
72-ieji leidimo metai 2020 m. spalio 3 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 77/9467

http://www.anyksta.lt

2 psl.2 psl.

šiupinys

6 psl.6 psl.

„Albinai, kai Tavęs čia ne-
bebus, Tau pastatys paminklą. 
Tokį pat, koks tu dabar atrodai  
- sėdintis ant Šventosios kran-
to, bažnyčios kalvos ūksmėje, 
ir viliojantis žuveles, upės dva-
sią garbinantis...”, - kartą kai-
riajame Šventosios upės kranto 
take žvejojusiam Albinui Ta-
muliui pasakė muziejininkas 
Raimondas Guobis. 

Šie jo žodžiai netrukus taps 
kūnu - jau prasidėjo paminklo 
legendiniam žvejui statymo pa-
rengiamieji darbai.

Ant Šventosios upės kranto iškils 
paminklas žvejui Albinui Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Toks įprastas, simboliškas kairiojo kranto siluetas... 11 psl.

Jau džiugina Vaižgantui skirto jurgino žiedai Vytautas BAGDOnAs

Kunigiškių I kaime esančio Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejaus darželiuose galima pasimėgauti įvairiaspalviais daugy-
bės  gėlių žiedais. Tačiau muziejaus lankytojai ypač domisi vie-
nu jurginu.

Šis jurginas pražydo rugpjūčio 
pabaigoje dūmiškai rožiniais  gelsvo 
pagrindo žiedais. Iš pradžių išsisklei-
dė vos du nedideli žiedeliai. Dabar 
jau galima pamatyti gal kokį dešimtį 
įvairaus dydžio žiedų. 

Tai augalų selekcininko Jono Auk-
suolio Liutkevičiaus išvesta nauja 
jurginų veislė „Tumas Vaižgantas“ 
(lotyniškai  Dahlia sp.). Šio auga-
lo, 2013 metais įtraukto į Lietuvos 
augalų genų banko dekoratyvinių 
augalų  nacionalinių  genetinių  ište-
klių sąrašą, keletą gumbų Vaižganto 
krašto bendruomenei  padovanojo  
širvintiškė  jurginų kolekcininkė,  bi-
omedicinos mokslų daktarė Jadvyga 
Janina Čaplinskienė. 

„Tumo-Vaižganto“ gumbus prie 
Kunigiškių muziejaus pasodino 
Kunigiškių I kaime gyvenanti Rūta 
Stanevičienė kartu su Anykščių kul-
tūros centro Vaitkūnų skyriaus pa-
dalinio vadove Aldona Bagdoniene. 
Moterys dar vieną tos pačios veislės 
jurginą pasodino ir Vaižganto gimta-

jame Malaišių kaime, šalia buvusios 
Šinkūnų šeimos trobos, kuri dabar  
pripažinta bešeimininkiu pastatu . 

Tarpukariu Vaižganto 60-mečio 
proga Kauno gėlininkai talentingą 
rašytoją  pradžiugino naujai išvesta 
jurginų veisle, pavadinta „Rašytojas 
Vaižgantas“. Jo mėgstamos geltonos 
spalvos jurginą  1928 metais išvedė 
Kauno miesto valdybos Sodininkys-
tės skyriaus vedėjas Pranas Martinai-
tis. Vaižgantas labai palankiai vertino 
tuos jurginus, džiaugdavosi, kai įvai-
riomis progomis jų žiedus kas nors 
padovanodavo. Bet metams bėgant  
ši jurginų veislė nunyko.  Prireikė  
net devynių  dešimčių metų, kol po 
įvairių bandymų, selekcinio darbo  
bei pastangų  išvesti Vaižganto gar-
bei vėl pražydo jurginai. 

2019-aisiais, kuomet minėjome 
Vaižganto 150- ąsias gimimo meti-
nes, pirmieji jurgino „Tumas Vaiž-
gantas“ gumbai buvo pasodinti Lie-
tuvos buities muziejaus Aukštaitijos 
sektoriaus Kirdeikių sodyboje.

Koncertas. Anykščių menų cen-
tras pranešė, kad spalio 4 dieną, se-
kmadienį, turėjęs įvykti festivalio 
„Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ 
koncertas šeimai yra atšaukiamas.

Gyvūnai. Spalio 4 dieną, sekma-
dienį, Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
šventoriuje bus laiminami gyvūnai. 
Gyvūnus kunigai laimins po 18 val. 
Šv.Mišių.

Renginys. Moterų choras VIVA, 
vadovaujamas kompozitorės ir diri-
gentės Vilijos Mažintaitės, spalio 3 
dieną 14 val. kviečia į nemokamą 
sakralinės muzikos koncertą „Car-
mina Laudis“, kuris vyks Troškūnų 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Jo metu 
skambės įvairios stilistikos skirtingų 
epochų sakraliniai kūriniai.

Medicina. Medicinos punktų 
paslaugų kokybei bei prieinamumui 
gerinti Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrui skirti 9 tūkst. Eur. 
Už  šias Anykščių rajono savivaldy-
bės skirtas lėšas bus išlaikomi An-
drioniškio, Skiemonių bei Traupio 
medicinos punktai.

Raktai. Anykštėnė Marijona Fer-
gizienė redakcijai atsiuntė laišką, 
kuriame svarsto, kam palikti atsar-
ginį buto raktą. ,,Bobutės ir senoliai 
daugumoje gyvena po vieną, vaikai, 
anūkai kažkur Europoje. Atsitikus 
bėdai, laužiamos durys. Palikti raktą 
pas kaimyną ne visada tinka. Kai-
mynai seni, kur jiems rūpintis kitais. 
Yra namo administratorius. Gal jis 
galėtų paskirti seifą atsarginiams 
gyventojų raktams laikyti? Būtų vi-
siems aišku, kur to rakto ieškoti“, - 
svarsto anykštėnė.

Nuoma. Anykščių rajono savival-
dybė šiemet keletą kartų AB Lietu-
vos paštas informavo apie patalpų 
Kavarske nuomos sutarties termino 
pasibaigimą, bendrovė paraginta 
atlaisvinti patalpas. Po raginimų pa-
talpų nuomą paštininkai pratęsė dar 
dvejiems metams.

Premijos. Anykščių rajono tary-
bos sprendimu rajono sportininkams 
ir jų treneriams už sporto pasiekimus 
bus skirta premijų už 1 tūkst.625 
Eur. Didžiausia vienam treneriui ski-
riama premija siekia 450 Eur. mžiau-
sia - 25 Eur.

Koronavirusu 
susirgo 
anykštėnas

Panaikino 
Kęstučio Tubio 
teisinę 
neliečiamybę

Šalia Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus Kunigiškiuose nuo 
vasaros pabaigos žydintis  jurginas „Tumas Vaižgantas“, pažen-
klintas specialiai pagaminta lentele.

Apdovanoti 
Anykščių 
turizmo 
lyderiai

Viešintiškiai 
šventė 
Mykolines
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spektras

Temidės svarstyklės
Sukčiai. Rugsėjo 21 dieną,  apie 

15.20 val., moteris (g. 1987 m.), gy-
venanti Anykščių seniūnijos Šlavėnų 
kaime, pagal rastą skelbimą į asmens 
sąskaitą pervedė 3000 eurų už perka-
mą traktorių, tačiau jo iki šiol nega-
vo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.    

Ugnis. Rugsėjo 30 dieną, trečia-
dienį, Svėdasų seniūnijos  Bajorų 

kaime degė žolė. Ugnis plaikstėsi 2 
arų teritorijoje. Gaisras užgesintas 
rankiniu inventoriumi.

Smurtas. Rugsėjo 30 dieną,  apie 
21.00 val., Kurklių seniūnijos Jano-
nių kaime neblaivus (nustatytas 0,44 
prom. girtumas) vyras (g. 1967 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 
2,32 prom. girtumas) moterį (g. 1973 
m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. 

Radinys. Rugsėjo 30 dieną,  apie 
10.00 val., Skiemonių seniūnijos 
Žiogų kaime vyras (g. 1981 m.), 
tvarkydamas įsigytą sodybą, rado 
daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, 
kurį perdavė policijos pareigūnams. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Laikotarpiu nuo rugsėjo 
25 iki rugsėjo 29 dienos  įsibrauta į 
vyrui (g. 1971 m.) priklausantį gara-
žą Anykščiuose, Kalno g., ir iš vidaus 

pagrobti įvairūs įrankiai. Padaryta 
turtinė 2 214 Eur žala. 

Gaisras. Spalio 2 dieną, penk-
tadienį, maždaug 13 val. Svėdasų 
seniūnijos Vikonių kaime gaisras 
kilo dviejų aukštų mūriniame name. 
Gaisras įsiplieskė pirmajame pastato 
aukšte. Apie gaisrą specialiosioms 
tarnyboms pranešęs asmuo spėjo iš 
namo išnešti apie 70 metų vyrą. Jis 
buvo sąmoningas.

LenktynininkasArminas Jasikonis pabudo iš komos
Ketvirtadienį, spalio 2-ąją, anykštėnas motokroso meistras Ar-

minas Jasikonis pabudo iš komos.
Skelbiama, kad iš reanimacjos skyriaus jis perkeltas į nuolati-

nės priežiūros palatą.  

Anykštėnas gydosi vienoje iš 
Italijos ligoninių. A. Jasikonio ko-
mandos „Ice One racing“ išplatin-
tame pranešime rašoma, kad sporti-
ninkas gali judinti visas kūno dalis 
ir tai daryti nejausdamas skausmo. 
Be to, vos tik pabudęs iš komos, 
jis sklandžiai bendravo tiek su me-
dicinos personalu, tiek su šeimos 
nariais. Jau netrukus lietuvis galės 
pradėti reabilitaciją.

Portalas LRT.lt  praneša, jog yra 
svarstoma perkelti A. Jasikonį toli-
mesniam gydymui ir reabilitacijai 
į Austriją, kur yra įsikūrusi moto-
krosininko komanda.

Avariją A. Jasikonis patyrė se-
kmadienį vykusiame pasaulio mo-
tokroso čempionato 9-ajame etape, 

kai po šuolio per trampliną nusi-
leido ant priekinio rato ir smarkiai 
susitrenkė galvą. 

Lietuvis buvo sraigtasparniu nu-
gabentas į ligoninę, kur dėl kraujo 
išsiliejimo į smegenis jam buvo 
sukelta dirbtinė koma, siekiant su-
stabdyti smegenų tinimą. Daugiau 
gyvybei pavojų keliančių traumų 
ar lūžių sportininkas nepatyrė, tie-
sa, jam plyšo plautis. 

Šią savaitę į Italiją pas sūnų iš-
vyko A.Jasikonio tėvai. 

Ketvirtadienį Anykščių Šv. 
Mato bažnyčioje buvo aukojamos 
Šv.Mišios už motokroso meistro 
sveikatą. 

-AnykštA Arminas Jasikonis reabilitacijai turėtų būti perkeltas į Austriją.

Koronavirusu susirgo anykštėnas Vidmantas šMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę Anykščių rajone registruotas naujas susirgimo ko-
ronavirusu atvejis. Liga nustatyta jaunam Kavarsko seniūnijos 
gyventojui.

Pasak Anykščių rajono viceme-
ro, Ekstremalių situacijų valdymo 
komisijos operacijų vadovo, ra-
jono vicemero Dainiaus Žiogelio, 

susirgęs Kavarsko seniūnijos gy-
ventojas dirba Panevėžio įmonėje, 
kuri tapo koronaviruso židiniu.

Koronavirusu užsikrėtęs ka-

varskietis ligos simptomų nejaučia, 
jis kartu su savo šeima izoliuojasi 
namuose.

Šis susirgimo koronavirusu 
atvejis yra 11-asis Anykščių rajo-
ne. Visi 10 anksčiau sirgę asmenys 
yra pasveikę. 

Iš viso Lietuvoje susirgimas ko-

ronavirusu iki spalio 2-soios buvo 
nustatytas 4956 žmonėms, tebeser-
ga 2378 užsikrėtusieji, pasveiko 
– 2466. Nuo koronavirusinės in-
fekcijos Lietuvoje iš viso mirė 93 
žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 
19 užsikrėtusiųjų. Izoliacijoje šiuo 
metu yra 26 tūkst. 602 asmenys.  

Panaikino Kęstučio Tubio teisinę neliečiamybę Vidmantas šMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį, spalio 1-ąją, 
vienbalsiai panaikino kandidato į Seimą Deltuvos šiaurinėje apy-
gardoje Kęstučio Tubio teisinę neliečiamybę. Dėl politiko teisinės 
neliečiamybės panaikinimo į VRK kreipėsi Panevėžio apygardos 
prokuratūra. 

Prokuratūros rašte VRK nuro-
doma, kad kandidato teisinę nelie-
čiamybę reikia naikinti, nes jis yra 
kaltinamas nusikalstama veika, o 
Utenos apylinkės teismo Molėtų 
rūmui nagrinėja K.Tubiui iškeltą 
baudžiamąją bylą.

Panevėžio apygardos prokuratū-
ra į VRK kreipėsi Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmų pavedimu. 
Prokuratūros siūlytoje formuluo-
tėje buvo prašoma VRK leidimo 
K.Tubį „patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn, jį suimti ar kitaip 
suvaržyti jo laisves“. Tačiau VRK 
komisijos narys Tauras Rutkūnas 
informavo komisiją, jog jis su-
sisiekė su prokuratūros atstovu, 
kuris patikino, kad prašymas su-
teikti galimybę suiimti kandidatą į 
Seimą yra perteklinis. Todėl VRK 
sprendime dėl K.Tubio teisinės ne-
liečiamybės panaikinimo  įrašo dėl 
galimybės suimti kandidatą į Sei-
mą nebeliko.

Apie šį VRK posėdžio darbo-
tvarkės klausimą buvo informuo-
tas ir pats K.Tubis. Jis VRK at-
siuntė raštą, kuriame nurodė, kad 

neprieštarauja ir net pageidauja, 
jog jam teisinė neliečiamybė būtų 
panaikinta. „Pritariu ir prašau, 
kad Vyriausioji rinkimų komisija 

priimtų sprendimą, kadangi no-
riu, kad teisme būtų kuo greičiau 
išnagrinėta baudžiamoji byla, 
kurioje man pateikti kaltinimai 
dėl nusikalstamų veikų, kurių aš 
nepadariau“, - raštu VRK išdėstė 
K.Tubis.

