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Mugė. Spalio 12-14 dienomis 
Anykščių A. Baranausko aikštėje 
vyks tautodailės ir amatų mugė. Dau-
giau informacijos tel. (8-646) 40132. 

KONCERTAS. Spalio 13 d. 
(ketvirtadienį) 17:30 val. Anykščių 
koplyčioje  (Vilniaus g. 36) vieno ta-
lentingiausių jaunosios kartos pianistų 
klasikų Jurgio Aleknavičiaus koncer-
tas „Kalbantys klavišai“. Renginys 
nemokamas. Programoje: F. Liszto, F. 
Petrarkos sonetai, F. Chopino kūriniai. 

Komandiruotė. Spalio 13–16 die-
nomis rajono meras Kęstutis Tubis ir 
savivaldybės administracijos direk-
torė Veneta Veršulytė vyks į Rusiją.
Lietuvos Respublikos diplomatinėje 
atstovybėje Sankt Peterburge rajono 
vadovai  pristatys Anykščių turizmo 
išteklius ir dalyvaus tarptautinėje tu-
rizmo parodoje.

Patalpos. Anykščių priešgaisri-
nei gelbėjimo tarnybai persikraus-
čius į naujas patalpas, savivaldybės 
administracija kol kas neturi min-
čių, kokioms reikmėms galėtų būti 
jos panaudotos. „Šiai dienai vyksta 
šio pastato registravimo procedū-
ros Anykščių rajono savivaldybės 
vardu“, - „Anykštą“ informavo sa-
vivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėja Audronė Savickienė. 
Anot savivaldybės specialistės, dėl 
pastato tolesnio panaudojimo spren-
dimą priims rajono Taryba. 

Internetas. Kavarsko Šv. Jono 
Krikštytojo, Kurklių Šv. Jurgio ir 
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos 
parapijų klebono, dr. Nerijaus Vyš-
niausko iniciatyva startavo jo admi-
nistruojamoms parapijoms skirta 
internetinė svetainė www.kavarsko-
baznycia.lt

Slidininkai. Penktadienį ir šešta-
dienį vyko Lietuvos jaunių, jaunučių 
ir vaikų slidininkų varžybos. Penkta-
dienį slidininkai Anykščiuose varžėsi 
kroso bėgime, šeštadienį Ignalinoje 
kovojo riedslidžių trasoje. Kroso 
varžybose nugalėtojais savo amžiaus 
grupėse tapo anykštėnai  Ą. Bajoravi-
čius, E.Šimonutis, F.Repečkaitė ir T. 
Jankauskas. Riedslidžių varžybas lai-
mėjo Ą. Bajoravičius, F. Repečkaitė, 
L. Žukauskas bei G. Mikoliūnas, o E. 
Šimonutis finišavo antras.

Pasivaikščiojimas po Pauriškius 

Už penketo kilometrų į pietus 
nuo Svėdasų, visai šalia krašto 
kelio Anykščiai- Rokiškis, įsikū-
ręs Pauriškių kaimas. Sodžius 
ribojasi su Vikonių, Kušlių, 
Girelės, Grikiapelių kaimais, 
Galviškio viensėdžiu. Vakariniu 
kaimo pakraščiu teka Jaros upė, 
šiauriniu- jos kairysis intakas Vo-
sinta. Pauriškiai priklauso Svė-
dasų seniūnijai ir parapijai, taip 
pat ir Grikiapelių seniūnaitijai. 
Svėdasų seniūnijos duomenimis, 
Pauriškiuose gyvenamąją vietą 
šiuo metu deklaruoja 17 asmenų. 
Kai kuriose sodybose gyvenimas 
verda kiekvieną mielą dieną, o 
kai kurie namai atgyja tik šiltuo-
ju metų laiku. 

Vytautas BAGDONAS

Drauge santarvėje begyvendami, vienas kitu besirūpindami Ona ir Vytautas Juodeliai sulaukė gar-
bingos senatvės.

