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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Vos 2,5 kilometro pavažia-
vus nuo Skiemonių pietvakarių 
kryptimi pasitinka ūkinio pasta-
to skliaute išpieštas kaimo pava-
dinimas „Želtiškiai“ ir abipus ke-
lio išsibarsčiusios kaimo sodybos. 
Kadaise nemažo kaimo sodybų 
maža ir belikę. Pasak Skiemonių 
seniūno Stasio Steponėno, gyve-
namąją vietą deklaruoja čia 19 
žmonių, tačiau gyvena gerokai 
mažiau. Kaimas Lietuvai davė 
tokius šviesuolius kaip verslinin-
ką Joną Karvelį, miškininką Kle-
mensą Alekną, savo gimtinės ne-
pamirštantį kunigą Albiną Pipirą 
ir kitus. Kaimas ribojasi su Mo-
lėtų rajonu, kuriame vos už kelių 
kilometrų nuo kaimo centro yra 
Želtiškių dvaras. Per kaimą teka 
upelė Veteka, šalia siūruoja Žel-
tiškių miškas. 

Želtiškiuose Lietuvos trispalvė plevėsuoja 
kasdien...

Želtiškių kaimo ūkininkai Eugenija ir Almantas Kuodžiai akimirkai prisėdo po šimtamečiu ąžuolu 
ant iš ūkio laukų surinktų akmenų.

Šauniausia rajono močiutė – 
iš Skiemonių Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Šeštadienį Ažuožerių kultū-
ros namuose vyko Anykščių 
rajono šauniausios močiutės 
rinkimai „Atvėrus močiutės 
skrynią...“. Pretendentės į ti-
tulą šoko, dainavo, pateikė 
savo patiekalus, sekė pasakas 
ir demonstravo gražiausius 
savo rūbus. Šauniausia ra-
jono močiute pripažinta 55 
metų Audronė Baškauskienė. 
A. Baškauskienė dirba Anykš-
čių kultūros centro Skiemonių 
kultūros namų renginių orga-
nizatore. 

Šauniausia rajono močiutė Audronė Baškauskienė iš Skiemonių komisiją ir žiūrovus pavergė 
šmaikštumu ir skaniu sūriu.

Traupio 
seniūnijoje 
padegti 
bičių aviliai

Naujasis Darbo kodeksas kiršina 
darbdavius ir darbuotojus 

Vygantas ŠLIŽYS,  UAB 
„2 plius“ direktorius: „Gerai 
dirbantis darbuotojas nei dabar 
turėtų bijoti būti atleistas, nei 
paskui.“

Vieni turi vilčių, kiti jau 
nieko nesitiki

Sveta SMERTJEVA, bioenerge-
tikė: „Sprendimą, už ką balsuosiu, 
priėmiau kai tik paaiškėjo, kas bus 
kandidatais. Mano apsisprendimas 
greičiau yra intuityvus 
nei pragmatiškas.

Knyga. Praeitą trečiadienį 
Vilniuje, Lietuvos mokslų aka-
demijoje, profesorius Antanas 
Tyla pristatė naują knygą „Apie 
Anykščius ir anykštėnus“. 

Mirtis. Policija praneša, kad 
penktadienį,  apie 15.30 val., ant 
grindinio garaže rastas vyro, gy-
venusio Svėdasų seniūnijos Mo-
liakalnio kaime, kūnas be išorinių 
smurto žymių.

Gaisras. Sekmadienį Anykš-
čiuose, Švyturio gatvėje, gaisras 
kilo gyvenamojo namo rūsyje. 
2-jų aukštų mūrinio gyvenamojo 
namo rūsyje degė medžio pju-
venos. Sudegė 2 kub.m pjuvenų, 
aprūko rūsio ir pirmo aukšto pa-
talpos.

Derlius. Klaibūniečių  Palmiros 
ir Povilo Krivickų darže užaugo 
per 60 moliūgų. Didžiausias sve-
ria maždaug 100 kilogramų. Sodi-
ninkai mielai tą moliūgą padova-
notų bet kam, kas tik jį išsiveš.

Maras. Fiksuotas afrikinio kiau-
lių maro atvejis mažai miškingoje 
Traupio seniūnijoje. Kritęs šernas 
rastas Nevėžninkų kaimo prieigo-
se. Liko tik pora rajono seniūnijų, 
kuriose neaptikta kritusių šernų. 
Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis “Anykštai” sakė, 
kad Traupio šernas rastas atsitikti-
nai. Jo nuomone, netoli Troškūnų 
miško ar pačiame miške turėtų 
būti daugiau nuo afrikinio kiaulių 
maro nugaišusių šernų. 

Verslas. Senovines patrankas 
gaminantis anykštėnas pedago-
gas ir tautodailininkas Bronius 
Budreika savo pomėgį nuspren-
dė paversti uždarbio šaltiniu. B. 
Budreika skelbiasi, kad iš patran-
kos  gali pašaudyti vestuvių, ju-
biliejaus ar bet kuria kita proga. 
Patrankų meistras paskaičiavo, 
kad trijų salvių kaina yra maždaug 
100 eurų.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis penktadienį, spalio 
7 dieną. Šeštadienį redakcija ne-
dirbs, prenumeratorius kviečiame 
laikraštį atsiimti penktadienį.
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spektras

Pasak istorinę atmintį įprasmi-
nančio bėgimo varžybų iniciato-
riaus ir vieno iš organizatorių, 
kovoje už tėvynės laisvę žuvu-
sio  Algimanto apygardos par-
tizano Albino Pajarsko - Bebo 
brolio Vlado Pajarsko, šiemet 
nuspręsta nebebėgti iki Svėdasų 
miestelio ir varžybas bei parti-
zanų pagerbimo iškilmę surengti 
Šimonių girioje. 

Trasoje, besidriekiančioje 
miško keliais ir takeliais, var-
žėsi penkiolikos komandų atsto-
vai. Geriausiai sekėsi bėgikams 
iš Šiaulių bei Vilniaus. Taip pat 
dalyvavo bėgikai iš Svėdasų, 
Užpalių, Troškūnų, Anykščių, 
Utenos, Jonavos, Panevėžio - 
moksleiviai, studentai, dėstyto-
jai, mokytojai. Iš mūsų rajono 
geriausiai pasirodė Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos ats-
tovė Rima Puišelytė 2,5 km dis-
tancijoje laimėjusi trečiąją vietą. 
Masiškiausios komandos prizą 
pelnė 25-i mokytojos Rūtos Me-
liūnienės Anykščių Antano Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos 
smarkuoliai. 

Beje, didžioji dauguma jų - 
Dariaus ir Girėno kuopos jaunieji 
šauliai. Šioje komandoje buvo 
ir jauniausioji atstovė - aštuone-
rių metų Luknė Trofimovaitė, o 
vyriausias - jau septintą dešimtį 
peržengęs Vilniaus kolegijos dės-
tytojas Rimantas Gaivenis. Susi-
pažinta su Šimonių girios parti-
zanų istorija, vaišintasi gardžia 
šauliška koše, bendrauta ir kitais 
metais vėl susirinkti nutarta. 

Bėgte partizanų takais... Raimondas GUOBIS

Šeštadienį Svėdasų girininkijai priklausančiuose Šimonių girios miškuose vyko jau tradicinis bė-
gimas Algimanto apygardos partizanams atminti ir pagerbti, kuriame dalyvavo daugiau nei pusan-
tro šimto bėgikų iš visos Lietuvos. Atletai varžėsi dviejose distancijose - 2,5 ir 9 kilometrų, varžybų 
dalyvių amžius svyravo nuo aštuonių iki septyniasdešimties metų.

Bėgimo Algimanto apygardos partizanams atminti ir pagerbti nugalėtojai ir prizininkai fotografavosi kartu.

Bėgimo dalyviai galėjo pasivaišinti ir kareiviška koše.

Kaip ir dera, koncertą pradėjo šei-
mininkų atstovas, Anykščių ligoninės 
vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas, 
kuris sudainavo dvi dainas. Viena iš 
jų buvo ypač įspūdinga, mat čigonu 
virtusiam ir įspūdingu  peruku pasi-
puošusiam D. Vaiginui scenoje tal-
kino grupė čigonių.  Kaip ir dera, jie 
kartu palydėjo į dangų taborą...

Koncerto dalyvius pristatė Troškū-
nų kultūros namų renginių organiza-
torė Jolanta Pupkienė, kuri sakė, jog 
„kai gydytojai dainuoja, tai gydo ir 
daina“. 

Ant scenos kopė medikų kolektyvai 
ir solistai iš Vil ni aus, Kauno, Vilka v-
iškio, Šilutės, Radvil iškio, Plungės, 

Medikų dainos gydė anykštėnus

Druskininkų ir  Anykščių. Kai kurie 
medikų kolektyvai, kurie pasirodė 
Anykščių scenoje, turi gilias tradici-
jas ir tarptautinės patirties. Sakykim, 
Kauno klinikų choras „Kanklės“ 
savo istoriją skaičiuoja nuo 1945 m 
gruodžio, o per savo gyvavimą yra 
koncertavęs Vokietijoje, Belgijoje, 
Austrijoje ir dar daugelyje šalių. 

Tai jau antroji tokia muzikuojančių 
medikų šventė, vykusi Anykščiuose. 
Tiesa, Kultūros centro salėje žiūrovų 
buvo negausiai, turbūt anykštėnai šį 
kartą atidavė savo sveikatą ne į me-
dikų, o į gražaus rudeniško oro ran-
kas...  