Teisinę neliečiamybę K.Tubis 
įgijo rugsėjo 11-ąją, likus 30 die-
nų iki Seimo rinkimų, kaip ir kiti 
kandidatais įregistruoti asmenys. 

VRK pirmininkė Laura Matjošai-
tytė „Anykštai“ rugsėjo pradžioje 
sakė, jog komisija taiko praktiką 
naikinti kandidatų teisinę nelie-
čiamybę, jeigu tik gauna teisėsau-
gos institucijų prašymus.

 Artimiausias Utenos apylin-
kės teismo Molėtų rūmų posėdis 
K.Tubio baudžiamojoje byloje 
vyks spalio pabaigoje, jau po an-
trojo Seimo rinkimų turo. 

Katalonija. Ispanijos policija 
sulaikė 16 žmonių, dalyvavusių 
praeitą naktį vykusiuose protes-
tuose, minint uždrausto katalonų 
nepriklausomybės referendumo, 
sukėlusio didžiausią politinę krizę 
Ispanijoje per kelis dešimtmečius, 
metines, penktadienį pranešė po-
licijos atstovas. Lyginant su pra-
ėjusiais metais, demonstracijos 
minint 2017 metų spalio 1 dienos 
referendumo trečiąsias metines 
buvo negausios, kadangi dėl su 
koronavirusu susijusių suvaržymų 
masiniai susibūrimai yra draudžia-
mi. Penkiolika asmenų buvo suim-
ta Barselonoje, dar vienas žmogus 
buvo sulaikytas maždaug už 100 
kilometrų į šiaurę esančioje Žiro-
noje, pranešė turtingo šiaurės rytų 
regiono policija. Šiais metais me-
tinės buvo paminėtos Ispanijai ko-
vojant su antra koronaviruso ban-
ga. Iki ketvirtadienio vakaro šalyje 
buvo registruota beveik 780 tūkst. 
užsikrėtimo atvejų  – didžiausias 
skaičius visoje Europos Sąjungo-
je – ir beveik 32 tūkst. mirčių. Per 
2017 metų referendumą policija 
ėmėsi smurto prieš rinkėjus, regio-
no lyderiams nepaklusus centrinės 
valdžios nurodymams ir surengus 
balsavimą, kurį Madridas paskelbė 
nelegaliu. Vėliau tą patį mėnesį Ka-
talonijos įstatymų leidėjai nedidele 
persvara nubalsavo už Kataloni-
jos nepriklausomybės paskelbimą 
ir nedelsiant sulaukė atsakomųjų 
priemonių iš Madrido.

Biokuras. Biržoje suprekiauto 
biokuro vidutinė kaina (įskaitant 
transportavimo išlaidas) antrąjį 
metų ketvirtį siekė 106,38 euro 
už toną naftos ekvivalento – 17,6 
proc. mažiau nei pernai tuo pa-
čiu metu (129,1 euro). Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba 
(VERT) skelbia, kad antrąjį ke-
tvirtį energijos išteklių biržoje 
„Baltpool“ įsigyto biokuro kiekis 
sudarė 82,2 proc. bendrai rinkoje 
parduoto biokuro. Centralizuoto 
šilumos tiekimo (CŠT) įmonės ir 
nepriklausomi šilumos gaminto-
jai (NŠG) balandį-birželį biržoje 
nupirko 93,3 tūkst. tne biokuro – 
14,51 proc. daugiau nei tuo pačiu 
metu 2019-aisiais. VERT atkreipia 
dėmesį, kad nuo pernai birželio ir 
nereguliuojami NŠG, šilumos ga-
mybai naudojantys biokurą, privalo 
teikti pirmenybę biokuro įsigijimui 
biržoje. Energijos gamintojams 
biržoje įsigyjamas biokuras antrąjį 
ketvirtį vidutiniškai kainavo 24,9 
proc. pigiau nei perkant pagal dvi-
šales sutartis. Biokuro tiekimo rin-
koje stebima nedidelė koncentraci-
ja. Šių metų antrąjį ketvirtį rinkoje 
veikė 175 dalyviai (68 pirkėjai ir 
107 pardavėjai), kai pernai tuo pa-
čiu metu – 162 dalyviai.

Meras. Naujos sudėties Rygos 
miesto taryba penktadienį Latvi-
jos sostinės nariu išrinko liberalios 
pakraipos partijų „Už plėtrą/Už!“ 
ir „Progresyvieji“ (AP/P) susivie-
nijimo atstovą Martinį Stakį. Už 
M. Stakio kandidatūrą balsavo 
46 tarybos nariai, dar 11 balsavo 
„prieš“; susilaikiusių nebuvo. M. 
Stakis sulaukė ne vien naujosios 
Rygos valdančiosios koalicijos, bet 
ir opozicijos narių palaikymo. Jis 
taps 11-uoju Rygos meru nuo La-
tvijos nepriklausomybės atkūrimo. 
Dvi Rygos miesto tarybos politinės 
grupės dar rugpjūčio pabaigoje su-
tarė dėl M. Stakio kandidatūros į 
merus.

-Bns
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Kaimui į pagalbą ateina 
mokslo ir mokymo įstaigos
Ūkininkams sėkmingai at-

laikyti konkurenciją ir pa-
didinti savo pajamas vien 
praktinės darbo patirties ne-
pakanka – būtina taikyti nau-
jausias mokslo žinias, įvaldyti 
inovacines technologijas. Todėl 
labai svarbu išnaudoti didelį 
šalies mokslininkų bei specia-
listų potencialą. Nuo rugsėjo 1. 
iki spalio 30 d. priimamos pa-
raiškos pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. progra-
mos (KPP) priemonės „Žinių 
perdavimas ir informavimo 
veikla“ veiklos sritį „Parama 
parodomiesiems projektams ir 
informavimo veiklai“.

Ši priemonė skatina mokslo 
ir studijų institucijas, profesinio 
mokymo įstaigas aktyviai reng-
ti parodomuosius bandymus, 
organizuoti seminarus, lauko 
dienas ir kitus informavimo 
renginius kaimo plėtros, žemės, 
maisto ar miškų ūkio sektoriuo-
se dirbantiems žmonėms.

Klaipėdos universitetas jau įgyvendina projektą „Biologinę 
įvairovę tausojančių, mokslo žiniomis grįstų ir inovatyvių žel-
dinių kūrimas kaimo vietovėse“.

nuotrauka Aistės noreikaitės

Įgyvendinti – ir nuotolinės 
priemonės

Parama pagal KPP veiklos sritį 
„Parama parodomiesiems pro-
jektams ir informavimo veiklai“ 
skirta parodomiesiems bandy-
mams rengti (įrengti ir vykdyti), 
informavimo renginiams organi-
zuoti skleidžiant mokslo žinias ir 
inovacijas žemės, maisto, miškų 
ūkio ir kaimo plėtros sektoriuo-
se. 

Paraiškas gali teikti mokslo ir 
studijų institucijos bei profesinio 
mokymo įstaigos, taip pat kiti ju-
ridiniai asmenys, turintys licen-
ciją vykdyti formalųjį profesinį 
mokymą.

Mokymai turi būti skirti ūki-
ninkams, jų partneriams, ūkio 
darbuotojams ir kitiems fiziniams 
ar juridiniams asmenims, užsii-
mantiems žemės, maisto ar miš-
kų ūkio veikla, įregistravusiems 
valdą Lietuvos Respublikos že-
mės ūkio ir kaimo verslo registre, 
taip pat kaimo vietovėse ūkine 
veikla užsiimantiems žemės val-
dytojams, labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių darbuotojams, 
tradiciniams amatininkams.

Per paraiškų teikimo laikotarpį 
pareiškėjas gali pateikti ne dau-
giau kaip 3 paramos paraiškas 
parodomiesiems projektams įgy-
vendinti pagal gyvulininkystės, 
augalininkystės, sodininkystės, 
daržininkystės, uogininkystės ir 
miškų ūkio sektorius.

Informavimo renginiai galės 
būti organizuojami tiesioginio 
kontakto su paramos gavėjais 
būdu (ūkininko ar miško valdy-
tojo ūkyje, įmonėje, auditorijo-
je ir pan.). Naujai patvirtintose 
įgyvendinimo taisyklėse nauja 
tai, kad Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės paskelbto karan-
tino, ekstremaliosios situacijos 
atvejais, užtikrinant kontrolės 
galimybę atsakingoms instituci-

joms, renginius galima organizuoti 
įvairiais nuotoliniais būdais (inter-
neto telefonijos tinklo ir per kom-
piuterines „Skype“, „Viber“ ir kt. 
programas).

Parama – iki 150 000 Eur

Šiam paraiškų priėmimo etapui 
skirta paramos suma – 2 303 449 
Eur. Vienam projektui įgyvendinti 
galės būti skirta iki 150 000 Eur su 
PVM, finansuojant iki 100 proc. 
tinkamų finansuoti projekto išlai-
dų.

Paramos lėšomis galės būti 
kompensuojamas darbo užmokes-
tis arba atlygis lektoriams, semina-
rų, lauko dienų, grupės susitikimų, 
konferencijų organizavimas arba 
seminarų, lauko dienų, konferenci-
jų, grupės susitikimų paslaugų pir-
kimas, kelionės ar transporto (nuo-
mos ir kitos transporto išlaikymo), 
komandiruočių (kai į komandiruo-
tes vyksta pareiškėjo darbuotojai) 
išlaidos, parodomojo bandymo 
įrengimas ir vykdymas arba paro-
domojo bandymo įrengimo ir vyk-
dymo paslaugos pirkimas pagal 
parodomojo bandymo metodiką. 
Taip pat finansuojami kvalifikaci-
jos tobulinimo pažymėjimų ar kitų 
informavimo priemonių dalyviams 
gamyba, projektui viešinti skirto 
informacinio straipsnio parengi-
mas, lankstinuko, rekomendacijų 
galutiniams naudos gavėjams pa-
rengimas ir leidyba, paramos vie-
šinimo išlaidos. Taip pat netiesio-
ginės išlaidos – darbo užmokestis 
arba atlygis projektą administruo-
jantiems asmenims (ne daugiau 
kaip 3 etatai).

Paraiškas galima teikti NMA 
Kaimo plėtros ir paramos regio-
nams departamento teritoriniuose 
paramos administravimo skyriuose 
iki spalio 30 d.  

Moksliniai tyrimai pritaikomi 
ūkiuose

„Labai džiugu, kad turime didelį 
šalies mokslininkų bei specialistų 

potencialą, kurie dalijasi žiniomis 
ir labai džiaugiasi, sulaukdami di-
delio ūkininkų dėmesio ir stipraus 
grįžtamojo ryšio. Priemonės „Ži-
nių perdavimas ir informavimo 
veikla“ veiklos srities „Parama 
parodomiesiems projektams ir in-
formavimo veiklai“ priemonė pa-
deda mokslinių tyrimų rezultatus 
praktiškai pritaikyti ūkiuose, pa-
matyti jų realią naudą, o vėliau šią 
patirtį išplatinti visuose Lietuvos 
regionuose“, – priemonės naudą 
kaimui ir ūkininkams pabrėžia 
Žemės ūkio ministerijos Žinių 
plėtros ir perdavimo konsultavi-
mo skyriaus vyr. specialistė Jurgi-
ta Veličkienė. 

Ji pasakojo, kad vienas iš pa-
gal ankstesnių metų šią paramos 
priemonę įgyvendinamų projek-
tų Vakarų Lietuvoje – Klaipėdos 
universiteto Botanikos sodo pro-
jektas „Biologinę įvairovę tau-
sojančių, mokslo žiniomis grįstų 
ir inovatyvių želdinių kūrimas 
kaimo vietovėse“. Mokslininkai 
skatina ūkininkus atsakingai rink-
tis želdinius šalia dirbamų žemių 
esančiose sodybose ar viešosiose 
kaimo erdvėse, naudojantis ino-
vatyviomis ir mokslu grįstomis 
žiniomis.

Pasak Botanikos sodo direk-
torės Astos Klimienės, pagal 
naująją ES kaimo plėtros politi-
kos strategiją, siekiama regionų 
darnaus vystymosi ir sanglaudos. 
Kaimo vietovės tampa ne tik šiuo-
laikiškais žemės ūkio produkcijos 
centrais, bet ir saugo bei turtina 
natūralų kraštovaizdį, kultūrinį 
paveldą, kuria konkurencingas 
ekonomines veiklas ir didina ben-
druomenės kompetencijas. 

„Želdynai dažnai vadinami ža-
liąja infrastruktūra, jie formuoja 
miestus, kaimus, miestelius bei 
jų erdves, praturtina pastatų ir 
kompleksų architektūrinę kom-
poziciją, kuria atvirąsias, žaliąsias 
erdves, užtikrina ekologinį stabi-
lumą“, – pabrėžia A. Klimienė.

Užsak. nr.880

Seimas 
uždraudė 
rūkyti 
balkonuose, 
lauko kavinėse, 
renginiuose, 
stotelėse. 
Kaip vertinate 
tokį sprendimą?

Renata PETRAUSKAITĖ:

- Vertinu labai pozityviai, nes 
jeigu asmuo nerūko, kodėl turi 
kvėpuoti tabako dūmais šalia esan-
čio rūkančio asmens? Kita vertus, 
įvedus tokį draudimą, turėtų būti 
įrengtos specialios rūkymui skirtos 
vietos.

Sandra TIDIKIENĖ:

- Dabar visi rūkys WC. Per ven-
tiliacijas dūmais kvėpuosim.

Janina VILEITIENĖ:

- Pagaliau... Seniai turėjo įvertint 
sveikatos reikšmę aplinkiniams.

Emilija ARBAČIAUSKIENĖ:

- Pati mečiau, bet, kas rūko, man 
netrukdo asmeniškai.

Spėtume, kad tada anykštėnų 
yra apie 300 procentų...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie tu-
rizmo reikšmę: 

„Mums, anykštėnams, turizmas 
yra ypač svarbus, nes apie 60 proc. 
žmonių pajamas gauna iš turizmo 
ir su juo susijusių veiklų“.

Kultūra atsidūrė patvoryje?

Kristina BEINORYTĖ, laiki-
noji Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė, 
apie Anykščių tendencijas: 

„Per pastaruosius dvejus metus 
pramogos stipriai „stumia“ visus 
kultūrinius renginius, muziejus į 
šalį“.

Ėjimas žirgu...