Antrajame ture - konservatorius 
krepšininkas ir „valstietė“ manekenė

Antrajame rinkimų ture 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
susirungs Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų partijos kandidatė Greta 
Kildišienė ir Tėvynės sąjungos 
kandidatas Sergejus Jovaiša.  
Nesvarbu, kuris iš jų laimės an-
trąjį turą, vis tiek turėsime pagal 
amžių Seimo narį - rekordinin-
ką. G. Kildišienė taptų jauniau-
sia visų laikų Anykščių rinkėjų 
išrinkta Seimo nare, S. Jovaiša 
būtų visų laikų vyriausias mūsų 
krašte ištrinktas Seimo narys. 
Antrojo turo kandidatų „kom-
plektas“ labai originalus – 31-
erių metų manekenės išvaiz-
dos vis dar kolegijos diplomo 
siekianti „valstietė“ bei lygiai 
dvigubai už ją vyresnis - 62-ejų 
metų legendinis krepšininkas 
konservatorius.  Po dviejų savaičių Sergejaus Jovaišos vėl lau-

kia finalas.
Gražuolė iš Panevėžio Greta Kildišienė paver-
gė ir Anykščių rajono rinkėjų širdis.

Anykštėnai 
sezoną Londone 
pradėjo 
pergalėmis

Anykščius drebino dviejų 
garvežių gausmas...

Anykščių stotyje - Europos 
istorinių siaurųjų geležinkelių 
festivalis...                             

Gelbėjimasis nuo 
kainų – vaistažolės

Juozas RATAUTAS, aktyvų 
gyvenimo būdą propaguojan-
tis anykštėnas: „Kaip pensi-
ninkui, kuris gauna 250 – 300 
eurų pensiją, nusipirkti vais-
tų? Juk praktiškai pusę išlei-
džia vien vaistams.”
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Temidės svarstyklės
Vagystė. 2016-10-05, apie 16 

val., pilietė (g. 1969 m.), namo, 
esančio Anykščių mieste, kieme 
pamatė, kad nuo jai priklausančio 
automobilio BMW pavogta bagaži-
nės apdailos detalė, kurios vertė 250 
eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Muštynės.2016-10-06 gautas pi-
lietės (g. 1987 m.) pareiškimas, kad 
2016-10-06, apie 14.00 val., prie 
Utenos regioninio profesinio ugdy-
mo centro, esančio Utenoje, jos bro-
lį (g. 1999 m.), sumušė iš matymo 
pažįstamas asmuo. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Skenduolis. 2016-10-06, apie 
15.00 val., Skiemonių seniūnijos  
Pašilių kaime, Luknos upelyje, ras-
tas neatpažinto asmens kūnas irimo 
stadijoje. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Dūmais ir garais alsuojantis kelis 
vagonus tempiantis, aristokratiškai 
žvilgantis, solidžiai dundantis vo-
kiškas garvežys „Ferdinandas“ įrie-
dėjo šiek tiek pavėlavęs. Į peroną 
išsipylė beveik du šimtai geležin-
kelių mylėtojų, jų bičiulių. Tarptau-
tiniame suvažiavime dalyvavo vie-
nuolikos šalių mažųjų geležinkelių 
„fanai“. Gausiausia buvo delega-
cija iš Vokietijos, taip pat svečiai 
iš Didžiosios Britanijos, Belgijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Olandijos, 
Suomijos, Latvijos, Estijos, Rusi-
jos, Lenkijos, Rumunijos... 

Plieninių kelių bičiuliai Lietuvo-
je viešėjo ir techniniu paveldu bei 
šalies kultūra domėjosi keturias 
dienas - lankėsi Klaipėdoje, Šiau-

Pirmosiose sezono rungtynė-
se net 64 proc. taiklumu iš dviejų 
taškų zonos atakavę anykštėnai 
be didesnio vargo rezultatu 81:63 
palaužė „Artistų“ klubą ir žengė 
pirmą žingsnį Didžiosios taurės 
link. Praeitą penktadienį vykusio-
je akistatoje intriga laikėsi lygiai 
pusę rungtynių, kuomet rezultatas 

Anykščius drebino dviejų 
garvežių gausmas... Raimondas GUOBIS

Šeštadienį Anykščių geležinkelio stotyje vyko įsimintina šven-
tė - mieste lankėsi XXVI-ojo Europos istorinių siaurųjų geležin-
kelių bičiulių suvažiavimo dalyviai, į senąją stotį iš Panevėžio 
atidundėjo net du tikrų tikriausi garvežiai, iš senovinio pabūklo 
saliutavo anykštėnai šauliai, skambėjo sveikinimo kalbos. 