-ANYKŠTA

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas – ža-
vingas baronas, apsuptas ne mažiau žavingų čigonių.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Šeštadienį, spalio 1 dieną,  Anykščių kultūros cen tre vyko Lietu vos 
med i ci nos įstaigų dar buo tojų meno ir kūry bos šventė „Muzikos spar-
nais“. Šį kartą procesas buvo atvirkštinis, ne žmonės ėjo pas medikus, 
bet medikai prisitatė žmonėms.

Debatai. Politikų šmaikštūs pasi-
sakymai ne kartą televizijos studi-
joje sukėlė juoko bangą. Labiausiai 
šaipytasi iš liberalų, tikinusių, kad 
jie yra labai skaidrūs, ir iš konser-
vatorių lyderio Gabrieliaus Lands-
bergio, tvirtinusio, kad politikų ir 
jų aplinkos žmonių nebaudžiamu-
mas yra nepateisinamas, mat visi 
prisimena teisėsaugos dėmesį jo 
šeimos versliukams, rašo “Vakaro 
žinios”. “Bausmės politikams ir 
kitiems aukštiems valstybės pa-
reigūnams turi būti adekvačios“, 
- publiką juokino G. Landsbergis. 
Juoko bangą sukėlė ir E. Gentvilas, 
pasiūlęs “nulinę toleranciją korup-
cijai”, nes turbūt mažai kas nežino 
istorijos apie liberalų idėjinį lyderį 
Eligijų Masiulį, įtariamą didžiulio 
kyšio paėmimu. 

Pirmieji. Pirmieji savo valią 
rinkdami naująjį Seimą pareiškė 
užsienyje gyvenantys Lietuvos 
piliečiai: šios savaitės pradžioje 
balsavimas prasidėjo Lietuvos am-
basadose ir konsulatuose. 

Pakeitimai. Pirmus tris Darbo 
kodekso pataisų blokus įregistravo 
grupė valdančiųjų su socialdemo-
kratais priešakyje. Teigiama, jog 
visos jos didintų dirbančių žmo-
nių garantijas ir socialinį saugu-
mą. Vytauto Didžiojo universiteto 
profesoriaus Algio Krupavičiaus 
įsitikinimu, priimti bent jau pa-
grindines pataisas, pavyzdžiui, dėl 
nulinių darbo sutarčių, šis Seimas 
turi visas galimybes. 

Paminklas. Dar šiemet Šakių 
centre turėtų iškilti paminklas lie-
tuvių kalbai. Ją simbolizuos Nepri-
klausomybės gatvės alėja žengian-
čios zanavykės mergaitės skulptūra 
ir lietuviškos abėcėlės raidės jos 
pėdų paliktuose įspauduose. Vietos 
menininko Kęstučio Dovydaičio 
skulptūra kuriama vykdant Šakių 
kultūros centro parengtą projektą 
ir Lietuvos kultūros tarybos finan-
suojamą projektą “Kalba - tautos 
siela”. 

Sukrėtimas. Mirtinas šūvis, pa-
leistas į kontrabandininkų pėdsa-
kais sekantį belgų aviganį Ramzį, 
sukrėtė pasieniečius. Jie netiki nei 
medžiotojo chuligano A. Komskio, 
nei jo brolio Seimo vicepirmininko 
Kęsto Komskio skleidžiamomis 
versijomis, esą šuo pats kėlė pavo-
jų, todėl teko nuo jo gintis. “Sek-
damas pėdomis šuo visiškai nesi-
vadovauja regėjimu - eina tik pagal 
kvapą”, - sakė Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) kino-
loginės veiklos vadovas Žydrūnas 
Karčiauskas. Netiki pasieniečiai ir 
antrąja Komskių versija - esą me-
džiotojas norėjo šunį tik išgąsdinti, 
taikė pro šalį, bet kulka atšoko ir 
kliudė Ramzį. Ramzio palaikų ir 
balistinių ekspertizių pasieniečiai 
tikisi sulaukti jau kitą savaitę. 

Premija. Kolumbija, neseniai 
pasirašiusi istorinę, pusę amžiaus 
trukusį karą užbaigusią, taikos su-
tartį, yra rimta pretendentė laimėti 
Nobelio taikos premiją. Nobelio 
taikos premijos laureatai bus pa-
skelbti kitą savaitę, praneša “Reu-
ters”. Jei premija bus paskirta Ko-
lumbijai, ją turėtų pasidalinti šalies 
prezidentas Chuanas Manuelis 
Santosas ir FARC vadas Rodrigas 
Londonjo, nes būtent jie rugsėjo 
26 dieną pasirašė minėtąją taikos 
sutartį.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Tokie įtarimai dar labiau pasitvir-
tino po to, kai kituose bičių aviliuo-
se rasta įmestų degtukų.

„Anykštos“ žiniomis, bičių savi-
ninkai gyvena Levaniškių kaime, 
maždaug už kilometro nuo tos vie-
tos, kur buvo laikomi aviliai.

Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas „Anykštai“ sakė, kad 
ugniagesių ekipažai į įvykio vietą 
šįsyk nevyko.

„Paskambino žmonės ir pranešė, 
kad rado sudegusius avilius. Degant 

Traupio seniūnijoje padegti 
bičių aviliai Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį Traupio seniūnijos Janapolio kaime sudegė du bi-
čių aviliai. Įtariama, kad aviliai buvo padegti.

aviliui, niekas nepastebėjo, liepsnos 
didelės nėra. Čia lygiai taip pat, kai 
randa, pavyzdžiui, jau sudegusias 
pirtis ar šiaip kažkokius statinius”, 
- apie įvykius, kuomet ugniagesių 
ekipažų siųsti jau nebėra prasmės, 
kalbėjo S. Slavinskas.

Tuo tarpu Anykščių rajono poli-
cijos komisariato įvykių suvestinė-
se kol kas apie nelaimę jokios infor-
macijos nepateikta.

Anykščių bitininkų draugijos 
pirmininko Alberto Žarskaus skai-
čiavimais, bites laikę žmonės turėjo 

patirti nemenkų nuostolių.
“Bičių šeima kainuoja 300 – 400 

litų, o avilio kaina siekia nuo 100 
iki 500 litų”, - nuostolius dar sena 
valiuta įvertino A. Žarskus.

Anot Anykščių bitininkų draugi-
jos pirmininko A. Žarskaus, išpuo-
lių prieš bičių avilius rajone pasitai-
ko kiekvienais metais.

„Daugiausia būna avilių vagys-
čių. Aviliai deginami retai. Tai jau 
yra piktybinis dalykas ir sąskaitų su-
vedinėjimas”, - svarstė A. Žarskus.

Šiuo metu  bičių aviliuose medaus 
jau nebėra, bitės tokiu laiku prieš 
atšąlant orams yra pamaitintos, nors 
dėl šilto rudens vis dar skraido.

Anykščių bitininkų drau-
gijos pirmininkas Albertas 
Žarskus sako, kad dažniau-
siai bičių augintojai kenčia 
nuo avilių vagių.
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savaitgalio diskusija

@ X – man: „Belieka tikėtis, kad 
tai nėra priešrinkiminis triukas, nes 
prieš kiekvienus rinkimus Naujųjų 
Vasiukų projektai kaip niekada būna 
madingi. Puikiai pamenate kaip vie-
nas politikas - viešųjų ryšių virtuozas 
sakydavo: laimės tas kas daugiau pa-
žadės.

Kitas klausimas - iš kur būtų paimti 
pinigai tų požeminių aikštelių įrengi-
mui, galų gale jų eksplotacijai ir prie-
žiūrai, greičiausiai jie būtų įskaičiuoti 
į mokestį už atliekas, ko pasėkoje 
mokėtume brangiau už šiukšles. Ka-
tegoriškai prieš.“

@ X menui: „Perklausykite tary-
bos posėdžio medžiagą ir bus aišku, 
kad tai neturės įtakos atliekų kainai. 
ES investicijos nesiskaito vertinant 
išlaidas. Eksploatacines išlaidos ver-
tinamos, o požeminės aikšteles eks-
ploatuoti pigiau, nes tuštinti reikia 4-6 
kartus rečiau. Todėl atliekų kaina dėl 
to mažėtų.“

@ Man atrodo reikia perkelti: 
„konteinerius savivaldybės kiemo 

Net katytė atliekas 
„maskuoja“...

Anykščių rajono savivaldybės planuose – šiukšlių konteinerius 
perkelti į požemines aikšteles. Kaip vertinate tokį sumanymą? Ar 
jis jums atrodo šiandien reikalingas? Kaip manote, ar komunali-
nių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra nėra lyg išankstinis  
pasiteisinimas dėl to, kad jau greitu laiku už šiukšlių išvežimą  
gyventojams gali tekti mokėti gerokai brangiau?

aikštelan.”
@ Ggg: „Aišku reik,paimkim dar 

vieną paskolą  prie šilumos....”
@ Žilvinas Smalskas”: „Ne pir-

mi metai kalbu, kad viešai išstatyti 
šiukšlių konteineriai kurorto nepuo-
šia. Šiemet parvežiau pavyzdžių iš 
Slovakijos ir pasidalinau nuotrauko-
mis Facebooke. Ten konteineriai pa-
talpinti mažuose nameliuose. Tad ar 
juos dengsime, ar slėpsime po žeme, 

ar dar kaip nors maskuosime, bus tik 
gražiau. Taip kaip dabar yra, palikti 
negalima. Reikia kažką daryti ir ge-
rinti miesto įvaizdį.”