Kęstutis TUBIS, kandidatas į 
Seimą, atsakė Vyriausiajai rinki-
mų komisijai, kuri jį informavo, 
kad posėdžio darbotvarkėje yra 
klausimas dėl jo neliečiamybės 
panaikinimo: 

„Pritariu ir prašau, kad Vyriau-
sioji rinkimų komisija priimtų 
sprendimą“.

Arba ne...

Žilvinas Pranas SMALSKAS, 
anykštėnas, apie kainas Anykš-
čių kavinėse: 

„Manau, jei visi anykštėnai nors 
kartą per savaitę pietautų kavinėse, 
tai ir kavinės kainas „numuštų“.

Baikit. Yra ir matomų dalykų

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro režisierius, 
apie Anykščių įvaizdį: 

„Mūsų miesto įvaizdį sudaro 
daug nematomų dalykų. Ir man, 
kaip į Anykščius atsikėlusiam 
žmogui, jie yra labai žavūs“.

Anykščiuose mes ją 
nemokamai maitintume

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie paslaugų kainas Anykš-
čiuose:

„Į paprastą klausimą, kada val-
gysime pigiau ir kodėl Širvintų 
merė valgo pietus už 2 eurus 30 
centų, o mes mokam dvigubai ar 
trigubai brangiau, atsakyti nėra pa-
prasta“. 

Žiūrint, kurioje baro pusėje 
esi....

Simonas GUDELIS, viešbučio 
PACAI maisto ir gėrimų depar-
tamento direktorius, apie kainas 
Anykščių kavinėse: 

„Reikia džiaugtis, kad Anykš-
čiusoe pietūs kainuoja 20 proc. 
daugiau, tai parodo, kad valgan-
čiųjų netrūksta“. 
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rievės

Negalime nematyti problemos, kol tai nevirto katastrofa
Pavasarį Lietuvą užklupus koronaviruso protrūkiui, visi buvo 

sukrėsti. Situacija buvo nauja, neeilinė ir niekas nežinojo, kaip 
teisingai elgtis, koks yra šio viruso elgesys, sudėtis, plitimo ke-
lias, užkrečiamumas, imlumas ir kitos savybės. Dėl žinių stokos 
visuomenėje prasidėjo įvairiausios spekuliacijos, kurios iki šiol 
klaidina žmones.

Apie tai, kodėl negalime pasitikėti nepagrįstomis teorijomis 
apie koronavirusą, kokią pagrindinę informaciją jau žinome ir 
ko galėtume pasimokyti iš kitų šalių pavyzdžių, pasakoja Naci-
onalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė Daiva Razmuvienė. Taip pat apie šių dienų situaciją 
Vokietijoje ir ten galiojančius reikalavimus pasakoja Lėro mies-
to klinikoje dirbanti gydytoja rezidentė Aušrinė Radišauskaitė. 

Kilmė – vis dar neaiški

Visiškai naujo viruso grėsmė 
atėjo iš Kinijos, o visa informaci-
ja ir naujausios žinios pirmiausia 
taip pat plūdo iš šios valstybės. 
Vėliau, kai virusas pradėjo plisti 
plačiau ir atsirado daugiau pa-
veiktų šalių, kartu pagausėjo ir 
mokslininkų bei medikų tyrimų, 
bandymų išsiaiškinti situaciją, 
tačiau šiandien, praėjus daugiau 
nei devyniems mėnesiams po ko-
ronaviruso atsiradimo Lietuvoje, 
vis dar yra gausybė neatsakytų 
klausimų. 

Kita vertus, jau yra patvirtinta 
tai, kad šis virusas yra iš septynių 
virusų šeimos, tačiau kol kas nėra 
aiški konkreti jo kilmė. „Nors 
mokslininkai jau yra suradę daug 
genetinių analogų ir esame girdė-
ję begalę samprotavimų, kad šis 
virusas kilo iš šikšnosparnių ar 
kitų egzotinių gyvūnų, galutinis 
atsakymas į šį klausimą dar nėra 
rastas. Tačiau faktas yra tai, kad 
užsikrėtė žmogus ir kad virusas 
nuo žmogaus plinta žmogui – ga-
lima užsikrėsti kalbant, kosint, 
čiaudint, o tai parodė realią grės-
mę“, – teigia D. Razmuvienė.

Pagrindiniai saugumo 
principai

Vis dar nėra aišku, ar žmogaus, 
prasirgusio simptomine forma, or-
ganizmas suformuoja imunitetą, ar 
galima sirgti antrą kartą, kiek asme-
nų gali užkrėsti sergantysis, – visa 
tai yra ypač svarbu norint suvaldyti 
viruso plitimą. 

Anot D. Razmuvienės, neaiškių 
klausimų yra nemažai, tačiau mes 
jau žinome itin reikšmingos informa-
cijos apie tai, kaip turime saugotis. 

„Koronavirusas plinta oro laše-
liniu keliu, todėl ypač svarbu išlai-
kyti dviejų metrų fizinį atstumą tarp 
žmonių, taip pat ypač svarbi tinka-
ma rankų higiena ir dezinfekcija, 
nes oro lašeliai nusėsta ant įvairių 
paviršių, kuriuos mes liečiame. 
Svarbu nepamiršti ir nosį bei bur-
ną dengiančių apsaugos priemonių, 
kad oro lašeliniu būdu plintančios 
seilės nepatektų ant įvairių paviršių 
ir ant šalia esančių žmonių. Šios 
trys apsaugos priemonės yra žino-
mos jau seniai, o įvertinant tai, kad 
dar neturime specifinės apsaugos 
priemonės – vakcinos ir vaistų, 
privalome ypač atsakingai laikytis 
trijų pagrindinių saugumo principų, 

norėdami apsaugoti ne tik save, bet 
ir kitus“, – tvirtina D. Razmuvienė. 

Piliečių sąmoningumo ir 
atsakomybės stoka

Lyginant su Lietuva, daugelis ša-
lių ir atskirų miestų vis dar laikosi 
griežtesnių saugumo taisyklių: kai 
kuriuose Prancūzijos regionuose 
kaukių nešiojimas ir dezinfekcinių 
priemonių naudojimas yra privalo-
mas, Briuselio mokyklose reikalau-
jama dėvėti kaukes, o Portugalijoje 
į aukštesnio lygio restoranus klientai 
įleidžiami tik tuomet, kai nusiplauna 
ne tik rankas, bet ir kojas. 

„Man kelia nuostabą tai, kad lie-
tuviai, išvažiavę svetur, laikosi visų 
reikalavimų, tačiau grįžę į gimtinę 
piktinasi ir, kartais atrodytų, neger-
bia priimtų priemonių. Pavyzdžiui, 
kai Skandinavijoje žmonėms yra 
kažkas rekomenduojama, jie tai pri-
ima kaip taisyklę, o jeigu pas mus 
kažkas yra rekomenduojama, – iš-
kart kyla klausimas dėl rekomenda-
cijos termino išaiškinimo“, – svarsto 
D. Razmuvienė.

Visuomenėje pasigendama pa-
čių žmonių atsakomybės ir galima 
tik pasvarstyti apie tai, kad jeigu 
piliečiai dar labiau atsipalaiduos ir 
nesilaikys rekomendacijų, tikėtina, 
jog, atšalus orams ir visiems suėjus į 
uždaras patalpas, viruso plitimas bus 
dar didesnis.

Svetur gyvenančios tautietės pa-
stebėjimai

Vokietijoje gydytoja rezidente 
dirbanti Aušrinė Radišauskaitė pasa-
koja, kad, tik pasklidus žinioms apie 
koronaviruso įsibėgėjimą Europoje, 
visoje šalyje kasdienybė pradėjo la-
bai greitai keistis ir atsirado begalė 
naujų taisyklių. 

„Nuo maždaug kovo mėnesio li-
goninėse, o po to ir viešosiose vie-
tose buvo nurodyta privalomai ne-

šioti kaukes, dezinfektuoti rankas. Į 
parduotuves negalima įeiti nedėvint 
kaukių, nenusidezinfekavus rankų 
ir nepasiėmus pirkiniams skirtų ve-
žimėlių – tokiu būdu stengiamasi 
reguliuoti vartotojų srautus ir padėti 
laikytis atstumo. Kaip pirkėjai to 
laikosi,  labai kruopščiai stebi tiek 
patys darbuotojai, tiek ir apsaugos 
personalas“, – tvirtina A. Radišaus-
kaitė. 

Lėro miesto klinikoje dirbanti 
mergina mano, kad šios šalies gy-
ventojai yra sąmoningi, bendruo-
meniški ir besilaikantys valdžios 
nustatytų taisyklių.

„Žinoma, akivaizdu ir normalu 
yra tai, kad žmonės yra pervargę 
nuo šios situacijos, bet vis dėlto 

į viską žiūri atsakingai ir griežtai 
laikosi valdžios nustatytų taisyklių. 
Jeigu nedėvėsi kaukės, – niekaip 
nepavyks patekti į viešomis laiko-
mas vietas, pavyzdžiui, kavines. Be 
to, dar būsi pamokytas, paprotintas 
ar netgi išvytas lauk“, – pasakoja A. 
Radišauskaitė.

Užsak. nr.886

Daiva Razmuvienė teigia, kad negalime nesureikšminti šio 
viruso grėsmės ir privalome sąmoningai laikytis visų valdžios 
rekomendacijų ir nurodymų. 
Nuotr. iš asmeninio archyvo

Vidmantas šMiGelskAs

Aišku, šios „rievės“ - apie 
rinkimų rezultatus. nesukūrenkit 
šios „Anykštos“ bent savaitę: 
galėsite mane cituoti ir šaipytis, 
jog neatspėjau. šaipykitės, šaipy-
kitės... Mano darbas - analizuoti, 
prognozuoti ir kartais klysti. 

jeigu šį kartą suklysiu, bus 
kaltas kęstutis tubis. jei ne 
k.tubis - viskas būtų aišku, o jo 
dalyvavimas rinkimuose, ypač 
su „socialdarbiečių“ vėliava, 
sumaišo visas kortos. Buvusio 
Anykščių rajono mero galimybės 
šiuose rinkimuose yra praktiš-
kai beribės. Rašydamas žodį 
„galimybės“, omenyje turiu 
ne jo beprotišką populiarumą, 

o  rinkėjų veiksmų jo atžvil-
giu neprognozuojamumą. šio 
politiko partija nežymi, „social-
darbiečių“ partinis elektoratas 
mūsų apygardoje vargu ar siekia 
bent vieną procentą, partinės 
struktūros nėra, k.tubio viešos 
rinkiminės kampanijos nesima-
tė, kandidatas turi teisiamojo 
statusą. Vieni minusai. k.tubis, 
remiantis logika, turėtų varžytis 
dėl garbingos septintosios vietos 
su istoriku, „centristu – tautinin-
ku“ dr. tomu Baranausku. 

teoriškai antrasis turas yra 
garantuotas „valstiečiui“ tomui 
tomilinui. jo rinkiminė kampani-
ja buvo stipriausia, „valstiečiai“ 
turi stabilų elektoratą ir Anykš-
čių, ir Panevėžio rajonuose. 
Antano Bauros nuoširdi pagalba 
vilniečiui politikui taip pat dide-
lis pliusas t.tomilinui.

tėvynės sąjungos lietuvos 
krikščionių demokratų kandida-
tas sergejus jovaiša  ir social-
demokratas kęstutis jacunskas 
mažiau matomi nei t.tomilinas. 
tikėtina, kad ir s.jovaiša, ir 
k.jacunskas viliasi, jog juos 
stipriai patrauks jų partijos, be 
to, ir patys žino esą žvaigždės.

Visgi didžio krepšininko 
S.Jovaišos jo spindintys medaliai 
2016 metais per vienmandatę 
apygardą į seimą neįtempė. 
kodėl šį kartą praeities nuo-
pelnai rinkimų rezultatus turėtų 
nulemti? na, padės s.jovaišai jo 
pavardė, bet sėkmės rinkimuose 
negarantuos.

O p. kęstutis, manau, bus ele-
mentariai pacientų išdurtas. Pas 
jį, kaip gydytoją, kreipiasi šimtai 
žmonių, neabejoju, kad 98 proc. 
pacientų, net ir neklausiami, 
pradeda „pudrinti“ smegenis, 
jog balsuos už „daktariuką“ ir 
dar visą kaimą suagituos taip pat 
pasielgti. Ach, gydytojau, kad 
jūs žinotumėt, kokie klastingi tie 
diedukai...

liberalui Mindaugui sargū-
nui žiaurus peilis po kaklu bus 
Panevėžio rajonas. liberalai 
šiame rajone neturi struktūrų, 
M.sargūnas ten mažai žinomas ir 
solidesnio panevėžiečių palaiky-
mo jam nėra ko tikėtis.

Darbo partija dabar išgyvena 
pakilimą. tačiau vargu ar ji kils 
tiek, kad partijos kandidatas 
Ričardas sargūnas bent priartėtų 
prie „prizinės“ vietos Deltuvos 

šiaurinėje apygardoje. kaip ats-
kiras žaidėjas, R.sargūnas kažin 
ar kam beįdomus.

nemanau, kad „centristas – 
tautininkas“ dr.t.Baranauskas 
ir „krikščionis demokratas“ 
Audrius Penkauskas ir patys 
turi minčių apie antrąjį turą. jie 
į rinkimus partijų deleguoti tik 
tam, kad „uždengtų“ Deltuvos 
šiaurinę apygardą. Abu jie rinks 
iki 5 proc. balsų. Gal net kartu 
sudėjus....

iš kovos dėl patekimo į antrąjį 
turą išmetu ne tik du pastaruo-
sius politikus, bet ir abu Sar-
gūnus. k.jacunskui galimybės 
užimti aukštesnę nei ketvirtoji 
vieta yra tik tuo atveju, jeigu aš 
ko nors nežinau... Anykščių ra-
jone nebūtų stebuklas, jei lygiai 
ar bent apylygiai balsų gautų 
bent 5 kandidatai, o k.jacunskas 
atsidurtų tarp lyderių. tačiau 
kodėl Panevėžio rajonas turėtų 
palaikyti nežinomą ir svetimą 
socialdemokratą?  s.jovaiša, 
t.tomilinas ir k.tubis Pane-
vėžio rajone geriau žinomi nei 
k.jacunskas. na, apskritai jie 
geriau žinomi...

Atrodytų, į antrąjį turą eina 

t.tomilinas ir s.jovaiša? nė 
velnio! nes jeigu jie abu pateks 
į antrąjį turą, tai jame neliks 
vietos k.tubiui. 