Anykštėnai sezoną Londone pradėjo pergalėmis
Vienintelis likęs anykštėnų komandinio sporto atstovas -  Bri-

tanijos lietuvių krepšinio lygoje  (BLKL) žaidžiantis „Anykščiai 
BC“ klubas naująjį sezoną pradėjo pergalėm. Anykštėnų koman-
dos vadovas Dalius Šližys praneša, jog anykštėnai šiemet vėl nu-
siteikę rimtai kovai, nors ir neteko keleto žaidėjų. 

dar buvo lygus (36:36). Trečiojo 
ketvirčio pradžioje „Artistai“ dar 
bandė spardytis, o sužaidus 5 mi-
nutes net buvo priekyje (45:43). 
Tačiau tuomet dvikovos favoritais 
laikyti anykštėnai atsakė atkarpa 
17:6 bei likus žaisti dešimt minu-
čių susikrovė solidų 9 taškų prana-
šumą (60:51). Nugalėtojų koman-

dos vadovas Dalius Šližys kalbėjo 
trumpai: „Komandą prieš sezoną 
palikus keturiems žaidėjams, teko 
ieškoti pastiprinimo, todėl dar nėra 
susižaidimo ir iš pirmų rungtynių 
yra sunku spręsti kažką. Vis tik 
smagu, kad vyrai stengėsi žaisti.“ 
„Anykščiai“: Aušridas Petraitis (5 
per.kam.) 22, Edvinas Vaupšas 16, 
Modestas Šilalė (5 rez.perd.) 11.

 „Anykščių BC“ kolektyvas vie-
tą Didžiojoje taurėje praktiškai 
užsitikrino sekmadienio vakarą 
nepasigailėjęs „Viesulo BC“ atsto-
vų. Spurtu 15:3 rungtynes pradėję 
anykštėnai visą susitikimo laiką žai-

dė tarsi ant sparnų ir pamažu augino 
savo pranašumą, kuris vienu metu 
buvo pasiekęs net 32 taškų ribą. Nu-
aidėjus finalinei sirenai švieslentė 
rodė 97:72 anykštėnų naudai. Nuga-
lėtojų komandos vadovas Dalius Sli-
žys džiaugėsi komandos ištverme: 
„Šaunu, nes pavyko iškovoti antrą 
pergalę per tris dienas. Vyrai gerai 
padirbėjo, nors buvome susirinkę 
tik aštuoniese.“ „Anykščiai“: Tadas 
Bagdonas (11 atk.kam., 31 naud.ba-
las) 23, Regimantas Alekna 22, Vy-
tas Degutis (5 rez.perd.) ir Kęstutis 
Čerkauskas po 14. Dalius Šližys 10.

-ANYKŠTA

liuose, Šilutėje, Biržuose, Panevė-
žyje, o vieną dieną pašventė mūsų 
šalies siaurojo geležinkelio sosta-
miesčiui - Anykščiams. Kelionėje 
į mūsų miestą stabtelėjo Surdegy-
je, kur traukinį „užpuolė“ Pirmojo 
pasaulinio karo laikų vokiečių bei 
rusų karių uniformomis vilkintys 
klubo „Grenadierius“ vyrukai. 

Iškilmės proga dovanai tris slaves 
senovine patranka trenkė Anykščių 
Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 
istoriniai artileristai. Užtaisai buvo 
pagerinti, parako maksimaliai, tad 
ir trenksmas neregėtai smagus. Išsi-
sklaidžius dūmams nuaidėjo griaus-
mingas „Valio“. Užsienio valstybių 
atstovai pasipylė į muziejų, foto-
grafavo stoties įdomybes ar tiesiog 

jaukiai šnekučiavosi šiltoje, „stačia-
malkių“ krosnių įkaitintoje laukia-
mojoje salėje, gurkšnojo kavą.

Veikiai paskui vokišką, net ketu-
riasdešimt tonų sverianti milžiną į 
stotį įpūškavo gerokai mažesnis iš 
Rumunijos atgabentas garvežiukas. 
Garvežių fotosesija vyko ant seno-
jo, įspūdingų plieno pynių tilto per 
Šventąją bei pačioje stotyje. Tos ke-
turios valandos sapnu praskriejo. 