@ NESUPRANTU KAM RAI-
KIA RŪŠIUOT: „NES IŠRŪ-
ŠIAVUS MAKET TAI RAIKIA 
BRANGIAU? SENAIS LAIKAIS 
NIGDI NIEKAS NERŪŠIAVA - A 
MAKET RAIKEJA MAŽIAU? AŠ 
TIK DABAR SUPRATAU: “JŪS 
DURNELIAI IŠRŪŠIUOKIT, A 
MES BABKES PASIMSME”...”

@ Atsimenu ir aš tuos laikus: 
„Atvažiuodava šukšlų mašyna pre 
daugiabuče ir pypsina ant vysą kiem` 
...pyyyyyp, pyyyp.. kiek nori, tiek ir 
nešk tų šukšlų, a maket raikedava 
gali menase 2 rubliai ir 17 kapeikų. 

Nygdi nieka nerūšiavam..Kai pra-
dejam ruošiuot - pradeja kainu kelt..
Vienu žodžiu iš šuda kažkas pinigus 
dara..Mana senelis sakydava “..atais 
laikas, bijosta ir nusišykt miški be lai-
dyma..” Ale teip ir yra...”

@ Pagal Rokiškį : „Kaina lieka 
panaši. Už du rublius buvo 0,25 litro 
degtinės. Jei tokia kaina mėnesiui- 
per metus 5 puslitriai. Dabar per me-
tus mokam apie 55 eurus. Tiek moka 
tik miestiečiai iš daugiabučių. Ir vėl 5 
puslitriai. Reiškia - niekas nepabran-
go.“

@ Ne tą perki: „Už 55 eurus išei-
na 11 puslitrių degtinės.”

@ Ona: „Gal ir geras planas, jeigu 
daug nekainuos. Tačiau jeigu dėl gro-

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo 
šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama tel. (8-650) 16057.

Gero darbuotojo 
niekas 
neatleidinėja 

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių r. 
vartotojų kooperatyvo adminis-
tracijos direktorė, rajono Tarybos 
narė:

- Man atrodo, kad naujasis Darbo 
kodeksas dar bus „n“ kartų taiso-
mas, tad apie jį, kaip apie teisinį do-
kumentą, dar per anksti kalbėti. Šis 
Seimas jau, aišku, nieko nebedarys, 
bet išrinktasis, manau, tikrai taisys. 
Aš tame kodekse kažko labai blogo 
neįžiūriu, tik tai tikrai ne galutinis va-
riantas. Yra niuansų su pagrindinėm 
ir papildomom darbo sutartim, atos-
togos praktiškai lieka tos pačios – ar 
darbo dienom skaičiuosi, ar kalendo-
rinėm, jeigu yra kolektyvinė įmonė, 
tai tos papildomos dienos už stažą 
prie atostogų gali likti – čia jau kaip 

Naujasis Darbo kodeksas kiršina 
darbdavius ir darbuotojus 
Trumpesnės atostogos, ilgesni viršvalandžiai, „nulio valandų“ 

darbo sutartys, lankstesnis darbo valandų skaičiavimas, naujos 
darbo tarybos ir kitos naujovės Seime, balsuojant dėl Darbo ko-
dekso, prieštaravimų beveik nesulaukė – birželio 21 d. 65 Seimo 
nariai iš 91 balsavusiojo pritarė naujajam Darbo kodeksui. 

Tačiau prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo prieštaringai 
vertinamą Darbo kodeksą. Vis dėlto rugsėjo viduryje Seimas nu-
sprendė nepritarti prezidentės veto ir priėmė jos grąžintą įstaty-
mą be pakeitimų. 

Naujasis Darbo kodeksas įsigalios 2017 m. sausio 1 d. „Anykš-
ta“ klausė pašnekovų, ką jie mano apie naująjį Darbo kodeksą?

pati įmonė pasižiūrės, tik dar neaišku, 
kaip bus apmokestinimas tų papildo-
mų dienų, tas nėra išaiškinta, nes jeigu 
bus apmokestinami kaip neleistiniai 
atskaitymai, tokiu atveju nuo tų dienų 
būtų skaičiuojamas pelno mokestis, 
o tai įmonėms jau nebūtų gerai. O 
daugiau... Lyg ir įteisinamas viršva-
landinis darbas – o kas tame blogo, 
juk leidžiama žmonėms papildomai 
užsidirbt? 

Kalbant apie atostoginių išmokėji-
mą, tai dabar prieš tris darbo dienas 
jie turi būti išmokėti, o pagal naująjį 
Darbo kodeksą to kaip ir nebelieka – 
galima juos išmokėti ir tą pačią dieną, 
ir, darbuotojui pageidaujant, juos pri-
dėti prie algos.

Aš manau, koks kodeksas bebūtų, 
svarbiausia yra susitarti su žmonėmis 
gražiuoju, be konfliktų. Daug kalba-
ma apie tai, kad pagal naująjį Darbo 
kodeksą bus lengviau darbuotoją at-
leisti, tačiau šiuo klausimu aš galiu 
pasakyti tik tiek – gero darbuotojo 
niekas neatleidžia, geras darbuotojas 
yra vertinamas. 

O dėl išeitinių kompensacijų – su-
sitarimo reikalas. Jeigu žmogus ge-
rai dirbo, buvo lojalus įmonei, kas 
darbdaviui trukdys išmokėti tokią 
išeitinę kompensaciją, kokią jis sutars 
su darbuotoju. Bet kuris darbdavys, 

radęs tinkamą žmogų, investavęs į jo 
mokymus, kvalifikacijos kėlimą, taip 
lengvai jo nepaleis – Darbo kodeksas 
yra priimamas ne tam, kad lengva 
ranka galėtum atleidinėti žmones, 
joks protingas darbdavys to nedarys.

Užsienyje dirbti 
po dvi pamainas 
lyg ir nieko tokio

Valdas TRINKŪNAS, verslinin-
kas, UAB „Raminora“ vadovas:

- Kol kas nesu labai giliai išana-
lizavęs naujojo Darbo kodekso bei 
jo pataisų, kaip tik esu suplanavęs 
dalyvauti mokymuose apie tai. Rei-
kia žiūrėti, kokie bus poįstatyminiai 
aktai, reikia tai išanalizuoti. O jeigu 
kalbėti apie tai, kad pasikeitus Darbo 
kodeksui darbdaviai ims ir pradės at-
leidinėti žmonės, tai to tikrai nebus. 

Aš, kaip verslininkas, susiduriu 
su kita problema - arba darbo jėgos 
trūkumu, arba žmonių nenoru dirb-
ti ir noru visokių pašalpų. Išvažiavę 
dirbti į užsienį, žmonės sutinka dirbti 
ir po 16 valandų, kad tik užsidirbtų, 
aš nesakau, kad tai pavyzdys ir rei-
kia įteisinti tokią darbo dieną, bet, 
kai žmonės verkia, jog trūksta pini-
gų, vienintelis būdas jų gauti - dirbti. 
Kažkodėl užsienyje dirbti viršva-
landžius nieko tokio, o savoj šalį 
bet koks papildomas darbas jau yra 
blogai. 

Dingsta 
“mamadieniai”

Žana LOGINOVA, Anykščių 
rajono švietimo darbuotojų profe-
sinės sąjungos pirmininkė:

- Labiausiai naujajame Darbo 
kodekse kliūna tai, kad ypatin-
gas dėmesys skiriamas darbdavio 
teisėms, o darbuotojo teisės gero-
kai sumenksta. Pavyzdžiui, jeigu 
darbuotojas išdirbdavo tam tikrą 
metų skaičių, prie atostogų jam 
pridėdavo keletą papildomų dienų 
– to nebelieka, taip pat darbdaviui 
suteikiama teisė darbuotoją atleisti 
neįspėjus prieš tam tikrą laikotarpį, 
galimybė atleisti besilaukiančias 
moteris, naikinami „mamadieniai“ 
ir „tėvadieniai“. 

Darbo kodekse nėra konkretumo 
– kiekvieną straipsnį galima interpre-
tuoti įvairiai ir natūralu, kad darbda-
vys jį interpretuos savo naudai. 

Kodeksas taip pat paliečia ir pro-
fesines sąjungas. Protingi darbdaviai 
yra už profesines sąjungas, o tie, kurie 
galbūt elgiasi nevisiškai netinkamai, 
piestu prieš jas stoja. Tokiu atveju 
teigiama, kad Darbo taryba gali ginti 
darbuotojo teises, bet pagal naują-
jį kodeksą ir Darbo taryba praranda 
savo teises. 

Kita problema, kad labai mažai kas 
yra susipažinęs su Darbo kodeksu ir 
aš jau nekalbu apie eilinius darbuoto-

žio turėsiu mokėti 10 eurų daugiau 
kad ir per metus, aš verčiau už tuos 
pinigus nupirksiu Vėlinėms žvakių.”

@ mana katyte irgi maskuoja: 
„atlekas: išeina, paskapsta, “padara” 
ir užukasa. Ir vel vaikšta kaip nieka 
nebuva.”