Viešos k.tubio veiklos ne-
matau, tačiau žinau, jog jis yra 
žiauriai darbštus. neabejoju, jog 
jis vaikšto pas rinkėjus į namus, 
aiškina, kad kovoja su sistema. 
Įtikinėja, kad visi prieš jį susi-
mokę, kad savivaldybės ir šalies 
valdžios yra netikusios, užmirš-
damas, kad jo „socialdarbiečiai“ 
yra seimo valdančiojoje daugu-
moje. Pagal partiją k.tubis yra 
lyg ir kairysis, tačiau akivaizdu, 
kad jis taiko į neideologizuo-
tą, valdžia nusivylusį rinkėjų 
segmentą. Mobilizuos piktus 
rinkėjus - bus antrajame ture.

iš s.jovaišos balsus atiminės 
ir „krikščionis demokratas“ 
A.Penkauskas, ir „centristas – 
tautininkas“ dr.t.Baranauskas. 
Žinom, kad kartais ir šimtas kitas 
prarastų balsų gali būti lemia-
mi...

Aišku, viena vertus, pikta, jog 
k.tubis trukdo nuspėti rinkimų 
rezultatus, tačiau drauge būtent 
jis rinkimus daro ir įdomesnius. 
Už tai jam nuoširdžiai ačiū. 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į 
seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Mindaugo 
sargūno rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr.884

Gydymo įstaigų teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas.
Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje
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Politinė reklama. Bus apmokėta 
iš kandidato į seimą Deltuvos šiauri-
nėje apygardoje Mindaugo sargūno 
rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr.884

Mažieji išdaigininkai
Portalo anyksta.lt skaitytojai šį kartą dalijasi savo augintinių 

nuotraukomis ir pasakoja apie jų iškrėstas išdaigas.
Kitą savaitę lauksime Jūsų nuotraukų, kuriose užfiksavote 

sparčiai rudenėjančio Anykščių rajono vaizdus. Nepamirškite ša-
lia krintančių lapų įamžinti ir savo artimųjų! Nuotraukas siųskite 
„Anykštai“ per „Messenger“ programėlę bei kelkite feisbuko pa-
skyroje, po kvietimu jomis dalintis.

„Katytė Šiaurė ir Šuo Kenzo. Kenzo yra asmeninis kurmis, kuris 
iškas net didžiausio kiemo plotą. Šiaurė labiausiai mėgsta rūpin-
tis namų gėlėmis. Kiekvienas išdygęs daigelis pereina Šiaurės 
degustaciją“, - rašo Indrė Uzdrienė. 

Toma Gražytė ir jos Džiunė.

Janinos Vileitienės katinai: „Aš, Micė, su broliuku Rainiu pasakėm - vazonų kambary su gėlėm nebus“.

Neljos Miškinytės Mikutis.

Šarūnės Navickaitės-Baušienės katinas: „Aš esu Maikis, man 
visada šalta, nes esu plikas, mėgstu šildytis prieš saulytę“.

Tomo Miškinio šuo Demo.

Vytauto Malinausko katino 
Gvazdiko mylimiausia vieta. 

„Labas, aš Feliksas. Gra-
žuolis, padykęs katinas, ku-
ris valgo agurkus, avokadus, 
melionus... Vaikštau stogais, 
kai manęs neišleidžia, aš per 
balkoną pabėgu“, - RosiTos 
katinas. 
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PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS 
TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.9

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo 
vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių 
rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija‘‘ VPS priemonės 
„Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-
SAVA-6)  veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir 
pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1),  VPS priemonės 
„Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-
SAVA-6)  veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ 
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2), VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (ko-
das LEADER-19.2-6.2), VPS priemonės „Privataus sektoriaus socialinio 
verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2) ir VPS priemo-
nės „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, 
skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SA-
VA-5) projektams.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai ir kiti kvietimo dokumentai 
skelbiami šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, 
taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, 
Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 5 d. 8.00 
val. iki 2020 m. lapkričio 5 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto pa-
raišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono 
vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., K.Ladigos g.1, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgy-
vendinimą teikiama el. p. jurijus@anyksciuvvg.lt  taip pat telefonais 8 614 
88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539 - 
VPS administratorė Ilona Jurevičienė. 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į 
seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Mindaugo 
sargūno rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr.884

Mokyklų ir darželių priežiūra, gerinant kokybišką vaikų švietimą.
Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje

Apdovanoti Anykščių turizmo lyderiai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Spalio 1 dieną, ketvirtadienį, Anykščių kultūros centre vykusiuo-
se  turizmo apdovanojimuose „Turizmo gilės“apdovanoti sėkmin-
giausi Anykščių krašto turizmo sektoriaus atstovai – Anykščių tu-
rizmo lyderiai.

Apdovanojimus Anykščių rajono savivaldybė kartu su Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos centru (TVIC) surengė slapčia - apie 
būsimą renginį informacija paviešinta tik savivaldybės vadovų 
darbotvarkėje. Panašu, kad žiūrovai apdovanojimuose ir nebuvo 
pageidaujami - rajono meras Sigutis Obelevičius pustuštei salei  
postringavo, kad dalis anykštėnų  apie turizmą nieko nesupranta.

„Net ir 30 metų praėjus po Ne-
priklausomybės atkūrimo, dar da-
lis žmonių nelabai supranta, kas 
yra tas turizmas, turizmo industrija 
ir kokia jo nauda. Jeigu žiūrėtume į 
praeitus ir užpraeitus metus, turiz-

mas sugeneruodavo tiek pajamų, 
kiek žemės ūkis ar maisto pramo-
nė. O mums, anykštėnams, turiz-
mas yra ypač svarbus, nes apie 
60 proc. žmonių pajamas gauna iš 
turizmo ir su juo susijusių veiklų“, 

- kalbėjo S.Obelevičius.
Anykščių turizmo ir verslo in-

formacijos centro laikinoji direk-
torė Kristina Beinorytė sakė, kad 
turistai į Anykščius dabar pirmiau-
sia atvyksta dėl pramogų.

„Per pastaruosius dvejus metus 
pramogos stipriai „stumia“ visus 
kultūrinius renginius, muziejus į 
šalį“, - sakė K.Beinorytė.

Apdovanojimų ceremoniją ve-
dusi Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėja Audronė 
Pajarskienė sakė, kad „Turizmo 
gilių“ apdovanojimams buvo pa-
siūlyta 30 turizmo objektų, iš jų 
Turizmo komisija „audringai“ iš-
rinko 11 nominantų.

Nominacija „Anykščių feno-
menas“ skirta  rašytojui Rimantui 
Vanagui. „Turizmo žmogaus“ no-
minacija atiteko Anykščių rajono 
tarybos nariui, kaimo turizmo so-
dybos „Ajerinė“ šeimininkui Do-
natui Krikštaponiui.

 „Už kultūrinį ir įtraukiantį vyks-
mą“ apdovanota Anykščių kultūros 
centro Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė, režisierė Jolanta 
Pupkienė.

Nominacija „Už profesionalaus 
meno sklaidą“ skirta Anykščių 
menų centrui. „Už darnumo jung-
tis“ nominuotas Miško festivalis.

UAB „Pilnatvė“ atsiėmė apdo-
vanojimą „Už ekologiškumą turiz-

me“. Baseinas „Bangenis“ apdova-
notas „Už sveikatingą laisvalaikį“.

Kaimo turizmo sodybai „Name-
lis medyje“ apdovanojimas skirtas 
„Už išradingą pastogę“.

Restoranas „BasiBasi“ gavo ap-
dovanojimą „Už trauką į Anykš-
čius“, SPA VILNIUS Anykščiai 
-  „Už kurortinį svetingumą“.

UAB „Adovis“ apdovanotas 
„Už nuolatinę plėtrą“.

Ekonomikos ir inovacijų minis-
terija darniausiu turizmo objektu 
Anykščių rajono savivaldybėje 
2020 metais išrinko Lynų tiltą per 
Šventąją.

Valstybinė mokesčių inspekcija 
apdovanojimą skyrė VšĮ „Sveika-
tos oazė“ už tai, kad ji yra daugiau-
sia mokesčių sumokėjusi Anykščių 
rajono turizmo sektoriaus įmonė.

Anykščių vadovų klubas nomi-
naciją  „Už vaizdingiausią marš-
rutą“ skyrė pramoginiam trauki-
nukui.

Apdovanojimų ceremonijoje ne-
išvengta ir aštrių pareiškimų. Atsi-
imdamas apdovanojimą, rašytojas 
R.Vanagas prisipažino esantis vie-
nas iš Anykščių turizmo objektų 
kritikų. „Specialiai Vytautą Lands-
bergį vedžiojau, kad parodyčiau, 
kas Anykščiuose yra negerai. Man 
atrodo, kad iš to išsivysto sveikas 
požiūris. Svarbu ne tik kažką da-
ryti, bet ir pagalvoti, ką darome, 
bei pagalvoti prieš darant“, - mokė 

rašytojas.
Į  sceną lipęs Seimo narys Ser-

gejus Jovaiša siūlė už 75 tūkst. Eur 
nušalintojo Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio nupirktą amfibiją 
pastatyti siaurojo geležinkelio sto-
tyje. Anot seimūno, apžiūrėdami šį 
įrenginį, turistai mokėtų po eurą ir 
amfibijos įsigijimas per kurį laiką 
atsipirktų...

„Turizmo žmogaus“ apdovanojimą Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius ir Anykščių TVIC laikinoji vadovė Kristina 
Beinorytė įteikė kaimo turizmo sodybos „Ajerynė“ savininkui 
Donatui Krikštaponiui.

„Už darnumo jungtis“ ap-
dovanojimas įteiktas Miško 
festivalio organizatoriams. 
Jį atsiėmė Jurzdiko seniū-
naitijos seniūnaitė, viena iš 
šio festivalio organizatorių 
Irena Vaitkienė.

Viešintiškiai šventė Mykolines
Viešintų bažnyčia pavadinta Šv. Arkangelo Mykolo vardu, to-

dėl į šv. Mykolo atlaidus rugsėjo 27-ąją dar prieš vidurdienį į baž-
nyčią plaukė minios pėsčių ir važiuotų. Bažnyčia, baigta statyti 
1906 m., nuo vėjo, lietaus, dulkių patamsėjusi, samanom apau-
gusi, šiais metais aukšto slėgio vandens srove buvo nuprausta ir 
švietė kaip nauja. 

Viešintiškiai iš širdies sutvarkė 
bažnyčią, jos teritoriją, šventoriaus 
vartus ir greta esantį klebonijos pas-
tatą, kuriame gyvena darbštusis kuni-
gas Mindaugas Šakinis. Klebonijos 
pastato sienos, apkaltos medinėmis 
dailylentėmis, prašėsi perdažomos. 
Pats kunigas nušveitė sienas ir sun-
kiausiai prieinamas vietas, nudažė 
skliautus. Klebonijos stogas buvo 
perdengtas nauja šiuolaikine danga. 

Bažnyčioje Viešintų klebonas 
M.Šakinis pasveikino, palinkėjo 
sveikatos gausiai suplūdusiems į 
šventovę tikintiesiems, pasidžiaugė 
viešintiškių nuoširdumu. 

Mišias aukojo Kupiškio dekanas 

Mindaugas Kučinskas, jam talkino 
Viešintų kunigas ir bažnyčios pasto-
racinė tarybos pasikviestas Anykščių 
kamerinis choras „Salve cantus“, va-
dovaujamas vargonininko Rimvydo 
Griauzdės. 

Kunigas M.Šakinis savo ir baž-
nyčios pastoracinės tarybos vardu 
dėkojo Mišias celebravusiam Ku-
piškio dekanui Mindaugui Kučins-
kui, Anykščių rajono merui Sigu-
čiui Obelevičiui, Viešintų seniūnui 
Ramūnui Blazarėnui, Viešintų ben-
druomenės pirmininkui Vitui Myko-
lui Zaikauskui už pagalbą ir paramą 
parapijai ir bažnyčiai, įteikė jiems 
Padėkos raštus.

Antroji šventės dalis tęsėsi ben-
druomenės namų kiemelyje. Vie-
šintų bendruomenės pirmininkas 
V.M.Zaikauskas paskelbė 2020 
metų Viešintų Garbės piliečio  nomi-
nacijos laureatą – juo tapo ūkininkas 
Algis Bukauskas.  Jis ūkininkauja 
jau 20 metų. Suaugę ūkininko sūnūs 
Remigijus ir Aurelijus, perėmę di-
džiuosius darbus, dirba tėvų ūkyje. 
A. Bukauskas yra nuolatinis ben-
druomenės švenčių rėmėjas. 

Šventėje dalyvavęs Anykščių me-
ras S.Obelevičius įteikė Padėką už 
gražiausiai tvarkomą individualaus 
namo aplinką Gražinai Klimašaus-
kienei ir Nijolei Zaikauskienei bei 
miestelio bendruomenei ir jos pirmi-
ninkui V. M. Zaikauskui.

Viešintų seniūnas R.Blazarėnas 
įteikė Padėkas Viešintas garsinu-
siems žmonėms: Vladui Visminui, 
Pranui Petroniui, Daivai Abraškevi-
čienei, Eugenijui Šarauskui, Vasilijui 
Avdejevui, sveikino vyrų paplūdi-
mio komandą (Deivydas Žalys, Jus-
tas Juozokas, Vykintas Lukavičius 
ir Karolis Katinas), rajoninėse var-
žybose užėmusią trečiąją vietą; mo-
terų paplūdimio tinklinio komandą 
(Miglė ir Aistė Lukavičiūtės, Aušra 
Šveikauskaitė, Vita Šveikauskienė), 
užėmusią antrąją vietą; seniūnijos 
šachmatininkus; floristinių kilimų 
konkurso prizininkes (Jolanta Ma-
meniškienė, Edita Owczarzak, Asta 
Masiulienė, Valerija Gučienė, Eglė 
Sabaliauskienė). 

Padėkota bažnyčios išorę nuplo-
vusiai UAB „Keturi horizontai“ iš 
Burbiškio (direktorius Kęstutis Šy-
palis) ir  pinigais parėmusiam Nei-
merių cechui „Granulitas“. 

Seniūnas džiaugėsi, kad Viešin-
tose verda gyvenimas: statoma par-
duotuvė, o bendruomenės pirminin-
kas V.M.Zaikauskas, nors neseniai 

šventė 83 savo gimtadienį, tebėra 
aktyvus ir nė nesiruošia pasenti.

