada. Šeimos ir
valstybės istorija. 4 d. Vileišių
atminties puoselėjimas. (k).
15.30 Teatras (k).
16.15 „Stebuklingi vaikai“.
16.40 Būtovės slėpiniai.
Lietuva ir Saksonija. 2 d.

17.25 Kūrybos metas.
18.00 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).
18.15 „Prokurorai“.
19.15 Septynios Kauno dienos
(k).
19.45 Savaitė.
20.15 Istorijos detektyvai.
21.00 „Išsiskyrę!“.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.25 Romansų grožio pakerėtos (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“
(k).
13.15 KTV - kino ir televirtuvė
(k).
13.45 Alchemija LX. VDU 25.
VDU karta (k).
14.15 Yra kaip yra. N-7.
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Elementaru“. N-7

13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos
rungtynės.
23.40 „Visiškai slaptai“. N-7
1.20 UEFA Čempionų lygos
apžvalga.
7.20 Reporteris.
8.00 „Apaštalas“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 „24/7“.
13.00 Viskas bus gerai! N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinių kačių nuotykiai“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tieisogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. N-7
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nuoga tiesa. N-7
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7
0.45 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
1.55 „Ilgai ir laimingai“.
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8.35 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“.
9.50 „Benas Tenas.
Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Būrėja“ (k).
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Arti namų“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7
14.00 Superauklė. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“
(k).
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“.
17.10 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Vagių pasaulis“. N-14
22.55 „Mafijos daktarė“. N-7
23.50 „Dūmas“. N-14
0.45 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 Prisiminkime.
8.15 Būtovės slėpiniai. Lietuva ir
Saksonija. 2 d. (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Mūsų dienos - kaip šventė
(k).
13.50 „Laisvė“ (k).
15.30 Legendos (k).
16.15 „Stebuklingi vaikai“.
16.40 Būtovės slėpiniai.
Drezdenas Lietuvos istorijoje.
17.30 Kūrybos metas.
18.00 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).

18.15 Senieji Lietuvos vienuolynai. Vilniaus dominikonų vienuolynas ir Šventosios Dvasios
bažnyčia.
18.50 „Laisvas žmogus. Rimas
Burokas“.
19.30 Kultūros metraščiai.
20.25 Laida apie skulptorių
Petrą Mazūrą.
20.40 Nidos ekspresija.
21.10 Kultūros savanoriai.
21.40 ...formatas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Viso gero, draugai partiniai!“
23.25 Islandijos dailė (k).
0.00 Panorama (k).
0.25 „Prokurorai“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 Pagalbos skambutis (k).
N-7
13.35 Ne vienas kelyje.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7

12.00 „Elementaru“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos
rungtynės.
23.40 Europos pokerio turas. S
0.45 „Rinkimai“. N-7
7.20 Reporteris.
8.00 „Apaštalas“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis. N-7
13.00 Gyvenu čia.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara.
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinių kačių nuotykiai“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. N-7
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7
21.00 Kitoks pokalbis. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Patriotai. N-7
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7
0.45 Reporteris.
1.25 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 Visi namie.
10.30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos.
12.30 Gyvenimas (k).
13.30 „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 „Rojus Lietuvoj“.
14.00 Žinios.
14.15 Emigrantai (k).
15.00 „Puaro“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7
17.00 Diskusija „Europos saugumo architektūra“.
18.00 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.30 „Naisių vasara“.
19.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Juodabarzdis“. N-7
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 „Nepaskelbtas karas.
Dokumentalisto užrašai“. 7 d.
22.50 Specialus tyrimas.
23.45 Vakaro žinios.
0.20 „Šnipai“. N-7
1.20 „Senis“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Tikras gyvenimas (k). N-7

11.10 „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (k). N-7.
12.00 Pagalbos skambutis.
N-7.
12.55 „Kung Fu Panda“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Galutinis tikslas 3“. N-14
0.00 „Paskutinė tvirtovė“. N-7
0.55 „Deksteris“. N-14
1.50 Sveikatos ABC (k).
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pilotas Balu“.
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.05 „Meilės sūkuryje“.
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.15 „Inspektorius Mažylis“.
N-7
12.20 „Šeimos reikalai“.
12.50 „Transformeriai.
Praimas“. N-7
13.20 „Antinas Narsuolis“.
13.50 „Pilotas Balu“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“.
N-7
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.15 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva Brazilija.

20.15 „Visos Australijos dulkės“.
N-7
21.00 Meilė ar pinigai? N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 „Gelbėtojų būrys“. N-7
23.00 „Juodosios raganos metai“. N-14
0.50 „Daktaras Hausas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas (k)“.
N-7
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7
9.00 Prajuokink mane (k). N-7
10.00 „Policijos akademija“
(k). N-7
11.00 „Laukinis“ (k). N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Striksės“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Detektyvė Džonson“.
N-7
19.30 „Policijos akademija“. N-7
20.30 Juoko kovos. N-7
21.30 „Žandaras ir žandariukės“. N-7
23.35 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.30 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.25 „Laukinis“ (k). N-7
2.25 Bamba TV. S
6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“.
7.15 „Komisaras Aleksas“. N-7
8.10 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
10.00 Visi namie.
10.30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos.
12.30 Skonio improvizacija (k).
13.30 „Šiaurietiškas būdas“.
14.00 Žinios.
14.15 Stilius.
15.00 „Puaro“. N-7
16.00 „Komisaras Reksas“. N-7
18.00 Šiandien.
18.15 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.30 „Naisių vasara“.
19.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Jūros šventė 2014.
Koncertuoja Gytis Paškevičius.
22.00 Loterija „Perlas“.
0.00 „Senis“. N-7
6.35 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos. N-7
10.10 Valanda su Rūta (k).
11.45 Mano vyras gali. N-7
12.55 „Kung Fu Panda“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.50 „Be kaltės kalta“. N-7
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Su meile, Merūnas.
21.10 „Mis Slaptoji agentė“. N-7
23.20 „Pabėgimas iš Los
Andželo“. N-14
1.20 „Galutinis tikslas 3“ (k).
N-14
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pilotas Balu“.
7.30 „Simpsonai“. N-7
8.00 „Brazilijos aveniu“. N-7
9.10 „Vestuvių muzikantai“. N-7
10.10 „Visada sakyk visada“.
N-7
11.10 „Visos Australijos dulkės“.
N-7
11.55 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
12.20 „Šeimos reikalai“.
12.50 „Transformeriai. Praimas“.
N-7
13.20 „Antinas Narsuolis“.
13.50 „Pilotas Balu“.
14.20 „Simpsonai“. N-7
14.50 „Nuostabi meilė“. N-7
16.45 „Moterys meluoja geriau“.
17.50 Kvieskite daktarą! N-7
18.15 Draugiškos vyrų krepšinio
rungtynės. Iranas - Lietuva.
20.15 TV3 žinios.
21.00 „Lūšnynų milijonierius“.
N-14
23.20 „Advokatas iš Linkolno“.