@ sugalvojau šiukšlių požeminę 
saugyklą: „Miesti išgręžt raikia daug 
gręžinių kokią pusmetrę, kokių 300 
-1000 metrų gylę. Metam ti šiukšlas. 
Ir gražu, ir nieka nekainuoja. Užsipil-
dis per kelis metus - išgręšma dar. Ir 
patogu, ir nesmata, ir išvežt neraikia. 
Pigu. Bet svarbiausia pavadinimas – 
Požeminis.”
(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

-ANYKŠTA

jus - tikrai retas jį yra perskaitęs. Ne-
seniai teko lankytis Seime, diskutuoti 
su Seimo nariais apie tą kodeksą, tai 
dažnas jų net nežino už ką balsuoja, 
kas parašyta tame naujame kodekse, 
jų argumentas toks – yra sudaryta 
darbo grupė, atsakinga už kodekso 
sukūrimą, ir tegu ji dirba. Bet už ką 
tada balsuoja Seimo nariai? Kaip 
galima priimti tokį svarbų dokumen-
tą jo neišstudijavus? Todėl aš labai 
džiaugiuosi, kad prezidentė vetavo šį 
kodeksą“.

„Lodoriai“ 
šaukia 
garsiausiai

Vygantas ŠLIŽYS,  UAB „2 
plius“ direktorius:

- Naujasis Darbo kodeksas tikrai 
geresnis negu yra dabar – tiek dar-
buotojui, tiek darbdaviui. O pagrindi-
nis jo pliusas – lankstumas. Tie, kurie 
šaukia, kad darbdavys gaus kur kas 
daugiau teisių, kad Darbo kodeksas 
orientuotas į darbdavio interesų gyni-
mą, žiūri tik iš vienos pusės – juk pa-
gal naująjį kodeksą įmonėje, kurioje 
dirba 20 ir daugiau darbuotojų, turės 
būti įsteigtos darbuotojų tarybos, va-
dinasi, jie turės žodį, o dabar neturi. 
O koks darbdavys atleis gerą darbuo-
toją? Atleis tik „lodorių“, manau, jie 
garsiausiai ir šaukia.

Gerai dirbantis darbuotojas nei da-
bar turėtų bijoti būti atleistas, nei pas-
kui. Vis dėlto pasižiūrėkim į Vakarų 
šalis, kur darbo kodeksai labai lanks-
tūs tiek vienai pusei, tiek kitai. Aišku, 
dar bus daug pataisymų, bet man šis 
kodekso variantas yra priimtinas.  

-ANYKŠTA
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Šauniausia rajono močiutė – iš Skiemonių

Toks konkursas Anykščių rajone 
vyksta pirmą kartą. Anksčiau pa-
našūs konkursai vyko atskiruose 
kaimuose. Pasak renginio organi-
zatorės, Ažuožerių kaimo moterų 
klubo pirmininkės Alvyros Sima-
nonienės, 2014 metais šauniausią 
močiutę išsirinko ažuožeriečiai, 
2015 metais buvo renkama Anykš-
čių seniūnijos šauniausia močiutė, 
o štai šiemet jau buvo renkama viso 
Anykščių rajono šauniausia močiu-
tė. Konkurse pasirodė 6 močiutės 
iš skirtingų rajono seniūnijų.

Dalyvaudamos konkurse močiu-
tės iš viso atliko penkias užduotis: 
trumpai prisistatė, pristatė pačių 
gamintą patiekalą, sekė pasaką 
arba dainavo lopšinę, demonstravo 
proginį drabužį ir rišo mergaitei 
šalikėlį. Ažuožerių kultūros namų 
fojė veikė ir pretendenčių rankda-
rių paroda, tad žiūrovai galėjo įsi-
tikinti, kad močiutės moka ne tik 
gražiai pasirodyti, bet ir yra darbš-
čios ir sumanios.  

Pasirodymus vertino komisija, 
kurią sudarė Anykščių seniūnijos 

seniūnas Eugenijus Pajarskas, A. 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
lietuvių kalbos mokytoja Dangira 
Nefienė ir mero patarėjas Donal-
das Vaičiūnas. Po ilgų diskusijų 
komisija šauniausia rajono močiu-
te paskelbė Audronę Baškauskie-
nę iš Skiemonių.

Beje, nė viena iš kandidačių ne-
liko neįvertinta ir pelnė kažkokį 
titulą. Štai darbščiausia močiute 
buvo pripažinta Irena Guobie-
nė iš Svėdasų, elegantiškiausia 
- Ledina Kazokienė iš Kavarsko, 
linksmiausia - Rimanta Vilnonie-
nė iš Andrioniškio, šmaikščiausia 
- Elena Vanagienė iš Anykščių 
seniūnijos, o santūriausia - Irena 
Kvaselienė. Beje, Irena Guobie-
nė pelnė dar vieną nominaciją - ji 
buvo pripažinta publikos numy-
lėtine, nes atrodė tarsi iš knygų 
puslapių nužengusi tradicinė lie-
tuviška močiutė. Močiutės buvo 
apdovanotos skirtingais prizais 
– vienos gavo pakvietimus apsi-
lankyti kosmetikos salone, kitos – 
kvietimus fotosesijai, o nugalėtoja 

buvo apdovanota pagrindiniu pri-
zu - „Anykštos“ laikraščio metine 
prenumerata.

Žiūrovus linksmino Andrioniš-
kio kaimo kapela „Pelyša“, o jai 
grojant vis prie jos prisijungdavo 
ir konkurse dalyvavusi R. Vilno-
nienė. Tiesa, žiūrovų šis renginys 
nusipelnė ir daugiau, nes šeštadie-
nį daugumą jų sudarė „močiučių 
palaikymo komandos“.

Beje, konkursas atgaivino pri-
siminimus ir jaunesniems žiū-
rovams. Štai mero patarėjas D. 
Vaičiūnas sakė, jog stebėdamas 
konkursą suprato, kaip pasiilgo 
savo močiutės. „Dar šiandien pas 
ją nuvažiuosiu“, - žadėjo D. Vaičiū-
nas. Kita komisijos narė mokytoja 
D. Nefienė publikai rodė gintarinę 
sagę ir teigė, jog tai jos močiutės 
papuošalas, kuriuo ji retai puošiasi, 
nes bijo pamesti. 

 “Anykštos” pakalbinta A. Baš-
kauskienė sakė, jog labai džiau-
giasi naujuoju titulu, bet vis tiek 
širdyje nemano, kad yra močiutė. 

Šauniausia močiutė sakė, jog už-
augino du sūnus ir savo gamintais 
sūriai jau lepina penkis anūkus. Pa-
klausta, kiek iš viso norėtų anūkų, 
atsakė, kad kuo daugiau.  “Galiu 
patvirtinti, kad anūkai neerzina ir 
jiems leidžiu daugiau negu vai-
kams”, - juokėsi  A. Baškauskienė.

Beje, konkurse pristatydama 
savo pasaką ji pirmiausia papasa-
kojo apie vietą, kur ta pasaka buvo 
sekama – jos senelio padarytą vai-
kišką lovelę, kurioje augo visa plati 
jos giminė. „Kitoje lovelės pusėje  
surašyti vardai vaikų, kurie šioje 
lovelėje augo – iš viso 102 vardai“, 
- pasakojo A. Baškauskienė

Analogiški konkursai – rinkimai 
vyksta daugelyje Lietuvos rajonų, o  
nuo 2015 metų vyksta ir visos Lietu-
vos netradiciniai rinkimai „Šauniau-
sia Lietuvos močiutė“. Pirmą kartą 
jie surengti Tauragėje. 

Kaip sakė A. Simanonienė, gali 
būti kad kitais metais bus siekiama 
dar išplėsti šio konkurso teritoriją, 
tad nereiktų stebėtis, jei kitais metais 

Elegancijos užduotis – močiutės demonstruoja šventinį savo rūbą.

Visos konkurso dalyvės ir komisija nusifotografavo po renginio.
 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Žiūrovų simpatijų prizą pel-
niusi Irena Guobienė iš Svė-
dasų.

Ažuožeriuose vyktų ir, pavyzdžiui, 
visos Utenos apskrities šauniausios 
močiutės rinkimai. 
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(Atkelta iš 1 p.)

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

Želtiškiai – nuo žalčių...

Pasiteiravus vietinių gyventojų 
apie kaimo pavadinimą, jie gūž-
čiojo pečiais ir spėjo, kad gal tai 
nuo žalčių, kurių drėgnose vietose 
ir dabar esama, o kaimas senovėje 
vadintas Žaltiškiais. Skiemonių pa-
rapijos metrikų knygose kaimas mi-
nėtas XVIII amžiuje, 1923-aisiais  
jame gyvenę bene pusantro šimto, o 
dvaro sodyboje - net 50 gyventojų. 
Kaip teigiama Anykščių krašto vie-
tovių žinyne, iš kaimo į Sibirą buvo 
ištremta net 15 kaimiečių. 

Kaip prisimena kaime gimusi ir 
augusi Eugenija Pipiraitė–Kuodie-
nė, kurios Pušalote gyvenantis dėdė  
kunigas Albinas Pipiras stengiasi  
surinkti ir išsaugoti kaimo istoriją ir 
pasirūpinęs gimtinę paženklinti kry-
žiumi, dar sovietmečiu kaime buvę 
daug linksmo jaunimo, į Skiemonis 

Želtiškiuose Lietuvos trispalvė 
plevėsuoja kasdien...

pėstute traukdavę, juk netoli... 