Visus linksmino Ukmergės kul-
tūros centro Pabaisko kapela „Šilo-
jas“, vadovaujama M.Mikučionio. 
Jumorą „skaldė“ Skiemonių trečio 
skyriaus kultūros centro vadovė Au-

dronė Babkauskienė (Froska) ir Re-
gina Strolienė (Zoska). 

Po vaišių visi nenorom skirstėsi 
į namus, tvirtindami, kad Viešintos 
seniai nematė tiek svečių ir dalyvių. 

tautvilis UŽA

Algis Bukauskas (su žmona Ligita) po Viešintų Garbės piliečio 
vardo suteikimo.              Autoriaus nuotr.
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pirmadienis 2020 10 05

sekmadienis 2020 10 04

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Pasaulio puodai. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
Ve
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Karalius 
Strazdabarzdis.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2.
12:55 Viduriniųjų Rytų 
gamta.
13:50 Mis Marpl  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. Ved. 
Virginijus Savukynas. 
(subtitruota).
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Viktoras N-7.
23:05 Mano Afrika N-7. 
(kart.).
01:40 Mėlynoji planeta 2 
(kart.).

06:15 Stivenas Visata.

07:00 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:30 Ogis ir tarakonai.
07:50 Monstrai prieš atei-
vius.
08:20 Tomo ir Džerio šou.
08:50 Vasaros stovyklos 
sala.
09:20 Tinginių miestelis.
09:45 Klara ir stebuklinga-
sis drakonas.
11:30 Šaunusis penketu-
kas 2.
13:20 Policijos akademija 
5. N-7. 
15:10 Namų areštas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:10 Kieti bičai N14. 
00:30 Visi nori Nikolės  S. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Žvaigždžių karai. 
N-7.
07:30 Supermergaitės..
08:00 Kitsy.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žalioji byla.
12:30 Pelenė.
14:00 Šnipų vaikučiai N-7.
14:45 Kenoloto.
14:47 Šnipų vaikučiai N-7.
15:50 Drakonų kova N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius N-7.
22:00 Pasmerkti. Pajūrio 
džiazas N-14.

22:15 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22:18 Pasmerkti. Pajūrio 
Džiazas N-14.
00:15 Bado žaidynės N-7 
(kart.).

06:00 Pričiupom!(k).
06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Europos galiūnų 
taurė. 
10:00 Augintinių talentų 
šou.
10:30 Jei statytume šian-
dien..
11:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai N-7. 
12:30 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
13:35 Pragaro virtuvė N-7. 
14:30 Reali mistika N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai 
N-7. 
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Pieno žvaigždės 
- Žalgiris. 
19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Legendų biuras N14. 
22:40 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:40 Fargo N14. 
01:45 10-oji Kloverfyldo 
gatvė (k) N14. 

06:05 Akloj i  (k) .
07:05 Anthonis 

Bourdainas N-7. 
08:00 Daktaras Ozas N-7. 
08:55 Tėvas Motiejus 
N-7. 
10:35 Džeimis gamina 
I tal i jo je. .
11:40 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 , ,Velvet“  kolekci ja 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 Aušros pažadas 
N14. 
23:45 Paskut inis samura-
jus N14. 
02:35 Fort i tudas (k) N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart . ) .
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
to jai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Li teratūros pėdse-
kys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vi ln iaus šv. Pranciškaus 
Asyžiečio i r  Bernardino 
Sieniečio bažnyčios. 
13:50 Šventadienio min-
tys. 
14:20 Kauno Šv. 
Pranciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia. 

(kart . ) .
14:25 Rikas, Oskaras i r 
pavogtas akmuo (kart . ) .
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2020. 
17:30 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Kultūros diena 
(kart . ) .
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Jubi l ie j in is 
Virgi l i jaus Noreikos kon-
certas. 
22:05 Mara Zalytė. 
Margari ta.  (kart . ) .
23:55 Viktoras N-7. 
(kart . ) .
01:30 Savaitė. 

05:55 Žvejo nuotykiai 
N-7.
07:00 Jukono auksas 
(kart . )  N-7.
08:00 Žvejo nuotykiai N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeit ies žvalgas 
N-7.
10:30 Sen Mišel io kal-
nas – la ikui  nepavaldi 
tv i r tovė.
12:00 Krovinių karai   N-7.
12:55 Žygis palei  Ni lą 
N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro kel ias N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou „Kaukės“.
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Žinios.

21:55 Sportas.Orai .
22:00 Bermudų tr ikampis 
3 N-14.
23:50 Ol impo apgult is 
N-14 (kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Meilės lygtisN-7.
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.30 Laida apie automo-
bilius. 
11.00 Partizanų keliais 
N-7.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Kryptys LT. 
19.00 Seimo rinkimų de-
batai.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Seimo rinkimų de-
batai.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Partizanų keliais 
N-7.
00.30 Mūsų gyvūnai. 
01.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7..
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti N-7.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas 
N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.).

06:30 Iš širdies į širdį N-7..
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:30 Kvailiai šėlsta N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 

14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas.Orai 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Troškimų kambarys 
N14. 
00:35 Išbandymų diena 
N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai 
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
12:20 Loterija Kenoloto.
12:22 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Loterija Kenoloto.
17:22 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Horizontas N-14.
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Horizontas N-14.
23:55 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
00:55 X failai N-14.
01:50 Amerikiečiai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Reali mistika (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Eilinis Džo N-7. 
23:10 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
01:10 Legendų biuras (k) 
N14. 

06:45 Tėvas Motiejus N-7..
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Daktaras Ozas N-7. 

13:30 Detektyvė Rizoli 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Ištekėjusi už mafijos 
N14. 
23:05 Aukštakulnių kerš-
tas.
01:05 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus. 
(kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 2 
(kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs 
(kart.).
08:45 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kai-
myne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo l iudyto-
jai (kart.).
13:10 Kultūros diena 
(kart.).
14:05 Laumės juosta 

2020. 
15:50 Peliukas Lukas 2.
16:15 Artūras ir minimu-
kai.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Mūsų miestel iai. 
Bezdonys. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Fiodoras 
Dostojevskis. 
Stepančikovo dvaras. .
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai  
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Autopilotas (kart.).
09:00 Būk profesionalas.
09:30 Šaunioj i  įgula 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11  N -7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Šaunioj i  įgula.  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.

21:00 Nesuvokiama N-14.
23:10 Odaveidis. Kruvinos 
skerdynės Teksase S.
01:00 X mutantai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Pinigų karta. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
08.00 „24/7“. 
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ri tmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Zachor. Atsimink. 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užverbuotas 2  
N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys 
(kart.).

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3.(k.) 
N-7.

12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Didvyrių būrys N14. 
00:35 Išbandymų diena 
N14. 

06:25 Bakuganas . N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai  N 
-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
12:20 Loterija Kenoloto.
12:22 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Loterija Kenoloto.
17:22 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Įsibrovimas N-14.
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Įsibrovimas N-14.
23:50 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
00:50 X failai N-14.
01:50 Amerikiečiai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7..
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Beatodairiški veiks-
mai N14. 
22:55 Eilinis Džo (k) N-7. 
01:05 Būk ekstremalas 
N-7. 

06:45 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:30 Daktaras Ozas  N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli 

N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Vera N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Ginto Abariaus dai-
nos (kart.).
07:00 Gamina vaikai 
(kart.).
07:30 Peliukas Lukas 2 
(kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Smalsumo genas 
(kart.).
08:45 Išpažinimai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
14:55 Mūsų miesteliai. 
Bezdonys (kart.).
15:50 Peliukas Lukas 2.

16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Atranka į UEFA 
Europos futbolo čempio-
natą.
19:35 Nacių iškilimas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vokietija 86  N-14. .
23:05 Stambiu planu. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11. (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija 
(kart.).
09:30 Šaunioji įgula  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris  N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Raitoji policija.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Šaunioji įgula N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 
N-7.
21:00 Trys muškietininkai 
N-7.

23:10 Kvantikas N-7.
00:10 24 valandos. 
Palikimas N-14.
01:05 X mutantai  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioji, aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Seimo rinkimų de-
batai.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Seimo rinkimų de-
batai.
00.00 Alfa taškas. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dicija (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai N-14. 
23:55 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:40 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 (k). 
N-7. 
12:10 Būrėja.

13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Jūrų pėstininkai 5. 
N14. 
00:20 Išbandymų diena 
N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
12:20 Loterija Kenoloto.
12:22 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Loterija Kenoloto.
17:22 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou 
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Šešios kulkos N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Šešios kulkos N-14.
23:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
23:18 Šešios kulkos N-14.
00:30 Įrodytas nekaltumas 
N-7.
01:30 X failai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Deimantų vagys 
N14. 
22:55 Beatodairiški veiks-
mai (k) N14. 
00:50 Būk ekstremalas 
N-7. 

06:45 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 

10:10 Akloji.
12:30 Daktaras Ozas N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros N14. 
22:55 Aukštakulnių kerštas.
00:55 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
t ival is 2016 (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 2 
(kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Mūšio laukas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora. (kart.).
12:40 Atspindžiai.. (kart.).
13:10 Pasaulio Lietuva 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).
14:55 Nacių iški l imas 
(kart.).
15:50 Peliukas Lukas 3.

16:15 Artūras ir minimu-
kai.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. 
18:45 Tarptautinės drau-
giškos futbolo rungtynės. 
Esti ja – Lietuva. 
21:00 Žinios. Sportas. 
Orai  (kart.).
21:30 Prado muziejaus 
stebuklų kolekcija.
23:00 Atspindžiai (kart.).
23:30 Erdvės menas 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Šaunioj i  įgula 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Raitoj i  polici ja N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Šaunioj i  įgula N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 

N-7.
21:00 Jūrų pėstininkas 4. 
N-14.
22:50 24 valandos. 
Palikimas N-14.
00:50 X mutantai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys  N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija  N-14.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00. Asmens sargybinis 
N-14. 
00:20 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7.
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 (k). 
N-7. 
12:10 Būrėja.

13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Valdžia  N14. 
01:10 Išbandymų diena 
N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
12:20 Loterija Kenoloto.
12:22 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Loterija Kenoloto.
17:22 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ypatingas būrys 

N-14.
22:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Ypatingas būrys 
N-14.
00:15 Įrodytas nekaltumas  
N-7.
01:20 X failai N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agentai 
N-7. 
15:55 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Mirtinas ginklas N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Atpildas N14. 
22:50 Deimantų vagys (k) 
N14. 
00:45 Būk ekstremalas  
N-7. 

06:45 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:30 Daktaras Ozas N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli 

N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė N14. 
23:10 Aukštakulnių kerš-
tas.
01:10 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
t ival is 2016 (kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
07:30 Peliukas Lukas 3 
(kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Ekologiška (kart.).
08:45 Tėčio reikalai 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Literatūros pėdse-
kys (kart.).
13:10 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx. (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
14:55 Erdvės menas 
(kart.).
15:25 Gatvės mokslas 
(kart.).
15:50 Peliukas Lukas 3.

16:15 Artūras ir minimu-
kai. 
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Veranda (kart.).
19:30 Chabrolis. 
Antikonformistas..
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Asako N-7. 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai  
(kart.) N-7..
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 Šaunioj i  įgula 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Raitoj i  polici ja.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Šaunioj i  įgula N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti 

N-7.
21:00 Greitojo reagavimo 
būrys N-14.
22:55 24 valandos. 
Palikimas N-14.
00:55 X mutantai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten. 
0.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16:45 Seselė Beti  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:25 Vartotojų kontrolė. 
19:25 Panorama.
19:32 Sportas. Orai.
19:36 Eurolyga per LRT. 
19:45 Maskvos sri-
ties „Chimki“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
22:30 Auksinis protas. 
23:55 Natūralus pasiprieši-
nimas N-14.
01:25 Istorijos detektyvai 
(kart.).

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Pakvaišusi porelė.
11:35 Rimti reikalai 3 (k). 
N-7. 
12:10 Būrėja.

13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Lietuvos sprendi-
mas. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Teisingumo lyga 
N-7. 
23:20 Galutinis tikslas 5.  
N14. 
01:10 Valdžia (k) N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istor i jos 
N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Farai   (kart . )  N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje 
N-7.
10:00 Palaužt i  sparnai 
N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
12:20 Loter i ja Kenoloto.
12:22 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai .
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Loter i ja Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
17:55 Namų idėja su 
IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Ledynmetis 2.  N-7.

21:15 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas 
N-14.
22:15 Loter i jos Jėga i r 
Kenoloto. 
22:18 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas  
N-14.
23:45 Sugyvent i  su 
Džounsais N-7.
01:50 Pasmerkt i .  Pajūr io 
džiazas N-14 (kart . ) .

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:15 Teisingumo agentai 
(k) N-7. 
09:15 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:20 Kobra 11 (k) N-7. 
11:25 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:50 Teisingumo agen-
taiN-7. 
15:55 Ekstrasensai tiria  
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nėsN-7. 
21:30 Raudonas dangus 
N14. 
23:45 Atpildas (k) N14. 
01:35 Būk ekstremalas 
N-7. 

06:45 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 

10:10 Akloji.
12:30 Mentalistas N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7.
19:00 Danė Lovinski N-7.
20:00 Naujokai N-7. 
21:00 Komisarė Sara Kor 
N14. 
22:55 Kol mes gyvi N14. 
01:30 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2016 (kart.).
07:00 Gustavo enciklope-
dija. (kart.).
07:25 Kauno Šv. Gertrūdos 
(Marijonų) bažnyčia.
07:30 Peliukas Lukas 3 
(kart.).
07:55 Artūras ir minimukai 
(kart.).
08:20 Čia – kinas (kart.).
08:45 Veranda (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:40 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (kart.).
14:30 Smalsumo genas 
(kart.).
14:55 Chabrolis. 

Antikonformistas (kart.).
15:50 Peliukas Lukas 3.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
18:40 Gatvės mokslas.
19:05 Mes nugalėjom. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Žinios. Sportas. Orai 
(kart.).
21:00 Čia – kinas (kart.).
21:30 Kleo nuo 5 iki 7 
N-14.
23:00 Mūsų legenda – 
Stasys Povilait is.
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje.