N-14
1.45 „Tigro širdis“. N-7
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7
9.00 Juoko kovos (k). N-7
10.00 „Policijos akademija“ (k).
N-7
11.00 „Laukinis“. N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Mano virtuvė geriausia“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Striksės“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Šeimynėlė“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės.
N-7
21.30 „Maksimali bausmė“.
N-14
23.35 „Žandaras ir žandariukės“
(k). N-7
1.35 „Laukinis“ (k). N-7
2.35 Bamba TV. S
6.50 „Mano tėtis kalba “š...”“.
N-7
7.15 „Komisaras Aleksas“. N-7
8.10 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“.
8.35 „Nenugalimieji. Kovos
tęsiasi“.
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“.
9.50 „Benas Tenas.
Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).

tęsiasi“.
9.00 „Krepšininkai“.
9.25 „Teisingumo lyga“.
9.50 „Benas Tenas.
Supervisata“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Būrėja“ (k).
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Arti namų“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“
(k).
15.55 „Komisaras Aleksas“. N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“.
17.10 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės VII. Prastos naujienos“.
N-14
23.00 „Sekso magistrai“. N-14
0.00 „Užribis“. N-7
0.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
KULTŪRA
8.05 Prisiminkime.
8.10 Būtovės slėpiniai.
Drezdenas Lietuvos istorijoje
(k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
10.30 „Baltijos kelias. Po 15
metų“.
10.45 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.00 Diskusija „Kova už laisvę.
Ukrainos byla“.
12.30 Gotlando komunikato
25-mečiui. Gotlando komunikatas. pirmas ir vieningas lietuvių
žodis už Nepriklausomybę ir jo
svarba šiandien.
14.35 Lietuvos Tūkstantmečio

dainų šventės dainų vakaras
„Pasveikinkim vieni kitus“ (k).
17.15 Būtovės slėpiniai. Anoj
pusėj Nemunėlio.
18.00 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba (k).
18.15 „Prokurorai“.
19.10 Fotografijos istorija arba
istorija fotografijoje. 1 d. Vilnius
ir jo fotografai.
19.40 Vizijos ir tikrovė.
20.20 Poeto Alfonso Maldonio
85-osioms gimimo metinėms.
Vakaras Rašytojų klube. 1 d.
21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Mūsų dienos - kaip
šventė.
0.00 Panorama (k).
0.25 „Viso gero, draugai partiniai!“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 Yra kaip yra. N-7
10.55 24 valandos. N-7
11.30 KK2. N-7
12.15 Dviračio šou.
12.45 Autopilotas.
13.15 Tauro ragas. N-7
13.45 Apie žūklę.
14.15 Yra kaip yra (k). N-7
15.10 KK2 (k). N-7
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7

11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Elementaru“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Geležinis žmogus“. N-14
0.10 „Avarija“. N-14
1.55 „CSI Majamis“. N-7
7.20 Reporteris.
8.00 „Apaštalas“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. N-7
13.00 „Didysis barjerinis rifas“.
N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara.
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinių kačių nuotykiai“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. N-7
19.50 „Pragaras ant ratų“. N-7
21.00 Pasaulis X. N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.45 „Pragaras ant ratų“. N-7
0.45 Reporteris.
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10.45 „Būrėja“ (k).
11.15 „Karadajus“ (k). N-7
12.10 „Arti namų“. N-7
13.05 „Apgavystės“. N-7
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Mano tėtis kalba “š...”“
(k).
15.55 „Komisaras Aleksas“.
N-7
16.45 „Linksmieji žvėreliai“.
17.10 „Keksiukų karai“.
18.00 „Didingasis amžius“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Detektyvas Kolambas.
Žvirblis rankoje“. N-7
22.45 SNOBO KINAS „Aeon
Flux“. N-7
0.25 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7
KULTŪRA
8.05 Prisiminkime.
8.15 Būtovės slėpiniai. Anoj
pusėj Nemunėlio (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida
rusų kalba.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.45 Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Mistras“
(k).
16.10 Islandijos dailė (k).
16.40 Būtovės slėpiniai.
Lenkijos TV2 dokumentinio
filmo „Erelis ir Vytis“ aptarimas.
17.30 Kūrybos metas.
17.55 Futbolas. SMScredit.lt A
lyga. „Trakai“ – „Atlantas“.
20.00 „Jaunoji karta“.

20.20 Poeto Alfonso Maldonio
85-osioms gimimo metinėms.
Vakaras Rašytojų klube. 2 d.
21.10 Teatras.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 ... tačiau aš esu ne
vienas.
23.00 Džiazo vakaras.
0.00 Panorama (k).
0.25 Septynios Kauno dienos
(k).
0.55 „Prokurorai“ (k).
5.00 Info diena (k).
9.00 Žinios.
9.40 Dviračio šou.
10.05 „Pagalbos skambutis“.
N-7
10.55 24 valandos. N-7.
11.30 Sekmadienio rytas.
12.15 Dviračio šou.
12.45 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
13.15 „Visagalė reklama“ (k).
14.10 „Rojaus sodai“ (k).
15.05 „Visagalė reklama“ (k).
15.55 Dviračio šou (k).
16.20 24 valandos (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“.
N-7
11.00 „Mastrichto policija“. N-7
12.00 „Elementaru“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Kaip aš susipažinau su

Išspausdinti užuojautą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 40 Lt,
užuojauta - nekrologas arba informacija apie laidotuves - (1 kv.cm) 1 Lt.

jūsų mama“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Vampyrų žudikė“. N-7
17.00 „Hubertas ir Staleris“.
N-7
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Kaip aš susipažinau su
jūsų mama“. N-7
21.00 „6 kadrai“. N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški kadrai“. N-7
23.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.55 „Mažylė Houp“. N-7
7.20 Reporteris.
8.00 „Apaštalas“. N-7
10.10 „Komisaras Megrė“. N-7
11.15 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.00 Patriotai. N-7
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara.
14.55 „Komisaras Megrė“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinių kačių nuotykiai“.
17.00 Žinios.
17.20 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“.
18.00 Reporteris.
18.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. N-7
19.50 „Moterų daktaras“. N-7
21.50 „Teisingumo misija“.
N-14
23.45 „Kupidonas“. S
1.35 Reporteris.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba
(k).
7.00 Bėdų turgus (k).
8.00 Baltijos kelio 25-metis. Šv.
Mišios. Tiesioginė transliacija iš
Vilniaus arkikatedros.
9.00 „Haudis Gaudis“.
9.25 „Aivenhas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos.
12.30 Skonio improvizacija.
13.30 „Šiaurietiškas būdas“.
14.00 „Lūžis prie Baltijos. 2 d.
Bunda Baltijos dvasia“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai.
19.00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų
pakėlimo ceremonija. Trijų Baltijos
valstybių Prezidentų sveikinimo
kalba.
19.35 Lietuvos jaunimo grupių
koncertas „Koks aš ir tu, tokia ir
Lietuva“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Baltijos kelias“.
22.00 „Vienui vieni“. N-14
23.50 „1920. Varšuvos mūšis“. N-14
6.30 „Pirmykštė žemė“.
6.55 „Nenugalimieji“.
7.20 „Antinas Gudruolis“.

7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“.
8.10 „Sunkus vaikas“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Vasilisa Gražioji“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Linksmuolis Baris ir disko kirminai“.
11.30 „Manatu. Sakyk tiesą“.
13.30 „Šuns istorija“. N-7
15.20 „Mano puikioji auklė“. N-7
16.30 „Didingasis amžius“. N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Boltas“.
20.50 „Laisvės troškimas“. N-7
23.00 „Senmergės“. N-14
0.45 „Aušros kariai“. N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“. N-7
7.25 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Gufis ir jo sūnus Maksas“.
9.00 „Antinas Narsuolis“.
9.30 Statybų TV.
10.00 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai.
10.30 „Būk savimi“. N-7
12.40 „Daktaras Dolitlis 5. Lakis
keliauja į Holivudą!“. N-7
14.20 „Bučinys“. N-7
16.15 „Kobra 11“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 „Dantukų fėja“.
19.50 Filmo pertraukoje Eurojackpot. Loterija.
21.05 Draugiškos vyrų krepšinio
rungtynės. Slovėnija - Lietuva.
23.05 „Prisiminti pavojinga“. N-7
1.25 „Baimės sala“. S

sekmadienis 2014 08 17
6.45 Naujienos. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas. 8.05 Sveikata. 9.00
Naujienos. 9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 11.00
Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.30 Didžiųjų rusų keliautojų pėdsakais. 13.40 Kas? Kur? Kada? 14.45 Dvi žvaigždės. 16.20 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 18.30 Šlovės minutė. 20.00 Laikas. 20.35 Parodijų šou.
22.55 Kubas. 23.50 Informacinė laida. 0.25 Vaidybinis f. “Likimo ironija, arba
Po pirties”. 3.25 Vaidybinis f. “Širdelė”.4.45 Muzikinis kanalas.
4.30 Panorama. 5.05 Baltarusijos bažnyčios. 5.35 Autografas. 6.00 Aukščiau
stogo. 6.25 Vaidybinis f. “Tryliktąjį - sunaikinti”. 8.30 Baltarusijos virtuvė. 9.00,
12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 3.50 Muzikinis f. “Parduotas juokas” (2). 10.20,
3.20 Senos pasakos. 10.50 Rytdiena - tai mes. 11.15, 2.20 Firmos paslaptis. 11.30 Apie maistą. 12.10 Naujienos. 12.35, 2.55 Minskas ir minskiečiai.
13.00 Dokumentinis serialas. 13.35 Medicinos paslaptys. 14.00 Moterų
žurnalas. 14.25 Arsenalas. 15.15 Tavo miestas. 15.30 Tyrimo paslaptys.
15.55 Mūsiškiai. 16.10 Terra incognita. 16.35, 1.25 Pašnekesiai apie civilizaciją. 17.00 Smegenų šturmas. 17.30 Pasitikėk ir tikrink. 17.55, 23.45
Mistinės istorijos. 18.45 Bajorai. Brutali istorija. 19.15 Superloto. 20.05, 0.35
Toje pačioje vietoje tuo pačiu metu. 21.00 Svarbiausias eteris. 21.55 Orai.
22.15 Vaidybinis f. “Romanas ir Frančeska”.1.50 Baltarusija 24. 2.30 Pirmyn
į praeitį.