Tikisi, kad naujam LR Seimui 
rūpės jaunimas

Išskirtinio gražumo ir jaukumo 
šimtamečio ąžuolo ir iš kaimo lau-
kų surinktų žalioje vejoje išdėliotų  
akmenų apsuptoje sodyboje gyve-
na ūkininkų Eugenijos ir Almanto 
Kuodžių šeima. Susipažinę susira-
šinėdami dar būdami moksleiviais, 
jie laimingi jau 34 metus, pagyve-
nę vyro gimtinėje Panevėžyje, nuo 
1999 m. gyvena Želtiškiuose. 

Šiame kaime užaugusi E. Kuodie-
nė žino ne tik gausios savo giminės, 
bet ir kaimo istoriją. „Vaikų ir jauni-
mo kadaise Želtiškiuose buvo daug. 
Antai dėdė yra suskaičiavęs, kad 
kaime prieš karą 34 sodybos buvę, 
o jose gyvenusios vienu metu kelios 
kartos. O vaikų tai ne po vieną ar du 
buvę. Mūsų giminėj vienoj šeimoj 

net 14 vaikų buvo gimę, mano am-
žino atilsio išėjęs tėtė buvo vienas 
iš šešių, - pasakojo E. Kuodienė. 
– O ir mūsų šeima nemaža, šioje 
sodyboje esame prisiregistravę de-
vyni, nors mūsų vaikai Mindaugas, 
Vykintas ir Viktorija jau gyvena ir 
dirba Vilniuje. Susilaukėme  anūkų. 
Vyriausiajai jau šešeri, o jauniau-
siam - vos pusė metukų“. Paklaus-
tas, ar tokioje gražioje sodyboje 
užaugę vaikai nepasirinko žemdir-
biškų profesijų, A. Kuodis sakė, 
kad ne, tačiau vaikai dažnai padeda 
darbuose ir, dirbdami 50 hektarų 
žemės, žmonių jie nesamdo. „Ver-
čiamės avininkyste, nes žemės čia 
prastos. Mūsų ūkis ekologinis, tad 
jam keliami dideli reikalavimai“, 
- sakė A. Kuodis, beje, pastebėjęs, 
kad patys jie verčiasi gerai, tačiau 
jauniems žmonėms Lietuvoje sun-
ku dėl mažų atlyginimų ir butų kai-
nų didmiesčiuose. E. ir A. Kuodžiai 
džiaugiasi, kad vaikai neemigravo 
iš Lietuvos, nes kaimuose reta šei-
ma, kur nebūtų emigravusių. Šeima 
sieja viltis, kad gal po Seimo rinki-
mų kažkas keisis, gal į parlamentą 
ateis naujų žmonių, kuriems rūpės 
jaunimo ir Lietuvos ateitis. To tikė-

jimo simbolis – nuolat ant trobos 
plevėsuojanti Lietuvos trispalvė, 
sakyčiau, jog gana retas atvejis. Juk 
kaimuose ne visi vėliavas iškelia 
net per Lietuvos valstybės atkūri-
mo dieną.

Gyvena iš 120 eurų pensijos

Visai kitokiom, sakyčiau, liū-
dnom nuotaikom gyvena artima 
ūkininkų kaimynė pensininkė Bro-
nė Rotautienė. Anykščių buitinio 
gyventojų aptarnavimo kombinate 
ir prekyboje dirbusi moteris gau-
na 120 eurų pensiją. „Turiu iš jos 
išgyventi. Būtų dar ne taip sunku, 
jeigu ne ligos. Juk vaistams reikia, - 
bėdojo nuo erkių nukentėjusi ir, pa-
sak jos, abi šių parazitų nešiojamas 
ligas pasigavusi kaimietė. – Kam 
jau uždėjo Dievas kryžių, tai ir turi 
jį kantriai nešti visą gyvenimą. Bet 
aš likimui taip lengvai nepasiduo-
du...“

Džiaugiasi ramybe ir 
gamtos grožiu

Grįžtant į Skiemonis akį patraukė 
atokiau nuo kelio didelis aukštaitiš-

kas, nors jau šiferiu perdengtas klo-
jimas ir spalvingų medžių apsuptyje 
esanti troba. Sode raudoniu tvieskė 
obuoliai. 

Vaiskią vieną paskutiniųjų rugsė-
jo dienų sodybos šeimininkas Teo-
filius Pilka šienavo vešliai sužėlusį 
atolą. „Kur žolę dėsite, gal ūkininkų 
avims atiduosite“, - paklausiau. „Tai 
kad avims žolės užtenka, va ten už 
aptvaro ganosi, - mostelėjo ranka. - 
Teks kažkur išvežti“. Daugelį metų 
Panevėžyje vairuotoju dirbęs vyras 
džiaugiasi kaimo ramybe, rudeniš-
kos gamtos grožiu. Čia jam viskas 
sava, juk čia gimė ir užaugo, o 
trauka gimtinei niekada išnykusi ir 
nebuvo. „Ką ten Panevėžyje, sėdėk 
ir per langą žiūrėk, o va čia judu, 
šienauju“, - šypsojosi pagyvenęs 
vyras. 

Dirbo... ir turėjo

Kitoje kelio pusėje mūrinuke 
gyvena T. Pilkos kaimynė, kurią 
jis neretai į Skiemonis pavežėja, 
Marijona Aldona Nečiūnienė. Vė-
soką rytą į aštuoniasdešimtuosius 
įžengusi moteris buvo prisėdusi 
prie lauke esančio stalo ir vaišinosi 
vynuogėm. „52 metai kaip aš čia, 
- šyptelėjo iš netolimų Balnininkų 
atitekėjusi M. A. Nečiūnienė. – Kai 
Nečiūnas dešimtą kartą pas mane 
atvažiavo, mama jam pasakė, kad 
tai būtų paskutinis kartas, man ke-
lio neužstotų, o sau arčiau mergelę 
susirastų. Pasipiršo Broniukas man. 
Vėliau klausiau, tai išlošei ar pralo-
šei, tai sakė, kad niekada nesigailė-
jo, laimingas tapo. O mano mama 
pasakė: „Dirbkit ir turėsit“. Dirbom, 
tikrai daug ir sunkai dirbom. Gau-
siai mūsų šeimai kolūkis dvi karves 
laikyt leido. Vaikus užauginom, visi 
geras rankas ir galvas turi, anūkų 
susilaukiau“.

 Vaikai Gintaras, Virgilijus, Dai-
va, Alvyra ir Saulius gyvena ne per 
toliausiai nuo gimtinės – Alantoje, 
Anykščiuose ir Anykščių rajone. 
Sveiko humoro ir optimizmo ne-
stokojanti M. A. Nečiūnienė ne 
tiek kaimo, kiek savo gyvenimo 
nutikimus gali pasakoti ir pasakoti. 
Ne juokas - penkis vaikus dorais 
žmonėmis užaugino, 11 anūkų su-
silaukė.

Iš Panevėžio į gimtinę sugrįžęs Teofilius Pilka guldė tokius dai-
lius pradalgius, kad pavydas ėmė.

Darbo užgrūdintai Marijonai Aldonai Nečiūnienei rudeniško  
ryto vėsa - nė motais.

Bronei Rotautienei sunku išgyventi iš pensijos, tad laiko ožkelę.

Želtiškių kaimo gatvelė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Mieli pedagogai ir  švietimo įstaigų darbuotojai,

	 Margaspalvis	 	 ruduo	atnešė	gražią	šven-
tę	 -	 Tarptautinę	mokytojų	 dieną.	 	Klasės,	 kaip	 ir	
kasmet,	 vėl	 pasipuoš	 Jūsų	 mokinių	 dėkingumo	
žiedais.
Tegul	 Jūsų	 išmintis,	 kūryba,	 savitarpio	 suprati-
mas,	pasiaukojimas,	kantrybė	puošia	Jūsų	sielas	
ir	 tegul	 jose	dega	didelis	noras	dvasiniais	 lobiais	
dalintis	su	savo	mokiniais.
Su	profesine	švente	Jus	sveikina

                                                                          VšĮ „Kretingos maistas“

Dirbau, o dabar pensijos gau-
nu mažiau, negu kainuoja samtis. 
O norėčiau nors vieną nusipirkti. 
Iš viso keisti laikai – galva mano 
padidėjo. Jei anksčiau kirpdavausi 

pas kirpėją už 5 litus, tai dabar – už 
5 eurus.  Kaip čia taip gali būti, kad 
nepastebėjau, jog galva mano taip 
išaugo?

Antanas iš Dabužių 

Norėčiau nusipirkti samtį



  
2016 m. spalio 4 d.

kampas

IŠ ARTI

Tele Loto  Lošimas Nr. 1069 Data: 2016-10-02
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33 49 02 75 50 07 10 20 31 58 48 28 51 67 71 44 43 34 68 
59 40 54 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 72 19 42 45 14 
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Papildomi prizai
0290827 100 Eur 0222951 10000 Eur 0347015 750 Eur 

0367585 Automobilis “Kia Sportage” 029*866 Pakvietimas 
į TV studiją 017*532 Pakvietimas į TV studiją 007*054 
Pakvietimas į TV studiją 020*106 Pakvietimas į TV studiją

Apie tvarką

 

gimė

1. 
2. 3. 
4.