06:30 CSI kriminalistai  
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
09:30 Šaunioji įgula (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Raitoji policija.
15:00 Kobra 11. N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Šaunioji įgula N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Farai N-7.
21:00 Žinios.

21:55 Sportas.Orai.
22:00 Burtininko mokinys 
N-7.
00:10 Nesuvokiama N-14 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten..
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N -7.
09.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu  N-7.
09.30 Pinigų karta. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Didiej i  seimo rinki-
mų debatai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Didiej i  seimo rinki-
mų debatai. 
00.00 Bušido ringas N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Taikis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50. Mėlynoji planeta 2.
12:45 Mongolija. 
Kraštutinumų šalis.
13:40 Jaunasis 
Montalbanas N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:05 Atsiklauskite vaikų  
N-7.
00:40 Kleo nuo 5 iki 7 N-7 
(kart.).

06:25 St ivenas Visata.
07:10 Nepaprastas 
Gumul iuko gyvenimas.
07:40 Ogis i r  tarakonai.
08:05 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
08:35 Tomo ir  Džerio šou.
09:00 Tomas ir  Džeris 
lobių saloje.
10:25 Medžioklės sezo-
nas at idarytas 2! 
12:00 Pelenės istor i ja.
13:55 Kel ionė į  Žemės 
centrą N-7. 

15:45 Ne anyta, o mons-
t ras N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Pikt ie j i  paukščiai . 
21:25 Pats sau mi l i jonie-
r ius.  N14..
23:20 Diktor ius N14. 
01:15 Teisingumo lyga (k) 
N-7. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
07:00 Žvaigždžių karai . 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
08:30 Vir tuvės istor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is.
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Būk profesionalas.
12:00 Didysis Lūžių 
slėnis – laukinė Afr ikos 
širdis.
12:20 Loter i ja Kenoloto.
12:22 Didysis Lūžių 
slėnis – laukinė Afr ikos 
širdis.
13:00 Raudonbatė i r  7 
nykštukai .
14:50 Karingoj i  gražuolė 
Vendė Vu N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
17:20 Loter i ja Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Žaidimas „galvOK“.

19:35 Eurojackpot.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:00 Gaujų karai  N-14.
22:05 Memuarai  apie 
skausmą N-14.
22:15 Loter i jos Jėga i r 
Kenoloto.
22:18 Memuarai  apie 
skausmą N-14.
00:50 Pal ikt ì  vandenyne 
2. Drei fas S.

06:00 Augintinių talentų 
šou (k). 
07:00 Pričiupom! (k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 Kvail iai šėlsta N-7. 
10:30 Jei statytume šian-
dien.
11:40 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai N-7.
12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
13:50 Pragaro virtuvė N-7. 
14:50 Reali mistika N-7. 
15:55 Pavojingi kaimynai 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. CBet - Neptūnas. 
19:30 Jūrų pėstininkai 
N-7. 
20:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
21:30 Įkaitas N14. 
23:45 Absoliutus blogis 
N14.
01:40 Raudonas dangus 
(k) N14. 

06:00 Akloj i  (k) .

07:30 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:25 Daktaras Ozas N-7. 
09:20 Tėvas Motiejus 
N-7. 
10:40 Klasik iniai  kepiniai .
11:40 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
13:00 Akloj i  (k) .
14:45 Šviežias maistas. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 „Velvet“  kolekci ja 
N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Nebylus l iudi j imas 
N14. 
23:15 Fort i tudas N14. 
01:25 Kol mes gyvi  (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėl is (kart . ) .
07:30 Laikinosios sost i-
nės fenomenas. 
08:00 Pradėk nuo savęs. 
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dal ių (ne)
plojama. 
11:00 Kas geresnio,  kai-
myne?. 
11:30 Vi ln iaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30. Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 
16:00 Erdvės menas.

16:30 Tėčio reikalai . 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys pasau-
l ia i  su Nomeda Kazlaus. 
18:25 Klausimėl is.  (kart . ) .
18:45 Ten, kur namai N-7. 
20:20 Muzikinis intarpas 
(kart . ) .
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Jausmai. .
22:30 Fest ival is 
„Midsummer Vi ln ius 
2016“. 
23:30 Mes nugalėjom 
(kart . ) .
23:55 Muzikinis intarpas.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:00 Kietuol ia i  N-7.
06:25 Žvejo nuotyk ia i 
N-7.
07:25 Jukono vyra i  
(kar t . )  N-7.
08:30 Žvejo nuotyk ia i 
N-7.
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas.
10:30 Terakot inė armi ja .
11:30 Krov in ių  kara i  N-7.
13:00 Žygis  pa le i  Ni lą 
N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Pragaro ke l ias 
N-7.
16:00 Jukono vyra i  N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Vienas N-7.
19:00 Pasaul in is  muzikos 
šou „Kaukės“ . 
20:00 Kobra 11 N-7.
21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.Ora i .

22:00 Londono apgul t is 
N-14.
00:00 Bur t in inko mokinys 
N-7 (kar t . ) . 

06.59 Programa.
07.00 Brangio j i ,  aš per -
skambins iu N-7.
07.20 Vyrų šešėly -
je .  Mar i ja  De Ner i  - 
Oginsk ienė. 
08.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Bušido r ingas N-7.
09.30 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
11.00 Skonio re ika las. 
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 Pin igų kar ta . 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
19.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Mei lės lygt is  N-7.
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
02.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.

Arba pavėlavo, arba 
paskubėjo

Iš aštuonių kandidatų į Seimą 
Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
vienintelio Tėvynės sąjungos - 
Lietuvos krikščionių demokratų 
atstovo Sergejaus Jovaišos nėra 
„Facebook“-e.  Krikščionis de-
mokratas Audrius Penkauskas 
socialiniuose tinkluose nėra ak-
tyvus: turi vos 406 draugus.

Socialdemokratas Kęstutis Ja-
cunskas, susirinkęs 725 draugus, 
„Facebook“-e taip pat „nesiautėja“.

Kiti varžovai yra gerokai ak-
tyvesni – „valstietis“ Tomas To-
milinas turi 1601 draugą, libera-
las Mindaugas Sargūnas - 1687, 
„darbietis“ Ričardas Sargūnas 
- 2478 draugus. O patys draugiš-
kiausi – centristas - tautininkas 
Tomas Baranauskas ir „social-
darbietis“ Kęstutis Tubis subūrė 
beveik maksimalius draugų ra-
tus. Pirmasis turi 4948, antrasis - 
4992 draugus. Daugiau nei 5000 
draugų „Facebook“-as turėti ne-
leidžia.  

K.Tubio draugai yra ne šiaip 
draugai, jie ir aktyvūs politiko 
palaikytojai. Štai politikui pa-
skelbus, kad jis dalyvauja Seimo 
rinkimuose, iki penktadienio vi-
durdienio  surinkti 949 paspaudi-
mai „patinka“ ir 205 komentarai, 
iš kurių didžioji dalis - linkėjimas 
kandidatui sėkmės.

Ieškant kandidatų  „Facebo-
ok“- o profilių, paieškos lange 
įvedus „Ričardas Sargūnas“, to-
kiu vardu ir pavarde randamas 
vienas asmuo. Nurodoma, kad 
rastas žmogus yra Seimo narys. 
Žinia, R.Sargūnas Seimo nariu 
buvo 2012-2016-aisiais ir viliasi 
juo vėl būti nuo 2020-ųjų spalio. 
Dabar lyg ir dar tik rugsėjis, o 
R.Sargūnas - jau narys.  

Liaudies išmintis pataria: „Ne-
peršokęs antrojo turo, nesakyk 
„op““, tačiau R.Sargūnas gal ne 
paskubėjo, o paprasčiausiai vė-
luoja pakeisti įrašą apie darbo-
vietę...
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Ant Šventosios kranto iškils 
paminklas žvejui Albinui

Atminimo paminklas šiemet 
mirusiam žvejui A.Tamuliui 
Šventosios upės pakrantėje, ko 
gero, būtų atsiradęs tyliai, tačiau 
„Anykšta”, lyg nujausdama, prieš 
keletą savaičių portalo anyksta.
lt skaitytojų feisbuke paklausė, 
kam Anykščiuose reikėtų pasta-
tyti paminklą. Dalyvavusieji šioje 
apklausoje buvo nusiteikę skep-
tiškai, komentavo, kad gyviems 
paminklai nereikalingi, o miru-
sieji juos jau turi, kiti sakė, kad 
galbūt paminklo reikėtų rašytojui 
Antanui Baranauskui... Paskambi-
nus Anykščių kultūros centro reži-
sieriui Juliui Jakubėnui ir šia tema 
pasiteiravus jo nuomonės, jis ne-
tikėtai atskleidė, kad Anykščiuose 
jau ruošiamasi statyti paminklą 
žvejui A.Tamuliui.

Vėliau kalbėdamas su „Anykš-
ta” Anykščių kultūros centro reži-
sierius J.Jakubėnas pabrėžė, kad 
miesto įvaizdį nebūtinai kuria pa-
tys matomiausi asmenys.

„Kai kurie dalykai yra menkai 
pastebimi, tačiau jie ir sudaro ti-

krąjį Anykščių miesto veidą. Jei-
gu kalbame apie miesto visumą, ji 
susideda iš daugelio smulkių deta-
lių, ne vien tik tų, kurios yra ma-
tomos, apie kurias nuolat rašoma. 
Mūsų miesto įvaizdį sudaro daug 
nematomų dalykų. Ir man, kaip į 
Anykščius atsikėlusiam žmogui, 
jie yra labai žavūs. Pavyzdžiui, 
labai žavu ant laiptų turėklo pa-
matyti metalinę lentelę su užrašu 
„Važiuoju į Anykščius/ Nežinau 
ko/ Bet man labai reikia”. Tokios 
smulkmenos yra „superinės”, o 
ypač kai jos susijusios su kokio 
nors žmogaus atmintimi”,- kalbė-
jo  J.Jakubėnas.

Anykščių kultūros centro reži-
sierius J.Jakubėnas prisipažino, 
kad jam labai patiko muziejininko 
R.Guobio pasakojimai apie žvejį 
Albiną.

„Raimondas pasakojo, kad žve-
jys Albinas ne sau žvejodavo tą 
žuvį. Pagavęs ją, jis grįždavo į 
namus, išdorodavo ir žalią arba 
pagamintą atiduodavo kitiems 
žmonėms. Tai tarsi kažkokia le-
genda, istorija. O tokios istorijos 
yra miesto istorijos”,- pastebėjo 

pašnekovas.
Apie sumanymą ant Švento-

sios upės kranto įamžinti žvejo 
A.Tamulio atminimą Anykščių kul-
tūros centro režisierius  J.Jakubėnas 
jau papasakojo Anykščių rajono 
savivaldybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėjai.

„Su D.Gasiūniene vieningai 
priėjome prie išvados, kad tokios 
idėjos yra labai gražios”, - po ap-
silankymo savivaldybėje kalbėjo 
J.Jakubėnas.

Jis sakė, kad užsiims paminklo 
žvejui Albinui statybos reikalais, 
be to, išsiaiškinęs, kad jis gimta-
dienį būtų šventęs spalio 29 dieną.

„Iki to gimtadienio reikėtų ati-
dengti bent kokią lentelę. Tikiu, 
kad iki gimtadienio tikrai nesu-
spėsime padaryti skulptūrėlės”, - 
kalbėjo Anykščių kultūros centro 
režisierius.

Toje vietoje, kurioje bene visą 
savo amžių žvejojo Albinas, no-
rima pastatyti žalvarinį kibirėlį, 
kėdutę ir meškerę, o ant kėdutės 
išrašyti dedikaciją.

Pasiteiravus, ar apie tokią inicia-
tyvą ką nors žino žvejo Albino ar-
timieji, J.Jakubėnas sakė, kad ne, ir 
prisipažino net nežinantis, ar senasis 
žvejas artimųjų  turėjęs.

Anykščių kultūros centro reži-
sierius J.Jakubėnas atviravo, kad su 
žveju Albinu jam pačiam yra ne kartą 
tekę susidurti.

„Mano mėgstama vieta yra papė-
dėje, prie bažnyčios, kur stovi suoliu-
kai. Nusipirkęs kažką iš parduotuvės, 
dažnai ten ateinu pietauti. Visus pen-
kerius metus ten pietaudamas sutik-
davau žvejojantį Albiną. Visada su 
juo pasisveikindavau, jis atsakydavo, 
kaip žuvis kimba. Tokia su juo ir buvo 
šneka.  Ir labai nustebau, kai  kartą to 
žmogaus įprastinėje vietoje nebesusi-
tikau”, - kalbėjo J.Jakubėnas.

Kalbėdamasis su anykštėnais,  
J.Jakubėnas ne vieno yra paklausęs, 
ar jie atsimenantys tą žmogų, kuris 
kiekvieną dieną žvejodavęs Švento-

Albinas Tamulis įsitikinęs, kad kuo jaunesnė žuvis - tuo geresnė...

Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė gyrė sumanymą 
žvejui statyti paminklą ir pri-
tarė tam, kad laikas atsigręž-
ti į paprastus, kasdieninius 
reiškinius bei žmones.

sios upėje, šalia bažnyčios. Ir, nors 
retas jį pažino asmeniškai, kiekvienas 
atsakydavo žinąs, apie kokį žmogų 
einanti kalba...

Apie žvejį Albiną laikraščio 
„Anykšta” puslapiuose ne kartą yra 
pasakojęs muziejininkas R.Guobis. 
Galima sakyti, kad jis šį žmogų ir 
„atrado”, pavadinęs „Šventosios upės 
pakrantės simboliu”, aprašė jo subtilų 
humorą ir gyvenimo filosofiją.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja D.Gasiūnienė, ko-
mentuodama idėją Anykščiuose 
pastayti paminklą žvejui Albinui, 
džiaugėsi, kad mieste atsirado ini-
ciatyvų dėmesį skirti paprastiems 
dalykams.

„Tai bus paminklas ne kokiam 
nors veikėjui, ne įžymybei, o pa-
prastam miesto žmogui. Jis tiesog 
žvejojo. Šimtai žmonių pro jį praė-
jo ir jį įsidėmėjo. Paminklas tiesiog 
atkurs ryšį su ta vieta, kai to žvejo 
jau nebėra”, - sake D.Gasiūnienė.

Savivaldybės vyriausioji archi-
tektė D.Gasiūnienė pastebėjo, kad 
panašia linkme turėjo būti įgyven-
dinamas ir Šventosios upės deši-
niojo kranto projektas.