pirmadienis 2014 08 18
6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20 TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.40 Gyventi sveikai. 12.40 Padriki užrašai. 13.00
TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.20 TV serialas “Jasmin”. 15.05
“Laba diena!” 15.55 J. Menšovos laida. 16.55 Mados nuosprendis. 17.55
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos “Laikas”.
21.05 TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 23.20 Lietuvos
“Laikas”. 23.30 V. Migulia. Atgalinė atskaita. 0.30 Informacinė laida. 1.00
Vaidybinis f. “Jūros dainos”. 2.20 TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo
gyvenimas”. 4.00 Mados nuosprendis. 4.50 Muzikinis kanalas.
5.05 Svarbiausias eteris. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.20 Naujienos. 7.05, 8.05, 15.25 Verslas.
7.10, 8.10 X zona. 9.05 Orai. 9.25 Aplink planetą.10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 Pašnekesiai apie civilizaciją. 11.00 Reporteris. 11.40 Baltarusijos
žemė. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00 Fortifikacija. 13.35
Atgalinė atskaita. 14.05 Mūsiškiai. 14.20 Perkrovimas. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis f. “Romanas ir Frančeska”. 17.10, 22.50 Susitikimo
vieta. 18.05 TV serialas “Montekristas”. 19.20, 3.10 24 klausimai. 20.40,
3.35 Arena. 21.00 Panorama. 21.45, 3.50 X zona. 22.00 Forumas. 23.45
Vaidybinis f. “Gyvenimas - žaidimas”. 1.05 Aktualus interviu. 1.35 Muitų
sąjunga. 2.00 Biuro stilius. 2.30 Laida apie futbolą. 2.40 Arsenalas. 4.05
Žmogaus kūnas. 4.35 Realus pasaulis.

antradienis 2014 08 19
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40
Padriki užrašai. 12.55 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.20 TV serialas “Jasmin”. 15.05 “Laba diena!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.45 Mados

7.00 Yra kaip yra (k). N-7
8.00 „Galileo“. N-7
8.30 Driftas su D1 Sport.
9.00 VRS kamera. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Atsargiai - moterys!“ N-7
10.30 Kviečiu vakarienės.
11.00 Lietuvos galiūnų čempionato
III etapas.
12.00 „Žmogus prieš gamtą“. N-7
13.00 Prajuokink mane. N-7
14.00 „Milijonieriai“. N-7
15.00 „Šeimynėlė“ (k). N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensai detektyvai“.
N-7
19.00 Savaitės kriminalai. N-7.
19.30 Lietuvos muzikos legendos.
N-7
21.30 MANO HEROJUS
„Tiesioginis kontaktas“. N-14
23.15 AŠTRUS KINAS
„Apokalipto“. S
2.00 Bamba TV. S
6.50 „Nuotakos siaubūnės“. N-7
7.40 „Parduotuvių karalienė“. N-7
8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Pasaulio virtuvė“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
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15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“. N-7
16.35 „Dalasas“. N-7
17.30 „Švarcvaldo viešbutis“. N-7
19.25 „Nuogas ginklas. Iš policijos
metraščių“. N-7
21.00 NemaRus kinas. „Kapitono
Granto vaikai“. N-7
22.20 „Dešimčia metų jaunesni“.
N-7
23.25 „Nematomas žmogus“ (k).
0.20 „Nerami tarnyba“ (k). N-7
KULTŪRA
8.05 Prisiminkime.
9.00 Kultūrų kryžkelė.
10.15 Krikščionio žodis.
10.30 Kelias (k).
10.45 Vaikų klubas.
11.15 Naktinis ekspresas (k).
11.45 Žinios. Ukraina. Laida rusų
kalba.
12.00 Diskusija „Kova už laisvę.
Baltijos kelio organizatorių prisiminimai“.
13.30 Lagerių moterys. Nijolė
Sadūnaitė.
14.00 Atmintis. Mitingo prie A.
Mickevičiaus paminklo paminėjimui.
14.30 Mitingas, smerkiantis
Ribentropo - Molotovo paktą, 1988
m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje, Vingio
parke.
16.15 „Partizanės“.
17.15 Muzikinė programa „Laisvės
gausmas“.
18.15 „Atspindžiai“.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.40 „Gyvoji grandis“.
19.30 „Laisvės džiazas“.

nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35
Lietuvos “Laikas”.21.05 TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”.
23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.25 Semionas Farada. 0.25 Informacinė laida.
0.55 Vaidybinis f. “Grįžo kareivis iš fronto”. 2.15 TV serialas “Asmeninis tyrėjo
Saveljevo gyvenimas”. 3.55 Mados nuosprendis. 4.45 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.35 Naujienos.
7.05, 8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 8.50 Metropolito žodis. 9.10,
18.00 TV serialas “Montekristas”. 10.05 Dokumentinis serialas. 10.35 24
klausimai. 11.05 Arsenalas. 11.30 Biuro stilius. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.00 Forumas. 13.50 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00
TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Arena.
15.45 Vaidybinis f. “Gyvenimas - žaidimas”. 17.05, 22.55 Susitikimo vieta.
19.20, 3.05 Žurnalisto tyrimas. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45, 3.50 X zona.
23.50 Vaidybinis f. “Gvarnerio kvartetas”. 1.55 Jėgos veiksnys. 2.20 Moterų
žurnalas. 2.40 Pavarų dėžė. 4.05 Žmogaus kūnas. 4.30 Realus pasaulis.

trečiadienis 2014 08 20
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos.
9.20 TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai.
12.40 Padriki užrašai. 12.55 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.20
TV serialas “Jasmin”. 15.10 “Laba diena!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.45
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos “Laikas”.21.05 TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 23.15 Lietuvos “Laikas”. 23.25 Vija Artmanė. 0.25 Informacinė laida.
0.55 Vaidybinis f. “Europietiška istorija”. 2.20 TV serialas “Asmeninis tyrėjo
Saveljevo gyvenimas”. 4.00 Mados nuosprendis. 4.50 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Žmogaus teisės. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.30 Naujienos. 7.05, 8.05,
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”.
10.00 Apie maistą. 10.30 Žurnalisto tyrimas. 10.55 Pavarų dėžė. 11.20 Moterų
žurnalas. 11.45 Baltarusijos žemė. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00, 1.45 Sveikata. 13.30 Pirmyn į praeitį. 14.00, 22.00 TV serialas
“Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Vaidybinis f. “Gvarnerio
kvartetas”. 17.15, 23.00 Susitikimo vieta. 19.20, 3.10 24 klausimai. 20.40,
3.35 Specialus reportažas. 21.45, 3.50 X zona. 23.50 Vaidybinis f. “Išmok
šokti”.1.15 Aktualus interviu. 2.15 Bajorai. Brutali istorija. 2.45 Smegenų šturmas. 4.10 Žmogaus kūnas.4.35 Realus pasaulis.