 

Emilis PELECKAS, gimęs 09 10

pro memoria
Anykščių mieste
Juozas MERKEVIČIUS, gimęs 1935 m., mirė 10 01
Angelė IZULĖNIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 10 01
Stasys MEŠKAUSKAS, gimęs 1941 m., mirė 09 28
Skiemonių seniūnijoje
Rimantas NARGELAS, gimęs 1961 m., mirė 09 29
Svėdasų seniūnijoje
Albinas MIŠKINIS, gimęs 1941 m., mirė 09 28

Linas BITVINSKAS

Mes gyvename šabloniškame 
pasaulyje, kur daugelis dalykų 
sudėliota į lentynėles. Visuo-
menė stengiasi įvesti tvarką vi-
sur, kur tik galima, manydama, 
kad tik taip gali valdyti gyve-
nimą. 

Bet tai - iliuzija, nes iš es-
mės gyvenimas yra chaotiškas 
ir nenuspėjamas, todėl tvarkos 
siekimas užima daug laiko, bet 
atneša mažai naudos. Siekdami 
tvarkos vienoje vietoje, mes 
kuriame netvarką kitoje. Saky-
kim, išmetame nereikalingus 
daiktus – namuose kaip ir tvar-
kingiau, bet iš esmės pasaulis 
tapo purvinesnis...

Kiek mes besistengtume savo 
gyvenimą ir namus laikyti šva-
roje, tačiau dažniausiai ir ten, ir 
ten – „bardakas“. 

Tvarka pervertinama – žmo-
nės, kurių namuose tvyro chao-
sas, paprastai stigmatizuojami, 
nes nesiekia sukurtų standartų. 
Bet tai netiesa, pasirodo, ne-
organizuoti žmonės yra ge-
resni už likusius bent jau tuo, 
kad tvarkos iliuzija nediktuoja 
jiems dienotvarkės. Be to, daž-
niausiai tokie žmonės yra kū-
rybiški ir drąsūs. Žinoma, yra 
tikrų nevalų „iš pašaukimo“ ir 
nebūtinai viskas mūsų gyveni-
me turi būti chaose.  

Sveikas protas mums sako, 
kad tvarka – produktyvumo ir 
efektyvumo pagrindas. Tačiau 
visiškai ne. 

Mokslininkai vykdė tyrimus ir 
paaiškėjo, kad žmonės, kurie lin-
kę mėtyti daiktus kur papuola ir 
kaupti visokius nereikalingus ra-
kandus, yra žymiai kūrybiškesni. 
Eksperimento metu vienus sava-
norius patalpino į sterilią ir tvar-
kingą aplinką, kitus – į visiškai 
netvarkingas patalpas. Pasiro-
dė, kad daug efektyviau veikė 
žmonės chaotiškoje aplinkoje.
Mokslininkai pateikė išvadą – jei 
jus ištiko krizė, pirmyn į netvar-
kingas patalpas. Tai leis išeiti iš 
įprastų rėmų ir jūs greičiau įveik-
site sąstingį, nes tvarka – siekis 
saugumo, chaosas – siekis kūry-
biškai pervertinti pasaulį. Turbūt 
nereikia priminti, kad daugelis 
didžių žmonių gyveno visiškai 
chaotiškai ir, mūsų vertinimu, 
net buvo apsileidėliai. Tačiau 
genijai žinojo, kad jų gyvenimo 
laikas labai ribotas, todėl neverta 
gaišti laiko dėl iliuzijos.  

Žodžiu, jeigu tėvai baudžia 
vaikus už netvarką savo kam-
baryje, jie klysta, nes visuome-
nė tiesiog ignoruoja chaotišku-
mo pranašumus. 

Sveta SMERTJEVA, bioener-
getikė: „Sprendimą, už ką balsuo-
siu, priėmiau kai tik paaiškėjo, kas 
bus kandidatais. Mano apsispren-
dimas greičiau yra intuityvus nei 
pragmatiškas. Gali kandidatai kaip 
nori diskutuoti, gali ką nori sakyti 
vieni ant kitų – mano balsas tikrai 
bus atiduotas tam žmogui, kurį jau 
pasirinkau. Tikiu, kad balsavimu 
išreiškusi savo valią aš priside-
du prie tų darbų, kuriuos padarys 
mano pasirinktas žmogus. Klau-
syti debatų neturiu didelio noro ir 
laiko. Mano nuostatos nepakeistų 
net jei apie jo neva blogus darbus 
pradėtų rašyti „geltonoji“ spauda. 
Gal net būtų atvirkščiai, gal tai tik 
sustiprintų mano poziciją. Beje, 
partijai aš prijaučiu kitai, nei ats-
tovauja mano kandidatas.“

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydyto-
jas: „Politikų aktyvumo nejuntu 
ir žiūrėdamas šalies kontekstu, ir 
Anykščiuose.  Nesu iš tų asmenų, 
kurie blaškytųsi, mėtytųsi. Visada 
balsuoju už tuos politikus, kurių 

Vieni turi vilčių, kiti jau 
nieko nesitiki
Apie artėjančius Seimo rinkimus pakalbinome keletą neparti-

nių anykštėnų.  „Ar jaučiate Seimo rinkimų nuotaiką? Kiek Jūsų 
įsitikinimus gali pakeisti politikų diskusijos, debatai, kitoks savęs 
parodymas?  Ar jau esate nusprendę už ką balsuosite?  O gal aps-
kritai sprendimus, kaip elgtis per rinkimus, priimate impulsyviai, 
jau būdami balsavimo patalpoje?“ – klausėme pašnekovų.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

galimybėmis priimti Lietuvai ra-
cionalius sprendimus aš tikiu. Per 
savo asmeninę prizmę ar asme-
ninę naudą kandidatų nevertinu. 
Ar plūsta į ligoninę agituojantys 
kandidatai? Tikrai neplūsta. Mes 
esame atviri susitikimams ir dis-
kusijoms ir tikrai neuždarysime 
durų nė vienam kandidatui.“   

Algirdas KRISIŪNAS, UAB 
„Jarimpekso statyba“ direkto-
rius: „Aš į politiką žiūriu visai 
pro kitą prizmę. Nemėgstu aš jų, 
politikų. Ir nieko nepakeisi, nes 
per mažas sąmoningumas žmonių. 

Aš prieš mūsiškę politiką. Ar ei-
siu į rinkimus? Eisiu. Visada einu. 
Bet nesakysiu, kas man patinka ir 
dėl ko patinka.“

Petras PUMPUTIS, Utenos 
vyriausiojo policijos komisari-
ato vyriausias specialistas: „Ne-
labai jaučiu, kad artėja rinkimai... 
Lietuvoje demokratijos įrankiu 
tampa pažadai. Ne tokią demo-
kratiją aš įsivaizduoju. Pažadą 
lengvą išsakyti, bet niekas neban-
do pasakyti mechanizmo, kaip tą 
pažadą įgyvendinti, todėl ir sunku 
patikėti pažadais. Jeigu aš pajaus-
čiau, kad kelias, kaip įgyvendin-
ti vieną ar kitą pažadą, yra, tada 
viskas tvarkoje, bet, deja, visada 
biudžetas su deficitu priimamas. 
Kol kas nežinau už ką balsuosiu. 
Neskubu. Žvilgtelsiu į forumus, 
susitikimus, ramiai paklausysiu... 
Nekaltinu vien tik politikų. Mes 
visi dalyvaujame šiame demokra-
tijos procese ir turime suprasti, 
ko mums reikia. Iš tikrųjų būtų 
įdomu, kas vyktų, jeigu mums 
patiems leistų sprendimus kaip 
Seimo nariams priiminėti. „Mums 
reikia trijų tūkstančių atlyginimo“ 
- ir priimtume tokį įstatymą. Ilgai 
gyventume? Ir politikų žodžiuose 
yra panašaus populizmo, tik ne 
tokio tiesmuko ir nepasakant pa-
sekmių.“

Sigitas KINDERIS, Anykš-
čių miškų urėdas: „Nesu dar 

apsisprendęs, už ką balsuosiu, 
bet debatai mane mažiausiai vei-
kia. Pilietinę pareigą atliksiu, bet 
šiandien dar net nežinau, kas lems 
mano sprendimą. Ar sprendimą 
priimsiu remdamasis pragmatiz-
mu? Na, sudėtinga kažko pragma-
tiško tikėtis. Tikėjimo, kad kaž-
kas po rinkimų iš esmės pasikeis, 
nėra.“

Vygantas ŠLIŽYS,  UAB „2 
plius“ direktorius: „Gal jau aš 
per daug nugyvenęs amželio, kad 
„falšą“ skiriu, kas šneka tik dėl 
šnekos, o kas kažką tikrai gali pa-
daryti. Pagal tai aš ir atsirenku ir 
didelės problemos dėl to nekyla...
Sprendimą savo žinau ir proble-
mų neturiu. Jų debatų paklausau, 
kai laiko turiu. Bet klausau tik tų, 
kurie mane domina. Ką pliurpia 
kiekvienas koks Gražulis ar Sysas 
manęs nedominą, bet yra tokių, ku-
rie man įdomūs, ir aš jų paklausau. 
Prieš einant į rinkimus kiekvienas 
sau turėtų užduoti klausimą, ko aš 
noriu, ko tikiuosi. Jei nori gauti 
alaus butelį... Bet jei tavo norai 
yra didesni, tada žiūri – o kas gali 
bent kažkaip pakreipti. Aišku, yra 
dauguma, yra visi kiti dalykai, bet 
tada tu nors prieš savo sąžinę būsi 
ramus.“ 

horoskopas
AVINAS. Kilusios pagundos į 

gera nenuves, jei joms pasiduosite, 
nepaisydami proto ir sąžinės balso. 
Susilaikykite nuo kyšininkavimo, 
kitų finansinių aferų bei nuo seksua-
linio priekabiavimo.