„Kažkas ten link upės buvo 
įsirengęs laiptelius, kažkas užau-
gino žilvitį. Projektuotojai visus 
šiuos ženklus galėjo integruoti į 
naują projektą ir jis šiandien būtų 
atrodęs visiškai kitaip”, - dėstė 
D.Gasiūnienė.

(Atkelta iš 1 psl.)

Kęstutis Jacunskas - trečios kartos gydytojas
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Seimą Del-

tuvos šiaurinėje apygardoje 45-erių metų gydytojas Kęstutis 
Jacunskas kiekvieną dieną išklauso dešimtis žmonių. Pacientai 
maloniam Anykščių pirminės sveikatos centro gydytojui kalba 
ne tik apie savo ligas, bet ir apie gyvenimą. 

Trečios kartos gydytojas

K.Jacunskas Anykščiuose ap-
sigyveno 2002-aisiais, iš karto 
po studijų Kauno medicinos uni-
versitete. Dabar jis yra vienas 
iš Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro vadovų - di-
rektorės pavaduotojas bei suau-
gusiųjų skyriaus vyriausiasis 
gydytojas.

Kęstutis gimė ir  augo Kaune, 
gydytojos ir Kauno pieno centro 
gamybos direktoriaus šeimoje. 
Tėtis Juozas dabar jau yra pensi-
ninkas, o mama Laimutė iki šiol 
dirba Kauno Universitetinėse 
klinikose plaučių tuberkuliozės 
gydytoja.

Pasak K.Jacunsko, rinktis gy-
dytojo studijas jį visgi greičiau 
pastūmėjo ne motina, o senelis, 
taip pat gydytojas, Vincas Stam-
porickas.  Ne tik K.Jacunsko se-
neliai, bet ir proseneliai gyveno 
Kaune. 

Kęstutis augo kartu su trejais 
metais jaunesniu broliu Algirdu. 
Dabar brolis turi nuosavą verslą, 
valdo įmonę „Informacinių tech-

nologijų pasaulis“, taip pat kai-
mo turizmo sodybą Dzūkijoje.

„Anykštai“ K.Jacunskas dėstė, 
kad savęs kauniečiu jau nebeva-
dina. „Beveik dvidešimt metų 
gyvenu Anykščiuose. Čia gimė 
mano dukros, čia mano namai ir 
draugai“, - kalbėjo gydytojas.   

K.Jacunsko vyresniajai dukrai 
Ugnei 18 metų, jaunėlei Danielei 
- 6-eri. Gydytojo žmona Ligita 
- taip pat medikė. Ji darbuojasi 
Anykščių rajono ligoninėje.

Visą gyvenimą K.Jacunską lydi 
tas pats pomėgis - sportas. Jaunys-
tėje jis užsiiminėjo kovinės  savigy-
nos sportu, kitomis sporto šakomis, 
dabar žaidžia tenisą, lankosi Anykš-
čių baseino treniruoklių salėje.   

Jis yra ir Anykščių „Rotary“ 
klubo narys, buvo pirmuoju šio 
klubo prezidentu.

Jei į politiką - tai tik pas 
socialdemokratus

K.Jacunskas antrąją kadenciją 
dirba Anykščių rajono taryboje ( 
pirmoji kadencija prasidėjo ne nuo 
pradžių ) . Lygindamas dvi tarybos 

kadencijas, politikas sakė, jog da-
bartinis darbas yra gerokai pras-
mingesnis - vyksta diskusijos, ieš-
koma geriausių sprendimų. „Visi 
matome, jog pajudėjo projektai, 
atgijo miestas. Ankstesnė val-
džia mėgdavo  girtis, jog sutaupo 
daug pinigų. Keista pozicija... Iš 
valstybės biudžeto savivaldybėms 
skiriamos lėšos tam, kad jos būtų 
išleistos, kad vyktų projektai, būtų 
atlikti konkretūs darbai, o valdžia 
gyrės, kaip taupo pinigus. Ką tai 
reiškia? Jei biudžete lieka nepa-
naudoti milijonai, išeitų, lieka ne-
padarytų darbų“, - aiškino LSDP 
kandidatas į Seimą K.Jacunskas.

Gydytojas sako, jog net ne-
svarstęs, kad galėtų priklausyti 
kitai, o ne socialdemokratų parti-
jai. „Man visuomet buvo svarbus 
socialinis teisingumas, parama 
mažesnes pajamas gaunantiems 
asmenims, pagalba nepasiturin-
čioms šeimoms.“, - savo požiūrį 
dėstė K.Jacunskas.  

Apie K.Jacunsko politinę pro-
gramą - kituose „Anykštos“ nu-
meriuose.

Užsak. nr.889

Anykščių kultūros centro 
režisierius Julius Jakubėnas 
sakė, kad kai kurie dalykai 
yra mažai pastebimi, bet 
būtent jie atskleidžia tikrąjį 
miesto veidą.
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Anykščių rajono tarybos 
narys, kandidatas LVŽS 
sąraše

5
Tomas 
TomiLinAS
Seimo narys, kandidatas LVŽS 
sąraše ir Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje (Anykščių-Panevėžio)

883

anTanas 
Baura
Dabartinis Seimo narys 
nuo Anykščių krašto

Grybauti - su traktoriukais...
Dvi tris savaites aktyvieji lietuviai turėjo labai daug smagaus poilsio bei darbo – su neregėta 

energija dygo grybai - tik spėk juos rauti, tik spėk juos džiovinti... Internetas tiesiog sproginėjo nuo 
žinių apie grybus, o Butėnų kaimo gyventojai į apylinkės miškus važiavo net traktoriukais ir grybus 
gabenosi priekabomis...

Paklaustas apie keliones į šilus 
su traktoriuku, Butėnų kaimo gy-
ventojas Kęstutis Žvirblis smagiai 
nusišypso – su traktoriuku važiuoja 
ne todėl, kad grybų nepavežtų, bet 
todėl, kad tas mažytis pagalbininkas, 
toks naudingas  ūkyje, labiausiai tin-
kamas  judėti miškų keliukais. Mat 
daugelyje vietų keliukai išmalti sun-
kiasvorių miškovežių, kėpso provė-
žos, kai kur miškų versmės klastin-
gomis klampynėmis bevažiuojančių 
tyko. Ten su lengvuoju automobiliu 
tiesiog  „pasikartum“  ar įklimptum. 
O mažylis traktoriukas išvažiuoja 
visur. Panašiai grybauja ir Vita bei 
Jonas Klimai. Reto darbštumo mote-
ris suspėja ne tik didžiulį melžiamų 
karvių ūkį sužiūrėti, bet prisigrybau-
ti, prisiuogauti. Japonišku traktoriu-
ku „ISEKI“ su priekaba Klimai juda 
į baravykų turtingus paupės miškus. 
Panašiu  traktoriuku, taip pat su prie-
kaba, grybų dažnai išsiruošia ir Anta-
nas Mikuckis, kartu važiuoja ir žmo-
na Danutė, sūnus Jonas  ir iš Vilniaus 
atvykusi  giminaitė, sodžiuje gimusi 
Dalia Baronaitė – Petravičienė. Su 
tokiomis pajėgomis užgriuvę mišką 
netrunka kelis krepšius geriausių 
grybų pripildyti: kuomet juos sustato 
į nedidelę priekabą, tai, rodosi, gry-
bų baisingai daug. Traktoriuku pasi-
grybauti važiavo ir Kęstutis Žvirblis 
su žmona Rimanta.

Kiti automobiliais savo laimės 
ieško, dviračiais važiuoja, nors ne 
taip toli tie miškai, bet pėsčiomis jau 
veik niekas neina. Laikas brangus, o 
grybų gali surasti tiek, kad vargu ar 
bepaneši. Parsinešus namo, dauge-
liui knieti ne tuoj pat gėrybes doroti, 
bet suskaičiuoti, surikiuoti, apskri-
timu sudėlioti, kaip kokius trofėjus 
nufotografuoti ir visam pasauliui 
apie savo pasiekimus, sėkmę ap-
skelbti. Šiandien du šimtus, o vakar 
tik septyniasdešimt...

Parsigabenus namo, prasideda dar 
didesni darbai – reikia tuos grybus 
išdoroti, atskirti kirmėlėtas, labai 
jau negražias jų dalis, supjaustyti į 
didesnius ar mažesnius gabalėlius, 
raugti, virti ar džiovinti. Geidžia-
miausias grybas, žinoma, baravykas. 
Juos tai veik visi džiovina. Daugiau-
sia elektriniuose džiovintuvuose, o 
kai kas dar senoviškai – veria ant 
kiečio ar beržo liaunų šakelių, deda 
ant pakrosnių ar į pačią krosnį kiša. 
Kai kas džiovina skardose ar ant tin-
klelių. O jau tuomet supilsto į sanda-
rius maišiukus ar kibirėlius.

Kiti ne tik sau pasidžiovina, bet ir  
į  savam  kaime bei gretimo kaimo 
veikiančias supirktuves gabena. Pra-
eitą savaitę už  geriausių baravykų 
kilogramą ten mokėjo po 3 eurus, 
prastesnės kokybės grybai buvo ge-
rokai pigesni.

Filosofas Kęstutis Girnius yra tai-
kliai pastebėjęs, kad dauguma lie-
tuvių visai nemoka dykinėti, palai-
mingai nieko neveikti. Dažniausiai 
poilsiu pavadinamas uogavimas ar 
grybavimas, siejamas su noru kuo 
daugiau gėrybių surinkti. Jau praėjo 
laikai, kai vyrai, vakarais susirinkę į 
kurią kaimo gryčią, tiesiog pypkiuo-
davo, kortomis pliekdavos, linksmas 
istorijas pasakodavo – tikrai nieko ne-
veikdavo. Dabar  daugelis laisvalaikį 
praleidžiame namuose, neretai  vieni-
šoje televizoriaus draugijoje. Geban-
čių nieko neveikti ar tiesiog tingėti 
atsiranda vis daugiau ir daugiau...

Raimondas GUOBIS

Mažasis traktoriukas, priekabikė ir iš gamtos rojaus sugrįžę smagūs grybautojai ( Iš kairės) -  Jonas Mikuckis, jo tėtis Antanas ir vie-
šinti giminaitė Dalia Baronaitė. 
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Atliekų tvarkymas
Anykščių rajono savivaldybės administracija ir UAB Anykščių komunalinis ūkis primena, kad gyventojai atliekas Anykščių rajone privalo tvarkyti vadovauda-

miesi Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis. Šių taisyklių reikalavimai yra aiškiai pateikiami Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
ir VšĮ „Gamtos ateitis“ parengtoje rūšiavimo atmintinėje, kuri yra pridedama kaip šio laikraščio priedas. 

Pastebime, jog dažniausiai gyventojai susiduria su langų stiklo, sodo/daržo derliaus, stambiagabaričių ir automobilių remonto atliekų rūšiavimo problemomis.
Primename, jog langų stiklas negali būti metamas į stiklo konteinerį. Atrodo absurdiška, tačiau langų stiklas dėl sudėtingesnio perdirbimo proceso negali būti 

maišomas su kitomis stiklo atliekomis. Langų stiklo atliekas gyventojai nemokamai gali pristatyti į Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę. 
Sodo/daržo ir kitas žaliąsias atliekas, pvz.: obuolius, piktžoles, nupjautą veją ir t. t. individualių namų ir daugiabučių namų, neturinčių žaliųjų ir maisto atliekų 

konteinerių, gyventojai privalo kompostuoti arba nemokamai pristatyti į Bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelę. Anykščių miesto daugiabučių namų gyven-
tojai žaliąsias ir maisto atliekas gali mesti į žaliųjų ir maisto atliekų konteinerius, tačiau ten metamos atliekos turi būti sudėtos į maišelius, kurie yra pagaminti iš 
biologiškai skaidžių medžiagų (pvz.: popierinius, biologiškai skaidaus plastiko maišelius) arba metamos be maišelių. Stambesnės žaliosios atliekos iš gyventojų 
surenkamos kasmetinių apvažiavimų metu.

Automobilių remonto atliekos negali būti metamos į komunalinių atliekų konteinerius, šios atliekos turi būti tvarkomos autoservisuose, kurie turi turėti sutartis 
dėl šių atliekų tvarkymo, arba, atsižvelgiant į atliekų pobūdį, pristatomos į Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę arba perduodamos tiesiogiai šias atliekas 
tvarkančioms įmonėms. Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje per metus iš vieno gyventojo nemokamai yra priimama 30 kg panaudotos alyvos, aušini-
mo skysčio ir kitų pavojingų atliekų. 

Stebėdami situaciją dėl stambiagabaričių atliekų (statybinės ir griovimo atliekos, baldai, stambi buitinė technika ir pan.)  tvarkymo, negalime nesistebėti Anykš-
čių rajono gyventojų netaupumu, nes palikdami stambiagabarites atliekas prie konteinerių aikštelių gyventojai už jų tvarkymą moka net tris kartus. Standartiniu 
atveju, gyventojai mokėdami už atliekų tvarkymą sumoka už stambiagabaričių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir galimybę stambiagabarites atliekas nemo-
kamai pristatyti į Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, tačiau palikdami stambiagabarites atliekas prie konteinerių aikštelių gyventojai pasirenka už jas 
mokėti dar kartą. Primename, kad stambiagabarites atliekas gyventojai nemokamai gali pristatyti į Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę arba atiduoti 
kasmetinių apvažiavimų metu. 

Taip pat primename, kad Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje veikia dalinimosi daiktais stotelė „Dalinkimės“, kurioje kitiems asmenims galite palikti 
dar tinkamus naudoti daiktus. 

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą Anykščių rajono savivaldybėje galite rasti Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse ir pridedamoje 
atmintinėje. 

Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę rasite adresu Vairuotojų g. 18, Anykščiai, mob. tel. 8 696 79996
Anykščių bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelę rasite adresu Šeimyniškių k., Anykščių sen., mob. tel. 8 650 84127

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. nr. 890

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS
Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) J. Tumo-Vaižganto g. 55-4, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav. (toliau – Turtas) viešą nuo-

mos konkursą.
Negyvenamųjų patalpų unikalus Nr. 3497-8006-5018:0004, pastatas, kuriame yra negyvenamosios patalpos, plane pažymėtas indeksu 1D1p, nuomojamos patalpos in-

deksas 4-38, plotas – 17,38 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis, kurių indeksai – 4-29 ir 4-32 kurių  bendras plotas – 6,84 iš 29,27 kv. m, bendras nuomojamų patalpų 
plotas – 24,22 kv. m.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,32 Eur (trisdešimt du centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.
Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai.  
Nuomojamą Turtą naudoti gydymo ir su tuo susijusiai veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. spalio 23 d. 15 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščių m., 

J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2020 m. spalio 9 d., adresu J. Tumo-Vaižganto g. 55-4, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt/verslininkui/turto-nuoma/2468 

Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono 
savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, mob. 8 614 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt.