ketvirtadienis 2014 08 21
5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40
Padriki užrašai. 12.55 TV serialas “Jasmin”.14.00 Naujienos. 14.25 TV serialas “Jasmin”. 15.10 “Laba diena!” 15.50 J. Menšovos laida. 16.50 Mados
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35
Lietuvos “Laikas”.21.05 TV serialas “Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”.
23.20 Lietuvos “Laikas”. 23.30 Jurijus Nikulinas. 0.25 Informacinė laida.
0.55 Žvaigždėlaivis. 1.15 Vaidybinis f. “Lanfiero kolonija”. 2.35 TV serialas
“Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas”. 4.10 Mados nuosprendis. 5.05
Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.45 Aktualus interviu. 6.00, 7.20, 8.15 Labas rytas,

20.25 „Čia nebus mirties“.
23.00 Panorama (k).
23.25 „Ir ateis ta diena. Baltijos
kelias“.
23.50 Žagarės vyšnių festivalis
2014.
5.00 Info diena.
9.00 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Nuo...Iki....
14.20 KK2 (k). N-7
15.00 Dviračio šou (k).
15.25 Padėkime augti.
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Mano kiemas.
18.45 KK2 penktadienis. N-7
20.00 Pasivaikščiojimai su Stasiu
Eidrigevičiumi. VDU karta.
20.30 Padėkime augti (k).
21.00 „Visagalė reklama“.
22.00 „Gyvybės triumfas“.
23.00 Pagalbos skambutis (k). N-7
23.55 Valanda su Rūta (k).
1.30 KK2 penktadienis (k). N-7
2.40 Yra kaip yra (k). N-7
3.30 Mano kiemas (k).
4.00 Pasivaikščiojimai su Stasiu
Eidrigevičiumi. VDU karta (k).
4.30 Nuo...Iki... (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Kiečiausi vilkikų vairuotojai“.
N-7
11.00 „Krokodilų medžiotojas“. N-7
12.00 Trys pedalai.

12.30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
13.00 Džeimio Oliverio patiekalai
per 15 minučių.
13.30 Jokių kliūčių! N-7
14.55 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis.
N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.20 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Burtininko mokinys“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. N-14
22.00 „Dingęs be žinios“. N-14
23.00 „Amerikietiška siaubo istorija“.
N-14
23.55 „Mažylė Houp“. N-7
0.50 „Transporteris 2“. N-7
2.20 „Pavojingiausias karys“. N-14
7.50 Patriotai.
8.50 „Nikita Chruščiovas. Balsas iš
praeities“. N-7
9.55 „Kremlius - 9. Mano draugas
Leonidas Iljičius“. N-7
11.00 „Vestuvių kovos“. N-7
12.40 „Froido metodas“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“.
17.00 Žinios
17.20 „Mikropasauliai“.
18.00 Žinios.
18.25 „Mirtis rojuje“. N-7
20.35 „Laukinių kačių nuotykiai“.
21.00 Žinios.
21.25 VMG vasara.
21.30 „Merdoko paslaptys“. N-7
23.30 „Teilė“. S
1.05 „Mirtis rojuje“. N-7
2.45 „Teilė“. S

Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.15 Naujienos. 7.05, 8.05,
15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10, 18.05 TV serialas “Montekristas”. 10.10
Apie maistą. 10.35 24 klausimai. 11.00 Smegenų šturmas. 11.30 Bajorai. Brutali
istorija. 12.10, 19.50 TV serialas “Gydymas meile”. 13.00, 1.30 Medicinos paslaptys. 13.25 Pasitikėk ir tikrink. 13.50, 2.25 Firmos paslaptis. 14.05, 22.00 TV
serialas “Meilės adjutantai”. 15.15 Regiono naujienos. 15.30 Specialus reportažas. 15.45 Vaidybinis f. “Išmok šokti”. 17.10, 22.55 Susitikimo vieta. 19.20,
3.10 Piniginė ir gyvybė. 20.40, 3.35 Interesų sritis. 21.45, 3.50 X zona. 23.45
Vaidybinis f. “Ščigrovo apskrities Hamletas”. 2.00 Garsenybės. 2.40 Terra incognita. 4.05 Žmogaus kūnas. 4.30 Realus pasaulis.
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5.50 Lietuvos “Laikas”. 6.00 TV kanalas “Labas rytas”. 9.00 Naujienos. 9.20
TV kanalas “Labas rytas”. 11.00 Naujienos. 11.35 Gyventi sveikai. 12.40
Padriki užrašai. 13.00 TV serialas “Jasmin”. 14.00 Naujienos. 14.25 TV serialas “Jasmin”. 15.10 “Laba diena!” 15.55 J. Menšovos laida. 16.50 Mados
nuosprendis. 18.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 20.00 Laikas. 20.30 TV
žaidimas “Stebuklų laukas”. 21.35 Antrininkai. 0.35 Informacinė laida. 1.05
Vaidybinis f. “Bevardė žvaigždė”. 3.15 Vaidybinis f. “Draudimo agentas”. 4.20
Mados nuosprendis. 6.00 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40 Specialus reportažas. 6.00, 7.20, 8.15 Labas
rytas, Baltarusija! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 1.50 Naujienos. 7.05,
8.05, 15.25 Verslas. 7.10, 8.10 X zona. 9.10 TV serialas “Montekristas”. 9.55
Baltarusijos virtuvė. 10.20 Piniginė ir gyvybė. 10.50, 3.25 Terra incognita.
11.15 Garsenybės. 11.40 Specialus reportažas. 12.10, 19.50 TV serialas
“Gydymas meile”. 13.00, 1.20 Rytdiena - tai mes. 13.25 Aukščiau stogo.
13.50 Baltarusijos žemė. 14.05, 22.10 TV serialas “Meilės adjutantai”. 15.15
Regiono naujienos. 15.30 Interesų sritis. 15.45 Vaidybinis f. “Ščigrovo srities
Hamletas”. 17.10, 2.30 Muzikos malūnas. 18.05 Mistinės istorijos. 19.20
Tyrimo paslaptys. 20.40 Aktualus interviu. 21.45, 3.50 X zona. 23.05, 4.20
Reporteris. 23.50 Vaidybinis f. “Septynios dienos po žmogžudystės”. 2.05
Pasitikėk ir tikrink.
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7.05 Naujienos. 7.30 Kontrolinis pirkimas. 7.55 Vaikų klubas. 8.20 Grok,
armonika! 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20
Jūrmala. Humoro festivalis. 11.00 Naujienos. 11.20 Idealus remontas. 12.20
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 13.55 TV serialas “Septynios vieno viengungio žmonos”. 17.05 Naujienos. 17.25 TV serialas “Septynios vieno viengungio
žmonos”. 18.05 Vaidybinis f. “Dingę miškuose”. 20.00 Laikas. 20.35 Jūrmala.
Humoro festivalis. 22.25 Vaidybinis f. “Sėkmės džentelmenai”. 0.05 Šįvakar
su A. Malachovu. 1.30 Informacinė laida. 2.00 Vaidybinis f. “Žmogžudystė
Sanšain Menore”. 3.20 Jūrmala. Humoro festivalis. 4.40 Muzikinis kanalas.
5.05, 21.00 Panorama. 5.40, 2.30 Religinė laida. 6.05 Vaidybinis f. “Septynios
dienos po žmogžudystės”. 7.40, 18.10, 23.35 Mistinės istorijos. 8.30, 3.00
Vasarvietė. 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.10, 4.05 Vaidybinis f. “Paslapčia visam pasauliui”. 10.10 Animacinis f. 10.25 Autografas. 10.50, 3.25 Perkrovimas.
11.30 Apie maistą. 12.10 Fortifikacija. 12.50, 16.20, 2.20 Firmos paslaptis. 13.00
Dokumentinis serialas. 13.35 Sveikata. 14.05 Biuro stilius. 14.30 Pavarų dėžė.
15.15 Regiono naujienos. 15.30, 1.55 Muitų sąjunga. 15.55 Jėgos veiksnys.
16.35 Atgalinė atskaita. 17.05 Aplink planetą. 17.45 Baltarusija 24. Savaitės
apžvalga. 19.00 Garsenybės. 19.25, 0.20 Slavų mugė. 21.40 Žurnalisto tyrimas. 22.05 Vaidybinis f. “Aš skelbiu jums karą”.