JAUTIS. Galimi nesusipratimai 
profesiniuose ir asmeniniuose san-
tykiuose. Liūdins nusivylimai ir sąs-
tingis meilės fronte. Įžeista savimeilė 
tikriausiai neleis jums ieškoti kom-
promiso ar siekti intymumo, net jei 
labai jo trokštate.

DVYNIAI. Pareigingai ir aktyviai 
atliksite profesines pareigas. Rody-
site pastangas užsidirbti, įsitvirtinti. 
Darbo išties netrūks, tačiau sveikata 
ne geležinė. Pasirūpinkite ja, ypač jei 
turite problemų iš anksčiau. Meilėje 

laikinai padvelks šaltuku.
VĖŽYS. Regis, jums norėsis rizi-

kingų nuotykių, meilės aistrų ar pan. 
Verčiau nepulkite į azartinius žaidi-
mus bei kitus užsiėmimus, susijusius 
su priklausomybėmis ir pavojais. La-
biau pakontroliuokite ir savo atžalas. 

LIŪTAS. Nusimato buitiniai rū-
pesčiai, padidės nervingumas. Galite 
klysti spręsdami apie kitus, tačiau pa-
našu, kad nesąmoningai nujausite, ką 
turite daryti, kaip elgtis. Turbūt suge-
bėsite tinkamai reaguoti į iššūkius. 

MERGELĖ. Tikėtini reikalai, 
susiję su mokslu, dokumentais, pir-
kimo-pardavimo, nuomos sutartimis, 
komerciniais sandoriais, žiniasklaida. 
Ne viskas seksis sklandžiai, bet susi-
dorosite. Kur kas blogiau veiks jums 
svarbių santykių atšalimas.

SVARSTYKLĖS. Būsite įžval-

gūs ir protingi, spręsdami dalykinius, 
mokslo, verslo klausimus. Ir vis dėlto 
galite neišvengti klaidų ne dėl savo 
kaltės. Meilės ir pinigų ar turto reika-
luose nebūkite per daug pretenzingi 
bei godūs. 

SKORPIONAS. Būsite labai jau-
trūs, emocionalūs. Kiekvieną pastabą 
priimsite kaip asmeninį įžeidimą. 
Galimas pergyvenimas dėl meilės ar 
seksualinių dalykų.Vienas jūsų suma-
nymas gali pasirodyti nieko vertas, o 
gal net nuostolingas. 

ŠAULYS. Būsite kategoriški, ne-
kantrūs. Regis, nerimausite dėl nu-
matomo pokalbio ar kelionės, atas-
kaitų, sutarčių, atsakomybės. Būkite 
itin atidūs už vairo, o visuomeninia-
me transporte, viešuose renginiuose 
saugokitės kišenvagių.

OŽIARAGIS. Nelabai sėkmingai 

tvarkysite organizacinius reikalus. 
Nederėtų išlaidauti, pirkti neplanuotų 
daiktų, sudaryti neapgalvotų komer-
cinių sutarčių. Aktualiu klausimu 
pravartu pasitarti su patyrusiu speci-
alistu.

VANDENIS. Su didelėmis ambi-
cijomis šiandien toli nenuvažiuosi-
te. Pasistenkite geriau suprasti kitus 
žmones, pažabokite savąjį ego bei 
norą elgtis nedisciplinuotai. Šaltumas 
gimdys šaltumą, tad nesvajokite apie 
meilę, jei patys nenusiteikę jos skleis-
ti.

ŽUVYS. Turėsite nemažų soci-
alinių ambicijų. Tačiau sunku tikė-
tis, kad pavyks save ar ką nors kitą 
perauklėti. Žymiai didesnė tikimybė 
susipykti, atšaldyti jausmus. Baugins 
nusimatančios išlaidos, mokesčių 
našta.
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perka

įvairūs

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-10-06 11.00 val. 
atliks kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr. 903-3, esančiam 
Grikiapelių k Svėdasų sen., Anykščių r. sav.. Kviečiame dalyvauti 
ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3470/0004:459 sa-
vininkus. Taip pat 2016-10-13 9.00 val. atliks kadastrinius matavi-
mus sklypui, proj. Nr. 903-4. esančiam Girelės k. Svėdasų sen., 
Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime gretimo žemės 
sklypo kad. Nr. 3470/0004:548 savininkus. Kontaktinė informacija: 
Maironio g. 4, Utena LT-28241, tel. 8-611-30630, kristina.zamblaus-
kaite@vzf.lt

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus.

Tel. (8-648) 67177.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Agentas Algirdas – veršelius. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316,
 (8-609) 00890. 

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai juodą 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Dingo

Spalio 30 d. Šeimyniškėlių kvar-
tale nuklydo juodas, šviesiai ruda 
papilve, truputį garbanotas nedi-
delis kiemsargis šuo su antkakliu. 

Tel. (8-611) 37384. Atsilygins.

Paslaugos

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to malkines, pavėsines, priestatus 
ir t. t.. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Išnuomojamos  57,10  kv.  m  kavinės  patalpos 
Anykščių miesto pirties pastate Šaltupio g. 26.

Pageidaujantys išsinuomoti minėtas patalpas kreipiasi į UAB  
Anykščių komunalinio ūkio direktorių adresu Gegužės g. 47  ,Anykščiai  
iki 2016 m. spalio 5 d.12 val.

	Direktorius

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Kita

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai 
svilintos dujomis. Atvėsintos, subpro-
duktai. Pristato nemokamai ir greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

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

Tel. (8-687) 45219.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, grū-
dų šnėkus, valomąsias, frontalinius 
krautuvus, “Kverneland plūgus”, 
purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

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

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukšty-

nas“  spalio 3 - 6 dieno-
mis  nuo 9.00 iki 16.00 
val. parduos 15 mėn. 
rudas dedekles vištas. 
Vienos kaina 1,50 (vie-

nas Eur 50 ct ).
Tel.: (8-458) 6-52-48, 
(8-606) 32240, 
(8-683) 07083.

siūlo darbą
UAB “Ukmergės melioracija” rei-

kalingi vamzdžių klojėjai ir betonuo-
tojai. 

Tel. (8-698) 41397.

Reikalingas apsaugos darbuoto-
jas, turintis D vairuotojo kategoriją.

Tel.: (8-698) 01222, 
(8-620) 65888.

Ieškomi patyrę staliai darbui 
Norvegijoje prie karkasinių namų 
statybos. Atlyginimas: nuo 2200 
eurų į rankas. 

Tel. pasiteirauti: (8-658) 37600, 
(8-671) 73877, info@eurodarbai.lt
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Pranciškus, Mąstautas, Eivy-
dė, Pranas.

vardadieniai

mėnulis

Edvinas, Galė, Placidas, Pale-
monas, Gilda, Donata.

Brunonas, Budvydas, Vytenė.
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Anykštėnai puikiai pažįsta 
mūsų krašto, Tėvynės sąjungos 
- Lietuvos krikščionių demo-
kratų sąrašo Nr.2 kandidatus, 
Sergejų Jovaišą ir mane. Ta-
čiau man, kaip nemažai laiko 
dirbančiam įvairiose pareigose 
yra gerai pažįstamas dar vienas 
puikus ir pasitikėjimo vertas 
žmogus, kandidatas į LR Seimą 
iš mūsų kaimyninio Utenos ra-
jono, Edmundas Pupinis. Dirb-
damas Seime Edmundas Pupinis 
yra padaręs daug gerų darbų, 
ypatingai Lietuvos ūkininkams. 

59 50 24 20 1

Kviečiu reitinguoti anykštėnus ir mūsų kaimyninio rajono 
kandidatą Edmundą Pupinį

Sigutis Obelevičius, Sergejus Jovaiša ir Edmundas Pupinis

Todėl visi, kurie balsuos už Tė-
vynės sąjungą-Lietuvos krikš-
čionis demokratus ir reitinguos 
mus su Sergejumi, manau, tikrai 
neapsigaus, jei pirmumo balsų 
langelyje įrašys ir 50 numerį. 
Tai Edmundo Pupinio numeris 
TS-LKD sąraše.

Edmundas Pupinis yra baigęs 
Žemės ūkio akademiją (dabar A. 
Stulginskio universitetas), vėliau 
edukologijos magistro studijas. 
Būdamas 32 metų buvo išrinktas 
ir keturis metus dirbo Utenos ra-
jono meru. 2001-2004 m. – va-

dovavo draudimo kompanijos 
Utenos regioniniam padaliniui. 
2004-2008 m. ir 2008-2012 m. 
Utenos rinkimų apygardoje buvo 
išrinktas į LR Seimą. 2004-2008 
m. Seime dirbo Ekonomikos, 
Audito komitetuose, o 2008-
2012 m. Kaimo reikalų komiteto 
pirmininku. Šiuo metu E. Pupi-
nis yra Utenos regioninio profe-
sinio mokymo centro, suaugu-
siųjų mokymo skyriaus vadovas, 
Utenos rajono tarybos Kontrolės 
komiteto pirmininkas.