Konkurso komisijos posėdis vyks 2020 m. spalio 26 d. 9 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas“.

Užsak. nr. 890

Informacija piniginės socialinės paramos gavėjams
Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės siekdami sumažinti socialinio kontakto tikimybę ir užtikrinti, kad gyventojai laiku gautų piniginę socialinę paramą, 

Socialinės paramos skyrius informuoja, jog senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims bei asmenims su negalia, nedalyvaujantiems darbo rinkoje, kuriems 
būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos) buvo paskirtos iki spalio ar lapkričio mėnesio, 
kompensacijos bus pratęstos automatiškai 6 mėnesiams (nuo š. m. spalio arba lapkričio mėn. iki balandžio arba gegužės mėn.), jei per paskutinius 3 mėnesius 
nesikeitė asmens (šeimos) pajamos, šeimos sudėtis ir kt. 

 Jeigu dėl kompensacijų kreipiatės pirmą kartą, prašome registruotis nurodytais kontaktais pagal gyvenamąją vietą mieste/seniūnijoje.
 Kontaktai:
 Socialinės paramos skyriaus „Vienas langelis“ – (8 381) 51 618;
 Socialinio darbo organizatorius Anykščių mieste – (8 381) 52 261; mob. 8 615 19086;
 Socialinio darbo organizatorius Anykščių seniūnijoje – (8 381) 52 261;
 Socialinio darbo organizatorius Andrioniškio seniūnijoje – (8 381) 49 800;
 Socialinio darbo organizatorius Debeikių seniūnijoje – (8 381) 43 116;
 Socialinio darbo organizatorius Kavarsko seniūnijoje – (8 381) 55 256;
 Socialinio darbo organizatorius Kurklių seniūnijoje – (8 381) 49 825;
 Socialinio darbo organizatorius Skiemonių seniūnijoje – (8 381) 47 884; 
 Socialinio darbo organizatorius Svėdasų seniūnijoje – (8 381) 57 673;
 Socialinio darbo organizatorius Traupio seniūnijoje – (8 381) 56 143;
 Socialinio darbo organizatorius Troškūnų seniūnijoje – (8 381) 56 158;
 Socialinio darbo organizatorius Viešintų seniūnijoje – (8 381) 47 474. 
Dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, paramos mirties atveju, tikslinių kompensacijų ir kitų socialinių išmokų galima kreiptis iš anksto užsi-

registravus aukščiau nurodytais telefonais arba internetu svetainėje http://gyventojams.parama.anyksciai.lt arba Anykščių rajono savivaldybės svetainėje 
www.anyksciai.lt skiltyje „Turinys“ paspaudus ženklą „Registracija Socialinės paramos skyriuje“. 

Taip pat primename, kad prašymus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų galite pateikti:
– per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt;
– siunčiant prašymus el. paštu socialinis@anyksciai.lt.

Anykščių r. savivaldybės administracijos informacija
Užsak. nr. 890



2020 m. spalio 3 d.SKELBIMAI

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

Sulčių spaudimas į 
plastikines pakuotes 

su kraneliu.
Geriausia kaina 

rAjone.
Siūlome plačiausią sulčių Jūsų 
sultims pagardinti pasirinkimą.

Spaudykla įsikūrusi Anykščių r. Ažuožerių k. 
(sename vaismedžių sandėlyje).
Dirbame nuo 8 val. iki 20 val. 
visomis savaitės dienomis.

Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867.

Reikalingi E 
kategorijos 
vairuotojai. 

Taip pat bendradarbiaujame 
pasirašydami trišales sutartis 
su darbo užimtumo tarnyba dėl 
finansavimo reikiamai kompe-
tencijai įgyti. 

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

ViŠToS ViŠTAiTĖS.
SPALio 4 d. (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais (10 vnt.-1 
Eur). Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. 

Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 

Janušava 7:15, Dabužiai 7:25, 
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, 
Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 
16:15, Staškuniškis 16:25.

PirKiTe ViŠTAS, ViŠTAiTeS !
SPALio 6 d., antradienį, pre-

kiausime jaunomis 5 - 6 mėn. rudomis 
olandiškomis, juodomis, raibomis, 
pilkomis, baltomis dedeklėmis vištai-
tėmis, 10 mėn. dedeklėmis vištomis, 
pašarais. 

Tel.užsakymams (8-612) 17831.
Svirnuose II – 8.00; Kavarske – 

8.10; Janušavoje – 8.25; Dabužiuose 
– 8.40; Ažuožeriuose – 9.00; Anykščių 
turguje – 9.20; Troškūnuose – 9.45; 
Surdegyje – 10.00; Viešintose – 10.20; 
Viešintėlėse – 10.35; Andrioniškyje 
– 10.50; Naujuosiuose Elmininkuose 
– 11.25; Leliūnuose – 11.45; 
Debeikiuose – 12.00; Rubikiuose – 
12.15; Burbiškyje – 12.30; Mačionyse 
– 12.45; Skiemonyse – 13.00; 
Kurkliuose – 13.20.

siūlo darbą
Skubiai reikalingas mūrininkas, 

sumūryti daliai kamino.
Tel. (8-603) 71424.

Reikalingi pagalbiniai darbinin-
kai. 

Tel. (8-652) 60479.

Reikalingi plataus profilio staty-
bininkai. 

Tel. (8-652) 60479.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižiūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

parduoda

įvairūs

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

NEKILNOJAMOJO TURTO 
AGENTŪRA ,,21 Amžius“ – MES 
ŽINOME, KAIP SĖKMINGAI PAR-
DUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ! PERKAME, TARPININ-
KAUJAME PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠ-
KĄ . Esame sertifikuoti NT brokeriai 
– garantuojame sklandų pardavimo 
procesą. NEMOKAMAI - vertinimas, 
konsultacijos telefonu. Galime paruošti 
visus dokumentus notarui. 

Tel. (8-643) 23889.

Dovanoja

Sekciją.
Tel. (8-619) 10037.

nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščiuose ar Anykščių rajone.

Tel. (8-620) 55394.

Išnuomoja 1 kambario butą man-
sardoje.

Tel. (8-650) 86008.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

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

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

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

Atlieka visus vidaus apdailos 
darbus ir pataria interjero klausi-
mais. 

Tel. (8-698) 05413.

Įvairūs statybos, remonto darbai. 
Stogų dengimas, skardinimo dar-
bai. Darbus atlieka visame rajone, 
važiuoja ir į kaimus.

Tel. (8-685) 68182.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. Ruošia dažymui.

Tel. (8-699) 65148.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes, šalina me-
džius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Priima statybines atliekas 
,,Gruzą”. Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškeliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 kubų.

Tel. (8-687) 18377.

Įvairūs žemės kasimo darbai 
mini (3 t) ekskavatoriumi. 

Tel. (8-684) 29023.

UAB „JONROKA“  organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę 

profesinio mokymo programą.
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2020 m. spalio 8 d. 16 val. Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis progomis.Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
tel. (8-686) 33036.



SKELBIMAI 2020 m. spalio 3 d.

perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė, tel. 5-82-46
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, 
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 620

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

parduoda

Vyr. redaktorė

mokame 6% ir 21% PVm.

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

VerŠeLiUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AViS

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

Superkame KArVeS, 
BULiUS ir TeLyčiAS 

„KreKenAVoS 
aGroFirmos“ 

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

Brangiai superkame 
miŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Perka grikius. 
Atsiskaito per 2 d.d. Kompensuoja 

transportą (5 Eur/t). Jokių priėmimo 
mokesčių. 

Daugiau www.lasai.lt/elevatorius. 
Tel. (8-683) 85009 .

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

Gali paimti iš namų.
Tel. (8-601) 21323.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: brandžius, mal-
kinius, jaunuolynus ir žemę apau-
gusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Patalpas Anykščių mieste. 
Tel. (8-673) 84548.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.  

Kita

Obuolius. Pasiima iš namų. 
Duoda didmaišius.

Tel. (8-618) 25497.

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavinin-
kais, malkinis. 

2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumen-

tus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

nekilnojamasis turtas

2,26 ha brandaus miško (vyrauja 
ąžuolai ir uosiai).

Tel. (8-612) 18408.

Anykščių r., Viešintų mstl. centre 
pastatą (buvusi vaistinė). Medinis 
namas, šulinys, ūkinis. Galima 
pirkti išsimokėtinai. 4500 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.   

Tvarkingą namą Taikos g. 
Anykščiuose. Grindinis šildymas. 
Suremontuotas namo vidus. Yra 
ūkinis, šiltnamis, visos miesto ko-
munikacijos. 

Tel. (8-645) 49772.

Tvarkingą sodybą su žeme 
Kavarsko seniūnijoje. 

Tel. (8-646) 17831.

Mūrinį namą Troškūnuose. 
27 000 Eur.
Tel (8-673) 10983.

Sodybą Daujočių k. Svedasų 
sen. Anykščių rajone. 

Kaina 8 900 Eur. 
Tel. (8-646) 18289.

Sodybą vienkiemyje, Anykščių 
rajone. 

Tel. (8-674) 70860.

Pradėtą statyti naują namą 
Naujonyse, 8 km nuo Anykščių. 
Yra tvenkinys ir sena, dar gyvena-
ma sodyba ir 1 ha žemės. 

Kaina 19 500 Eur. 
Tel. (8-674) 67288.

Skubiai ir nebrangiai - sodo skly-
pą Žemuogių g. 6000 Eur.

Tel. (8-646) 18343.

2 kambarių bendrabučio tipo 
butą Vairuotojų g. Yra nuosava 
virtuvė, vonia, tualetas, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, su dali-
niais baldais.

Tel. (8-646) 02375.

Bendrabučio tipo 2-ų kambarių 
butą pirmame aukšte.

Tel. (8-611)76595.

Kuras 

Skaldytas malkas, supjaustytas 
atraižas. Atveža įvairaus žvyro, 
kompostinės žemės iki 3 t.

Tel. (8-621) 30354.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už ne-
skaldytų kainą. Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. Greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Šaltalankių sultis. 
Tel. (8-608) 15805.

Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.

Maistines bulves. 30 kg - 6 Eur.
Tel. (8-673) 49407.

Maistines VINETA bei CATANIA 
bulves, 30 kg - 7 Eur. Atveža į na-
mus. 

Tel. (8-678) 16085.

Vasarinius kviečius - tona 130 
Eur (yra apie 3 tonas). Anykščių 
raj. Traupio sen. 

Tel. (8-601) 92280.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, daugiau nei 20 
rūšių). Rudeninės nuolaidos! 

www.sodoharmonija.lt, 
Tel. (8-682) 10643.
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anekdotas

oras

+11

+16

mėnulis
Spalio 3 - 5 d. - pilnatis.

Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, 
Pranas.

Evaldas, Kristina, Milgintas, 
Alanta, Teresė.

šiandien

spalio 4 d.

spalio 5 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUtAs,

rašė Antonas FeljetOnAs

Edvinas, Galė, Placidas, 
Palemonas, Gilda, Donata.

Vienas žvejys patarinėja kitam, 
kaip per žvejybą apsiginti nuo 
uodų:

- Reikia gerai įsitrinti stipriu 
vynu ir po to apsibarstyti smulkiu 
smėliuku. Uodai nutūps, prisisi-
urbs vyno ir pradės mėtytis akme-
nimis.

***
Vyras ryte žadina žmoną:
- Zuikeli, kelkis, tau į darbą eiti 

laikas.
Žmona, versdamasi ant kito 

šono:
- Šiandien aš žuvytė. Neturiu ko-

jyčių ir niekur neisiu.

***
- Ar nenorėtum atostogų praleis-

ti Anglijoje?
- Norėti tai norėčiau, bet tas kai-

rysis eismas man labai nepatinka... 
Aš prieš kelias dienas jį išbandžiau 
miesto centre - ne, tai ne man!

***
Mergina skambina draugei:
- Aš šiandien į darbą neisiu!
- Kodėl?
- Vyras pametė 500 eurų ir dabar 

visur ieško...
- O tu čia prie ko?
- O aš ant jų stoviu...

***
Ministras priekaištauja patarė-

jui:
- Aš gi jūsų prašiau parengti 

15 minučių trukmės pranešimą, o 
skaičiau tekstą mokslų akademijo-
je net pusantros valandos!?

- Kad aš ir parengiau 15 minučių 
pranešimą. Ir atspausdinau 6 kopi-
jas...

***
Girtas vyras svirduliuoja, pa-

siramstydamas į tvoras ir sienas. 
Patvory mato purve kitą besivolio-
jantį girtuoklį ir klausia:

- Tu mane gerbi?
Gulintis:
- Ne tik gerbiu. Aš didžiuojuosi 

tavimi!

Amiliutė svarsto, kur išleisti pinigus už parduotus 
supuvusius kiaušinius ir daržoves

Amiliutė kaip padūkus 
Dvi savaites galvą suko -
kur padėt nuo Obuolinių
Užslikusią šimtinę?

turgavojo pomidorus
(pasitaikė geras oras).
O prie jų - dar ir pintinę
Antanininių kiaušinių, 

kad galėt prieš rinkimus
Žmonės stiprinti balsus. 
nepatinka tau valstietis –
štai agurkų pilnas rėtis. 

Prieš konservą – pomidoras:
kam į galvą, kam į tvorą.
Planas veikė Amiliutės -
Miestas pirko kaip pasiutęs. 

Pinigų dabar kaip šieno -
Džiaugiasi ji kožną dieną. 
eis kasdien ji į „Humaną“,
Fotkes dės į instagramą.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba 

(8-686) 33036.Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 
skambinkite tel. (8-700) 55400.

A n t  a k i ų  k a u k ė s  n e u ž d ė s !

Neužmirškite pratęsti 
„Anykštos“ prenumeratos!

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

2 mėn.
EUR

5 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 16,00 40 (40) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 14,00 35,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 8,00 20,00 28,00

„Anykšta“ 7,00 14,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 12,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 8,00 20,00 24,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)