PASTOGĖ

2014 m. rugpjūčio 14 d.

Katlėrius garsina koldūnai ir cepelinai

Ūkininkei Vidai Šukienei praverčia dviejose aukštosiose mokyklose įgytos žinios.
(Atkelta iš 1 p.)
Augo kolūkmečiu
Ne mažesnis tokio pavadinimo
kaimas prie tokio pat pavadinimo
ežero yra ir gretimame Utenos rajone, beje, garsėjantis dubenėtais
akmenimis. Anykščių krašto Katlėriai gal ir jaunesni už kaimyninius, tačiau jau minėti Ukmergės
apskrities seniūnijų 1785 metų inventoriuose. Kaimo būta nedidelio,
nes, kaip teigiama Anykščių krašto
vietovių žinyne, jame 1923 m. buvo
tik 5 sodybos su 27 gyventojais, o
apie 1940 – uosius kaime tebuvo 7
sodybos, tik 2001 – aisiais kaimo
gyventojų skaičius buvo perkopęs
pusantro šimto.
Katlėriuose mažažemio valstiečio
rekruto šeimoje gimė Juozas Milašiūnas, vienas žymiausių Lietuvos
knygnešių, platinęs lietuviškus leidinius visoj Aukštaitijoj. Mirė jis
1943 m. Panevėžyje, o jo buvusį
namą Smėlynės gatvėje žymi memorialinė lenta.
Kaimas išaugo kolūkmečiu, tapęs centrine Černiachovskio kolūkio gyvenviete. Buvo pastatytas
vaikų darželis ir pradinė mokykla,
parduotuvė – valgykla. Atkūrus

Lietuvos nepriklausomybę, kolūkis
turėjo kaimo pavadinimą iki tol, kol
iširo.
Bendruomenės namai visų namai
Pradinė mokykla Katlėriuose
veikė iki 2009 – ųjų, o ją uždarius
kaimo bendruomenė sukruto ir savo
entuziazmo bei europinės paramos
dėka pastatą prikėlė naujam gyvenimui. Pasak kaimo bendruomenės
pirmininkės Raimondos Baurienės,
bendruomenėje yra 50 narių, iš kurių kelios dešimtys reiškiasi labai
aktyviai. „Džiugina kaimo žmonių bendruomeniškumas, - sakė
R. Baurienė. – Darbuose paskendę
ūkininkai Dalia Leščinskienė, Birutė ir Alvydas Inčirauskai, Vida
ir Kęstutis Šukiai ir kiti prisideda
prie renginių organizavimo. Dirbame kartu su renginių organizatore
Regina Stroliene, kaimo seniūnaite
Lina Žygiene. Kaimas atsigauna“.
„Pagrindinė kaimo šventė, vykstanti birželio mėnesį, vadinasi
„Grįžkim į Katlėrius, - papildė bendruomenės pirmininkę seniūnaitė,
pastebėjusi, kad joje buvo prisiminti ir pagerbti buvę kolūkio pirmi-

Katlėrių koldūninės moterų rankomis nuglostyti cepelinai bus skanūs...
ninkai, melžėjos, mechanizatoriai. plėtojantis anykštėnas Vygantas
„Juk jų indėlis į kaimo istoriją yra Šližys. Jis minėjo, kad bendrovėje
didelis, jų sukurtą materialų turtą esminių pokyčių nebus, nes yra supaveldėjome. Rudenį, nuėmus der- formuotas darnus kolektyvas, kurio
lių, švenčiame kartu su Skiemonių apie pusę sudaro vietiniai gyventobendruomene, sveikiname jubilia- jai. Bendrovėje dirba 22 žmonės,
tus. Ši šventė vienais metais vyksta kurie per mėnesį pagamina apie 40
Skiemonyse, kitais – Katlėriuose. – 60 tonų koldūnų. Pasak komerMūsų bendruomenė draugauja su cijos direktorės Ievos Lukošiūtės,
Zarasų rajono Salako bendruomene Katlėriuose pagamintų koldūnų,
„Sakalas“ ir Tauragės rajono Aukš- kukorų, cepelinų galima nusipirktupių bendruomene „Aukštadabru- ti Anykščių parduotuvėse, tačiau
pis“, lankomės vieni pas kitus“.
dalis produkcijos eksportuojama į
Pasak L. ŽyLatviją ir netgi
gienės, kaime
Di...buvo prisiminti ir pa- pasiekia
yra
nemažai gerbti buvę kolūkio pirmi- džiąją Britaniją.
sportuojančio ninkai, melžėjos, mechani- „Mūsų įmonės
jaunimo, kuris
žmonės įdeda
irgi šliejasi prie zatoriai. „Juk jų indėlis į labai daug ranbendruomenės kaimo istoriją yra didelis, jų kų darbo, kad
namų. „Tarp jų sukurtą materialų turtą pa- produktas būtų
–
gimnazistė, veldėjome...”
skanus, - sakė
rajone garsi sliI. Lukošiūtė. –
dininkė Silvija
Naudojame naAdamonytė“, - pastebėjo seniūnai- tūralius lietuviškus produktus, o ne
tė.
jų pakaitalus. Virtinius su varške ir
Bendruomenei pavyko įgyven- mėlynėm savo vaikams noriai perdinti ir dar vieną sumanymą - ben- ka mamos, nes žino, kad virtiniuodruomenės namuose įsteigti bibli- se tikra varškė ir mėlynių uogos“.
otekėlę, nes bibliotekos filialo, nei I. Lukošiūtė džiaugėsi vietiniais,
bibliobuso seniai nebėra. Pirmąsias įmonėje dirbančiais darbuotojais:
knygas padovanojo buvęs LR Sei- Birute Palubinskiene, Kristina Adamo narys Antanas Baura.
monyte, Aldona Andrikoniene ir
minėjo, kad gerų darbuotojų trūksKoldūnai pasiekia
ta, nes juos brangina ir vietiniai ūkiDidžiąją Britaniją
ninkai.
Kolūkmečio parduotuvė – valgykla niekada nebuvo be šeimininko,
vienokią ar kitokią veiklą čia vystė
vienas kitą keičiantys verslininkai.
Tačiau, ne visada sėkmingai, kol,
taip vadinama koldūninė, prieš 12
metų tapo UAB „Agrogrupė“ nuosavybe. Beje, prieš mėnesį pasikeitė
šios bendrovės savininkai ir tarp akcininkų dabar yra sėkmingai verslą

Vyriausiam kaimo gyventojui Pranui Karaliui spalio mėnesį sukaks 97- eri metai.

Kaimo Karalius
Spalio mėnesį 97 – ąjį gimtadienį
švęsiantį Praną Karalių radau sėdintį su kryžiažodžių žurnaliuku rankose. Ketverių metukų į šį kaimą su tėvais atsikėlęs senolis nūnai amžino
poilsio jau palydėjo 4 savo brolius
ir seserį, su žmona Ona užaugino
7 vaikus ir džiaugiasi, kad senatvėj

neliko vienišas - kartu gyvena ir juo
pasirūpina duktė Laimutė ir sūnus
Algis. Jis jau susilaukė 13 anūkų ir
11 proanūkių. Paklaustas, ar žino jų
visų vardus, senolis tik nusišypsojo
ir atsakė - „Žinoma“.
Ūkininkai atostogauja
su dukrom
„Pirmą kartą per 20 metų 3 dienas atostogavau Druskininkuose.
Pavadavo dukra studentė Silvija.
Dabar ji su tėčiu Kęstučiu, sese Justina ir jos vyru išvažiavo į Palangą.
Nežinau, kada grįš, kaip jiems ten
patiks, - šypsojosi ūkininkė Vida
Šukienė. – Žieminius nukūlėm, o
vasarojų pjauti dar ankstoka“. Ši
šeima dirba apie pusantro šimto
hektarų žemės ir augina penkias
dešimtis galvijų. Veterinarijos
akademiją ir Agropromo valdymo
mokyklą baigusi moteris teigė, kad
žinios jai labai praverčia, be to, ji
labai myli gyvulius ir tuojau pat
pridūrė, kad ir žmones. „Čia mano
darbas ir poilsis“, - sakė V. Šukienė, džiaugdamasi savo ūkiu ir,
kad pavyko užauginti labai geras,
darbščias dukras. - Dar besimokydamos J. Biliūno gimnazijoje jos
man padėdavo. Trylikametė Justutė
pamelždavo vienuolika karvių, o
devynmetė Silvija penkias. Silvija
studijuoja Vilniaus universitete mediciną, o Justina mokosi V. Riomerio universiteto magistratūroje“.
V. ir K. Šukių ūkyje dirba 4
samdomi darbininkai, kurių darbu
ūkininkai patenkinti. Šešiasdešimtmetis Jonas Šaučiūnas motoroleriu
atvažiuoja iš Anykščių, o broliai –
20 metų Vaclovas ir 23 – jų Povilas
Misiūnai gyvena netoliese. Ūkyje
dirba vos keliais metais už juos vyresnė Jolanta Ročienė.