Būdamas Seimo nariu, akty-
viai dirbo įstatymų leidybos sri-
tyje. Kartu su Žemės ūkio minis-
tru Kaziu Starkevičiumi iniciavo 
Žemės ūkio ir miškininkystės 
paslaugų teikimo, pagal paslau-
gų kvitą įstatymą ir vadovavo 
šio įstatymo parengimo darbo 
grupei. Vykdydamas parlamen-
tinę kontrolę, Edmundas Pupinis 
iniciavo Traktorių ir savaeigių 
mašinų vairuotojų (traktorinin-
kų) rengimo ir teisės vairuoti 
šias transporto priemones įgi-
jimo taisykles, kurias pakeitus, 

asmenims turintiems vairuotojo 
pažymėjimą, buvo suteikta tei-
sė vairuoti traktorius. Keičiant 
taisykles, paankstintas asmenų, 
galinčių vairuoti traktorius ir 
savaeiges mašinas amžius. Siek-
damas kuo racionalesnės valsty-
bės tarnybos veiklos, geresnės 
valstybinių institucijų paslaugų 
kokybės ir stengdamasis suma-
žinti finansinę naštą dirbantiems 
žmonėms, Edmundas Pupinis 
buvo aktyvus įstatymų pakeiti-
mų ir pasiūlymų autorius. Pla-
čiau su E. Pupinio pateiktais 
teisės aktais ir jo veikla galima 
susipažinti oficialiame interneti-
niame puslapyje www.pupinis.lt 
patalpintose ataskaitose. 

Mieli Kraštiečiai, kviečiu 
Seimo rinkimuose balsuoti už 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų sąrašą 
ir reitinguoti mūsų kraštiečius 
anykštėnus ir Uteniškį Edmundą 
Pupinį - sąrašo Nr. 50.  

 Anykščių rajono mero pava-
duotojas Sigutis Obelevičius

Krosas I. Anykščių rajono mokinių 
rudens kroso varžybų rezultatai: 2003 
m. gimusios ir jaunesnės mergaitės: I 
vieta – Urtė Stumbrytė (A. Vienuolio 
progimnazija), II vieta – Andželika 
Zlatkutė (A. Baranausko pagr. m-
kla), III vieta – Viltė Morkūnaitė (A. 
Vienuolio progimnazija). 2003 m.g. 
ir jaunesni berniukai: I vieta – Lukas 
Žukauskas (A. Vienuolio progimna-
zija), II vieta – Dovydas Bugailiškis 
(A. Baranausko pagr. m-kla), III vie-
ta – Ernestas Gailiušis (Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazija).  2002-2001 m.g. 
mergaitės: I vieta – Rima Raišelytė 
(Troškūnų K. Inčiūros gimnazija,), 
II vieta – Vaiva Musteikytė, III vie-
ta – Fausta Repečkaitė (abi iš J. Bi-
liūno gimnazijos). 2002-2001 m.g. 
berniukai:  I vieta – Edvinas Šimo-
nutis (A. Baranausko pagr. m-kla), 
II vieta – Ugnius Mamedovas (J. 
Biliūno gimnazija), III vieta – Tomas 
Kisielius (Kavarsko pagrindinė mo-
kykla- daugiafunkcis centras). 2000 
m.g. ir vyresnės merginos: I vieta 
– Laima Banaitytė, II vieta – Žiedū-
nė Matelionytė, III vieta – Mingailė 
Matijoškaitė (visos iš  J. Biliūno gim-
nazijos); 2000 m.g. ir vyresni vaikinai 
- I vieta – Ąžuolas Bajoravičius,  II 
vieta – Linas Banys, III vieta – Pau-
lius Januškevičius (visi iš J. Biliūno 
gimnazijos). 

Krosas II. Rajono pradinių klasių 
mokinių kroso varžybų rezultatai:  
1-2 klasių mergaitės: I vieta – Augus-
tė Baužaitė (A. Vienuolio progimna-
zija), II vieta – Luknė Trafimovaitė 
(A. Baranausko pagr. m-kla), III 
vieta – Gytė Pupelytė (A. Vienuolio 
progimnazija). 1-2 klasių berniukai: 
I vieta – Ainoras Vogulis, II vieta – 

Modestas Muzuras, III vieta – Marty-
nas Silickas ( visi iš - A. Baranausko 
pagr. m-kla); 3-4 klasių mergaitės: I 
vieta – Judrė Repčytė,  II vieta – Ieva 
Žarskutė (abi iš A. Vienuolio progim-
nazija), III vieta – Ema Esmantaitė 
(Troškūnų K. Inčiūros gimnazija); 
3-4 klasių berniukai:  I vieta – Matas 
Niaura, II vieta – Nojus Šablauskas, 
III vieta – Kristupas Žygelis (visi iš A. 
Vienuolio progimnazijos).

Riedslidės. Spalio 2 dieną, se-
kmadienį, Anykščiuose prie Puntuko 
akmens vyko Lietuvos taurės ketvir-
tojo etapo riedslidininkų varžybos. Į 
varžybas susirinko per šimtą dalyvių. 
Anykščių KKSC sportininkai Fausta 
Repečkaitė, Ąžuolas Bajoravičius, 
Gytis Mikoliūnas ir Lukas Žukaus-
kas iškovojo pirmąsias vietas, Paulius 
Januškevičius ir Edvinas Šimonutis 
finišavo antri.

Futbolas. Spalio 1 dieną Anykščių 
KKSC futbolininkai Utenoje  daly-
vavo turnyre „Utenis cup“. Varžėsi 
šešios komandos, suskirstytos į du 
pogrupius. Anykštėnai pogrupyje 
užėmė antrąją vietą ir dėl trečiosios 
vietos turnyre susirungė su „Utenio” 
futbolininkais. Mūsiškiai laimėjo po 
baudinių serijos.

Biatlonas. Riaubičiuose (Baltaru-
sija) atvirame Baltarusijos biatlono 
čempionate anykštėnas  Vytautas 
Strolia 10 kilometrų sprinto lenk-
tynėse užėmė trečią vietą ir ant nu-
galėtojų pakylos stovėjo kartu su 
biatlono legenda norvegu Ole Einar 
Bjordalenu, kuris finišavo antras. 
Kotryna Vitkūnaitė  jaunimo varžy-
bose finišavo septinta, o Linas Banys, 
jaunių grupėje buvo devynioliktas. 
Antrąją varžybų dieną, bendro starto 
lenktynėse L.Banys finišavo antras,  
K.Vitkūnaitė – trečia. V. Strolia vyrų 
varžybose užėmė 6-ąją vietą. 

Anykščiuose iš namo, kur gy-
vena dviejų kadencijų Seimo 
narys „valstietis“ Antanas Bau-
ra, lango į rinkėjus žvelgia Dar-
bo partijos kandidatas į Seimą 
Ričardas Sargūnas. A. Baura į 
Seimą kandidatuoja kaip „vals-
tiečių“ daugiamandatininkas, 
o vienmandatėje apygardoje ši 
partija kandidate iškėlė Gretą 
Kildišienę. Tad panašu, kad ne 
A. Baura savo partietės varžovą 
reklamuoja, o politiko kaimynai. 

Tačiau praeiviams vis tiek sma-
gu, miestas kalba, kad A. Baura 
savo langą pasipuošė R. Sargū-
nu. 

Kita reklaminė atrakcija - „Se-
nukų“ parduotuvės. Abiejų Anykš-
čių „Senukų“ vitrinose kabo trijų 
politikų plakatai – konservatoriaus 
Sergejaus Jovaišos, Lietuvos lais-
vės sąjungos atstovo Algirdo Gan-
siniausko bei R. Sargūno. Kiekvie-
nam iš šių trijų politikų yra per 60 
metų...   

Politikai linksminasi

Senukai. Sąrašas pridedamas. 
Vidmanto ŠMIGElSkO nuotr.

Paryžiuje iš 17-o aukšto iššoko 
žmogus. Lietuvis. Atvyksta poli-
cija, užeina į butą ir klausia mer-
ginos:

– Čia iš jūsų balkono žmogus 
iššoko?

Mergina:
– Taip. O ką?
Policija:
– Tai prašom papasakoti, kaip 

viskas įvyko.
Mergina:
– Tai va, susitikau aš su juo ir pa-

siūliau, kaip pas mus įprasta, vyno 
butelį dviem. O jis pasiūlė, kaip 
pas juos įprasta, po du butelius ant 
galvos. Atėjom pas mane. Aš, kaip 
pas mus įprasta, išgėriau dvi tau-
res, o jis, kaip pas juos įprasta, vis-
ką, kas liko. Po to aš, kaip pas mus 
įprasta, pasiūliau eiti į lovą, o jis, 
kaip pas juos įprasta, pasisiūlė at-
nešti dar gerti. Po kiek laiko grįžo 
namo mano vyras. Aš jau norėjau, 
kaip pas mus įprasta, jį supažin-
dinti su savo vyru, bet jis, kaip pas 
juos įprasta, iššoko pro balkoną.

***

Ateina moteris pas gydytoją:
 – Daktare nežinau ką daryt, tu-

riu vyrą ir vis vien vyro noriu
 – Na tai meilužį įsigykit
 – Nu, kad turiu aš, daktare, mei-

lužį ir vis vien vyro noriu
 – Na tai tada antra įsigykit
– Na, kad turiu aš daktare ir an-

trą ir trečią ir ketvirtą ir vis vien 
vyro noriu

– Na, ir keista jūs moteris…
 – Va, daktare, jūs taip ir parašy-

kit “keista”, a tai visi *****
vadina…

Politinė reklama, bus apmokėta iš kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius 
Edmundo Pupinio rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr.1214