„Katlėrių bendruomenė – visų mūsų namai“, - skelbia užrašas ant bendruomenės pastato.
Autoriaus nuotr.

laiškai
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Susitiko Žaliosios dešimtukas

kampas

Apie
karą

Linas BITVINSKAS

Svetingoje Laimos Šermukšnienės pastogėje - po kelių valandėlių susitikimo akimirkos jau surastos internete.
Autoriaus nuotr.

Susitikimo su buvusia Žaliosios mokyklos direktore Maryte Šablevičiene akimirka.
Neįtikėtina, bet pagaliau mums,
prieš 37 metus, tolimaisiais 1977
- iais Žaliosios aštuonmetę baigusiems, pirmą kartą pavyko susibėgti į moksladraugių susitikimą.
Simboliškai, juk esame abiejų
Šventosios pakrančių gyventojai,
ir šis Juozo Tumo - Vaižganto
vardu vadinamas tiltas, ir čia pat
buvusi mokykla amžiams mus
sujungė į neišardomą bičiulystę.
Valandėlę mes gėrėjomės, stebėjomės vieni kitais, žvelgėme į
visuomet jauną, amžiną upę, žvalgėmės į giedrą padangę, kurios
mėliu skriejo spindintis lėktuvas.

įvairūs
Langai, įvairios durys, vartai, balkono stiklinimas, stogeliai, šiltnamiai,
roletai, žaliuzės - nuolaidos iki 40 procentų.
Tel. (8-698) 81888.
Paslaugos
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantija.
Tel. (8-699) 81270.
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir
cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Kanalizacijos, vandentiekio, lietaus
nuotekų, valymo įrengimų įrengimas.
Kloja trinkeles.
Pervežimo paslaugos. Smulkūs kasimo darbai.
UAB „Nerutis“, tel. (8-675) 95505.
Statybos ir remonto darbai
Dengiame horizontalius ir šlaitinius
stogus, šiltiname fasadus, statome
karkasinius namus ir pirtis. Darbus
galime atlikti savo medžiagomis.
Tel. (8-617) 80504.
Vidaus ir lauko apdailos darbai:
namų dažymas, trinkelių dėjimas,
plytelių klijavimas, tapetavimas,
dušo kabinų statymas bei kiti statybos darbai.
Tel. (8-647) 59686.

O su Butėnais savo likimą susiejęs reportažo meistras, „Lietuvos
Ryto“ fotografas Vladas Ščiavinskas spragsėjo valandėlę fotoaparatu, tad po kelių valandėlių fotografijos jau skrajojo internetinėje
erdvėje, rubrikoje „Fotoalbumai“
– „Klasės susitikimas“.
Po daugelio metų čia vasarojančios Eglės Rimkutės ir jos artimųjų maloniai įleisti, aplankėme
buvusios mokyklos rūmą, paskendę atsiminimuose tempėme
į šiandienos erdvę tai, ką čia buvome patyrę, tarsi dar jausdami ne
taip senai nutilusius mūsų spėrių

kojų žingsnius. Čia valgykla, čia
didžioji pradinukų ir susirinkimų
bei vakarėlių klasė, čia mokytojų kambarys, kairėje biologijos,
o dešinėje gimtosios kalbos kabinetai, nudildyti laiptai į antrąjį
aukštą, jais lėkdavome kaip vėjai,
o dešinėje ir mūsų numylėtoji klasė, kurioje krimtome mūsų kartai puikiai įkandamą rusų kalbą
ir klausėmės auklėtojos Bronės
Zagorskytės dėstomų gyvenimo
tiesų. Rūbinėje dar užsilikusios
kelios mūsų laikų pakabos, fizikos kabinete - didžiulė lenta su
kreida užrašytais dauginamais
dvejetais... Koridoriuje veikiantis
mūsų laikų skambutis, taip smagu
buvo paspausti tą magišką mygtuką ir aidint šaižokam skambesiui
suvokti, kad pamokos jau seniai
baigėsi...
Senojo malūno mūrų liekanos,
aukštos akmeninės sienos, baidarininkų pilna upė, akmenų pamatai,
menantys mūsų nemenamą medinį
tiltą, 1928 metais patriotų Rimkų
pastatytas Nepriklausomybės Pa-

minklas - Dievui ir tėvynei. Gėlės
ir gražūs žodžiai dar šiandien Žaliojoje tebegyvenančiai legendinei
direktorei Marytei Šablevičienei,
jos nuoširdus domėjimasis: kas yra
kas? Atminties džiaugsmo vakaras
ir naktis, ir rūko nubalintas rytas
vaišingoje Laimos Šermukšnienės
motulės sodyboje Varkujuose. Jau
išėjusių klasės draugų prisiminimas, tarsi iš šviesaus anapus nuskambėjęs Zitos Putrimaitės eilėraštis, telefoninis tiltas su į sambūrį
neišsirangiusiais, bylojimas apie
modernius mokytojus, apie skardžiabalsę direktorę, apie „turistiakus“, apie puikų Romos smūgį ir
kibirą slyvų. Laima iš Varkujų, dvi
Romos - Ilčiukaitė ir Černiūtė, ir
Bronius Varnas iš Vainiūnų, Irena
Skardžiūtė iš Šventupio, Lendrina
Niauraitė iš Viklabrukių, Audra Valuntaitė, Augenijus Pakštas, Kęstutis Murma ir Raimondas Guobis iš
Butėnų - štai ir visas nuostabusis
mūsų Žaliosios dešimtukas.
Raimondas GUOBIS

Įvairūs statybos darbai, stogų
dengimas ir kt.
Tel. (8-652) 77157.
Kokybiškai atlieku vidaus ir išorės apdailos darbus. Montuoju
duris, langus, grindis. Visi staliaus
- dailidės darbai.
Tel. (8-626) 81699.
Baldų gamyba
Baldų gamyba. Virtuvės spintos
slankiosiomis durimis, prieškambario ir kt.
Tel. (8-601) 70304.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Nuoma
Išsinuomočiau dviejų kambarių
butą pirmame aukšte.
Tel. (8-607) 96939.

UAB „Anykščių techninio sporto klubas“

ORGANIZUOJA B kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

Na, brangieji, sveiki atvykę
į karą. Tiek rusofobai, tiek ir
mieli rusofilai, kurie vis sakė,
kad su Rusija reikia elgtis
kaip pelytėm po šluota. Esam
įtraukti visi – lietuviai, rusai,
lenkai, gyvenantys čia. Kariauti teks net ir karvučių prie
Traupio ar Skiemonių savininkams. Vakarai atidžiai rinko
sankcijas, kad tik nepakenktų
eiliniams Rusijos gyventojams, o Rusija kaip tik žiebė
eiliniams žmonėms.Tiek savo,
tiek užsienio. Šiuo atveju galime pasakyti, kad verslas nepasimokė iš Estijos, estai dabar
sako – mes jau seniai savo
eksportą nukreipėme kitur.
Bet karas yra karas, žinoma,
ekonominis karas yra geriau
už tikrą, bet vis tiek karas.
Įsivaizduoju, kad Rusijos propaganda jau suka serialus apie
tai, kaip kankinami į nelaisvę
paimti šaunieji skustieji Rusijos specialiųjų pajėgų kariai.
Sakykim, maždaug taip – sėdi
surištas doro veido nekompromisinis tatuiruotas skustagalvis patriotas, o klastingi
NATO ir ES tardytojai jam
leidžia ne kokius psichotropinius vaistus, o verčia gerti
lietuvišką pieną su antibiotikų
pėdsakais, po to liepia graužti amerikietišką vištieną su
GMO, dešras iš Belgijos, prikimštas visokių antioksidantų,
o galų gale desertui priverčia
sugraužti moldavišką kriaušę
ar lenkišką obuolį. Scena palydima ne sovietinių filmų šūkiu
„Sdavaisia, Ivan“ („Pasiduok,
Ivanai“), o „Ieš, Ivan“(„Ėsk,
Ivanai“). Po to jį kankina
ukrainietiškomis saulėgrąžomis. Herojus, aišku, patiria
dideles kančias, priešinasi,
tačiau jį pribaigia gruziniško
„Boržomi“ gurkšnis. Herojus
miršta, bet neišduoda tėvynės,
plazda vėliavos, skamba „Idiot voina narodnaja, sveščenaja
voina“ („Vyksta liaudies karas, šventas karas“).
Va taip atrodys šitos ekonominės kovos. Tik tiek, kad
iš mūsų pusės kris kiaulės ir
karvės, iš anos – žmonės. Bet
tiems, kurie nusprendžia sukelti karą, tai nerūpi.

Praktinio vairavimo ir papildomo mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
Renkasi rugpjūčio 18 - 22 d.d. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: 5-12-05, (8-618) 38337.

Dovanoja
1,5 mėnesio
kačiuką, tvarkingas.
Tel. (8 673 43310.

siūlo darbą
Medienos gaminių įmonė (buvęs
„Laukmedis“), N.Elmininkų kaime
siūlo darbą dygiuotojui ir obliuotojui. Galimas apmokymas darbo
vietoje.
Tel. (8-611) 59117.
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SKELBIMAI

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys.

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324

Nuoširdūs sveikinimai 85-ojo jubiliejaus proga!
Anykščių miesto Garbės pilietę Primą
gražaus jubiliejaus proga sveikina

PETRYLIENĘ
UA B „ B OVA R I S “
Seimo narys Sergejus Jovaiša

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63620.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Namą Smėlynės gyvenvietėje.
Tel. (8-606) 22406.
Dalį namo Anykščiuose (2 kambariai, 3 arai žemės, suremontuotas,
šidomas malkomis ir elektra - grindinis šildymas, radiatoriai ir elektriniai
radiantoriai).
Tel. (8-685) 10959.
Vieno kambario butą (2-as aukštas)
Anykščiuose, adresu: J. Biliūno g.
(centras).
Tel. (8-673) 64329.
Vieno kambario butą Ramybės mikrorajone (2-as aukštas, plastikiniai
langai, šarvo durys).
Tel. (8-602) 49369.
Pušyno apsuptyje arti SPA centro jaukų dviejų kambarių butą. Rimtam
pirkėjui rimta nuolaida.
Tel. (8-605) 32452.
Sandėlį Troškūnų miestelyje (plotas
1000 kv. m, yra elektra, vandentiekis,
kanalizacija, telefono linija).
Marius, tel. (8-698) 76483 arba el.
paštu: MTVL@yahoo.com

Mišką su žeme
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-646) 53661.

išsikirtimui.

Bet kokios būklės mišką. Tvarko
vėjovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, pjauna, šviesina mišką.
Tel. (8-692) 05288.
Transporto priemonės, metalo
laužas
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Automobilių, mikroautobusų,
traktorių, motociklų, metalo laužo
supirkimas visoje Lietuvoje. Seni,
nebenaudojami, daužti. Siūlyti
įvairius variantus.
Tel. (8-600) 96172.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Transporto priemonės
GAZ-53 B 1981 m. (savivartis).
Tel. (8-657) 57726.
Statybinės medžiagos
Gegnes 50x150x6000,
100x100x4000 ir kt.
Tel. (8-682) 73592.

tašus

Kuras
Išpardavimas. Durpių briketus nuo
300 Lt, anglis nuo 550 Lt. Sveria kliento kieme. Atveža.
Tel. (8-683) 08828.
Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Žemės ūkio produkcija
Kviečius, kvietrugius, rugius, miežius, žirnius. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-680) 85841.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Malkas kaladėmis, atraižas. Turi supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO
RUGPJŪČIO MĖNESIO REPERTUARAS
20, 21 D. 18 VAL. PREMJERA!

Žemės ūkio produkcija
Kviečius 50 kg -35 Lt, miežius 50 kg
- 30 Lt. Atveža, gali sumalti.
Tel. (8-686) 17201.
Gyvuliai
Vietnamo veislės paršelius (užauga
iki 80 kg, juodi, skani mėsa, lengva
auginti).
Kupiškis, tel. (8-673) 92213.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Dvi veršingas telyčias.
Tel.: (8-657) 57726, 4-31-36.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Karvę.
Tel. (8-620) 94322.

Malkas. Atveža. Rąsteliais, kaladėlėmis; pjauna, skaldo. Tvarko
vėjovartas. Išrašo sąskaitas. Perka
malkas.
Tel. (8-638) 87800.

VASARo S
AKCIJA
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.

pro memoria

Anykščių mieste
Ona Valė PETKŪNIENĖ,
gimusi 1928 m., mirė 08 10
Bronislava GENIENĖ,
gimusi 1921 m., mirė 08 06
Jonas ANDRIEJAUSKAS,
gimęs 1925 m., mirė 08 05
Kavarsko seniūnijoje
Vytautas DŪDA, gimęs
1949 m., mirė 08 11
Kurklių seniūnijoje
Apalionija PAPŠIENĖ,
gimusi 1927 m., mirė 08 06
Anelė ŽVIRBLIENĖ,
gimusi 1930 m., mirė 08 10
Svėdasų seniūnijoje
Paulina DAUGILIENĖ,
gimusi 1920 m., mirė 08 06

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,70 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

CE Sertifikatas, 15 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 3600 Lt.
Tel. 8 686 78355

Robert Thomas
„VYRAS SPĄSTUOSE“
Dviejų dalių neįtikėtina istorija
Režisierius Dainius Kazlauskas
Bilietus parduoda www.bilietai.lt
Daugiau informacijos www.miltinio-teatras.lt
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šiandien
Euzebijus, Maksimilijonas,
Grintautas, Guostė.
rugpjūčio 15 d.
Visvilas, Vydenė, Napoleonas,
Sigita, Napalys, Rugilė.
rugpjūčio 16 d.
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Žolininkė mokslo neatstumia
Rytoj - Žolinė, dar vadinama Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų švente. Tradiciškai
ši diena, kurią šventė skirtingos tautos jau prieš kelis tūkstančius metų, laikoma vasaros pabaiga,
derliaus, žalumynų švente.
Apie Žolinę, žalumynus ir vaistažoles „Anykšta“ kalbėjosi su žolininke iš Burbiškio Irena Adomoniene.

Rokas, Butvydas, Alvita,
Jokimas.

mėnulis
rugpjūčio 14-16 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„PAKENTĖKIM“:
„Gi dar biški, nebetoli gi afrikinis kiaulių maras. Jau artėja
link Anykščių. Išdvės visos-kaip
sakant pati gamta susitvarkys.
DUOK DIEVE GREIČIAU TAS
MARAS ATEITŲ...“.

mįslė
„Nuėjau miškan be peilio, be
kirvio, atsinešiau dvi geldas, dvi
pliauskeles ir katilo dugną?“
Antradienio mįslės: „Eina ubagėlis ant dviejų kriukių, o jo sermėgėlė iš šimto stukių“ atsakymas
– gaidys.

receptas
Krabų lazdelių blyneliai
Ingredientai:
Juodieji pipirai
1 svogūnas,
2 kiaušiniai,
2/3 kvietinių miltų,
1/3 šalto alaus,
druskos,
aliejaus kepimui,
400 gramų krabų lazdelių,
1 arbatinis šaukštelis kepimo
miltelių.
Gaminimo eiga:
Dubenyje sumaišyti susmulkintas krabų lazdeles, svogūną, citrinos sultis ir išplaktus kiaušinius.
Pagardinti druska ir pipirais.
Suberti miltus, supilti alų ir gerai
išmaišyti.
Įkaitinti keptuvėje aliejų.
Dėti po šaukštą masės ir kepti
maždaug po 2 min. iš kiekvienos
pusės ant vidutinės ugnies.

oras

Žolininkė Irena Adomonienė su dukra Živile skina bitkrėsles. Beje, ji sakė, kad žmonės gali atvažiuoti į jos daržą pasiskinti vaistažolių, kurias ji dovanojanti, tik tegul atsiveža žirkles ir maišelį.
Neša šventinti žoleles

o vietoj jo – daugybę gėlių.

Vaistažoles renkanti ir jų mišiDviračio neišradinėja
nius ruošianti žolininkė Irena Adomonienė „Anykštos“ paklausta, ką
Paklausta, kokiu būdu žolininkė
jai reiškia Žolinės šventė kalbėjo, sužino apie augalų gerąsias ir blokad visų pirma tai - Mergelės Ma- gąsias savybes, moteris sakė daug
rijos ėmimo į Dangų šventė: „Tai žinių paveldėjusi iš savo močiutės.
pati seniausia iš visų Dievo Moti- Beje, I.Adomonienės pastebėjimu,
nai skirtų švenčių“,- sakė moteris.
žinios apie žoleles šeimoje dažŠią dieną į Burbiškio bažnyčią niausiai perduodamos iš močiutės
žolininkė neša šventinti žolelių anūkėms.
puokštes: „Jei pati negaliu (taip
Kitas būdas - mokslinė literatūra
kartais atsitinka, nors ir retai), tai apie augalus. Mokslo svarbos žobūtinai kažkas
lininkė sakėsi
iš šeimos nuei...„Daug žolelių išbandau neatmetanti ir jį
na pašventinti
gerbianti.
žolelių“,- apie ant savęs, bet niekam to da„Dar daug
tradiciją kalbėjo ryti nerekomenduoju“...
bendrauju su kiI.Adomonienė.
tais žolininkais.
Šią šventė žolininkė suvokia Neišradinėju dviračio, jis išrastas
taip pat kaip padėkos ir dalinimo- dar prieš Kristų. Daug žolelių išsi šventę: „Dievas duoda visko, bandau ant savęs, bet niekam to
tik netingėk pasiimti“,- kalbėjo daryti nerekomenduoju“, - būdus,
I.Adomonienė.
iš kur sužino apie žolelių savybes,
Kalbėdama, kad tai viena iš baž- vardino augalų mylėtoja.
nyčios švenčių, moteris prisiminė
Žolininkė, paklausta, ar pati yra
legendą, jog mirus Marijai, apašta- išradusi savo receptų, pakartojo,
lai, atidarę jos kapą, kūno nerado, kad visos žinios jau buvo prieš

tautos balsas
Rašau jums, nes labai pasipiktinau netvarka mieste. Anykščių Pušyno mikrorajono pakraštyje, vos

Tenka ir rizikuoti
Pasirodo, rinkti žoleles gali būti
ir rizikinga. Žolininkė pasakojo,
kad pas ją kartais atvažiuoja žmonės su gydytojų receptais, kuriems
reikia žolelių ar šaknų, kurių toli
gražu ne visi žolininkai turi. Kaip
vieną tokių žolelių moteris įvardino pelkinę trindažolę. Jos šaknis
reikia rinkti pelkėje, kur bet kada
gali nugrimzti į liūną. Todėl dėl
šio, daug gydomųjų savybių turin-

čio, augalo tenka rizikuoti gyvybe,
kaip „Anykštai“ sakė žolininkė,
kartais nuo gelmės skiria tik storas
susiraizgiusių šaknų sluoksnis.
Paklausta, kada reikia rinkti
vaistažoles, ar tik iki Joninių kaip
galima išgirsti, I.Adomonienė
sakė, kad žoleles renka nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens,
nuo pumpurų iki šaknų ir uogų.
Šiltuoju sezonu žolininkė sakėsi
turinti tiek darbo, kad vasaros, galima sakyti, nemato.
Vaistažolių kiekiai, kuriuos moteris surenka per sezoną, iš tiesų
įspūdingi - ji sakėsi prirenkanti kokių 30 dėžių po 5 kilogramus žolelių. Ir šis kiekis - jau sudžiovintų
vaistažolių.
Moteris, kuri veda edukacines
programas, sakėsi pastebėjusi,
kad kuo toliau, tuo mažiau žmonės pažįsta žoleles. Per edukacines
pamokėles žolininkė bando juos
supažindinti su žolėmis.
Beje, paklausta, kaip taisyklingai reikia džiovinti vaistažoles,
I.Adomonienė sakė, kad šios vasaros karščiai buvo labai palankūs
joms džiovinti. Džiovinti žoleles,
pasirodo, taip pat reikia mokėti:
„Jos neturi gauti saulės. Kad neprarastų vertingųjų savybių, jas
reikia kuo mažiau pjaustyti, kuo
mažiau smulkinti“, - patirtimi dalinosi moteris.
Gali ir pakenkti
Žolininkė „Anykštai“ pasakojo,
kad žolelės, netinkamai jas vartojant, gali ir pakenkti. Vienintelė
žolelė, kuri nekenkia jokiam žmogaus kūno organui - takažolė. Todėl
vaistažoles reikia mokėti vartoti.
Paklausta, kokias vaistažoles
reikėtų turėti namų vaistinėlėje,
I.Adomonienė išvardino ilgą sąrašą: medetkos, gysločiai, šalpusnio
lapai, raudonas laukinis dobilas,
mėtinių šeimos augalų, ramunėlių, bitkrėslės, melisos, kalendros,
kraujažolės, traumažolės, takažolės, pelyno, sukatžolės... Ir tai toli
gražu ne visos vaistažolės, kurios
gali padėti žmogui sutrikus sveikatai. Pasak žolininkės, nereikia
atmesti ir mokslo svarbos, o reikėtų domėtis mokslinėje literatūroje
žolių gydomosiomis savybėmis.
„Aš taip pat visko nežinau, mokausi“, - apie žoleles pasakojo
I.Adomonienė.

Mieste nutiesė „elektrinį piemenį“
per kelis centimetrus nuo kelio,
nutiestas „elektrinis piemuo“. Jis
net juosia pakelės griovius. Neban-

+19

Skaitytojos atsiųstoje nuotraukoje - elektrinis piemuo, juosiantis
pakelės griovius..
+15

tūkstančius metų ir nėra prasmės
iš naujo išradinėti dviratį. Todėl tokių receptų, kurie būtų jos išrasti,
I.Adomonienė sakėsi neturinti.
Kaip neatmetanti mokslinių knygų, taip I.Adomonienė sakėsi vertinanti ir tradicinę mediciną: „Ne
tie laikai, ne tas tempas, kad nesikreipti į gydytojus. Aš Dievui dėkoju, kad yra gydytojai, juk, norint
tiksliai žinoti, kokių žolelių reikia,
reikia padaryti tyrimus“, - medikus
gyrė moteris ir sakė nepritarianti
tiems, kurie nenaudoja cheminių
vaistų ir atsisako skiepų.

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

džiau, ar jis veikia, ar ne (nenoriu,
kad elektra trenktų), bet stebiuosi,
kad miesto teritorijoje tai vyksta.
Juk tiek vaikų bėgioja, važinėja
dviračiais, jie gali net nesuprasti, kad tas laidas pavojingas. Kiti

sako, kad jis jau ne pirma diena
nutiestas. Stebiuosi miesto tarnybų
netvarkingumu, jei „piemuo“ nutiestas be leidimų ir piktinuosi, jei
kažkas tuos leidimus davė. Ko laukiat, ponai, dar vienos nelaimės?