Didžiojo garvežio kabinoje dar-
bavosi net trys vyrai, mėlynais dar-
bo kostiumais su užrašais „Gulbe-
nes - Aluksnes banitis...“ Vieną jų 
- Žygurs Martinš, pažinau - jis buvo 
svarbiausias siauruko šventėje prieš 
septynerius metus mūsų linijos bė-
giais dundėjusio čekiško „Škoda“, 
dar ir „Marisa“ vadinamo garvežio 
technikas. Bičiuliškai šypsojosi ir 
šios dienos jo vyresnysis kolega Vi-
lums Janis bei pagalbininkas Polaks 
Aivars. Vyrai pastebėjo, kad šis iš 
estų išsinuomotas vokiškas garve-
žys GR - gerokai galingesnis, su juo 

važiuoti mieliau, patogiau. Žinoma, 
daug lėšų, darbo ir išmonės įdėję, 
kol naujam gyvenimui prikėlę. Bet 
dabar galės dar penkerius metus, 
o gal ir ilgiau turistus - gurmanus 
vežioti. Beje, Gulbenės - Aluksnės 
linija yra 33 kilometrų ilgio, trau-
kiniai ja kursuoja kasdien po du 
kartus, ir jais važiuoja labai daug 
žmonių. Tas siaurukas tebėra gyvas 
ir turistų pavežiojimas jiems tėra 
šioks toks priedas. 

Daugeliui susirinkusiųjų gal 
net simpatiškesnis pasirodė ma-
žesnis, 1967 m. pagamintas „Ro-
sita“ vadinamas garvežėlis. Maža 
vandens talpa, aitriu akmens an-
glies kvapsniu rusenanti krosnis, 
smagiai besisukantys ratai, tapy-
biški, šiek tiek paišini  mašinis-
tai. Du Jonai -  Joan Romaniuk 
ir Jan Papesku, pabrėžė esą visai 
ne rumunai, lyg ir moldavai ar 
ukrainiečiai - guculai. Na, dar jų 
kabinoje ir garvežiuko savininko 
sūnus, mažylis Georg Hocevar. 
Jų mieste, bene Bukavicoje, yra 
net keturios siauruko linijos, ku-
riomis nuolat važinėja ir turistus 
vežioja mažieji traukinukai, o jų 
savininkai šitas pramogas remia 
iš rimto verslo.

Istorinė akimirka: seniai matytas dviejų garvežių susitikimo 
Anykščių stotyje vaizdas...                             Autoriaus nuotr.

Į siaurojo geležinkelio bičiulių festivalį susirinko beveik pusan-
tro šimto entuziastų.

Gerbiami anykštėnai, 
mieli bendražygiai,
 

noriu pasidžiaugti, kartu ir padėkoti visiems galvo-
jusiems apie mane ir palaikiusiems rinkimų į Seimą 
pirmajame etape. Jūsų dėka pasiektas rezultatas įpa-
reigoja mane sėkmingai užbaigti pradėtą darbą. Dėko-
damas visiems tikiuosi jūsų palaikymo ir prašau būti 
drauge rinkimų finale po dviejų savaičių. Dar kartą 
visiems nuoširdžiai ačiū!

 

Pagarbiai,
anykštėnas Sergejus JOVAIŠA

Bus apmokėta iš kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Sergejaus Jovaišos rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr. 1256

Nepolitika. Net politikai sutinka, 
kad Vyriausiosios rinkimų komisijos 
veikla yra politizuota. Seime regis-
truotas projektas, kuriuo siūloma 
pakeisti VRK sudarymo tvarką, pa-
naikinant nuostatą, kad po vieną narį 
į komisiją siūlo partijos, per Seimo 
rinkimus iškovojusios mandatų dau-
giamandatėje apygardoje. Naująja 
pataisa siūloma, kad VRK sudarytų 
pirmininkas ir po tris teisingumo mi-
nistro bei Lietuvos teisininkų drau-
gijos pasiūlytus žmones, turinčius 
aukštąjį universitetinį teisinį išsila-
vinimą, bei tris Teisėjų tarybos pa-
siūlytus atstovus, turinčius bet kokį 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Pinigai. “Pasitikėjau ir nudegiau”, 
- ištarė šalies futbolo žvaigždė Dei-
vidas Šemberas. Tarp sportininkų, 
kurie prarado pinigus, yra ir krepši-
ninkai Renaldas Seibutis, Jonas Va-
lančiūnas. “Lietuvos ryto” tyrimas 
atskleidė, kaip žaidėjai viliojami į 
pinkles.  Kai 2012-aisiais R. Žutau-
tas paprašė D. Šembero paskolinti 
pinigų, futbolininkas dvejojo. Buvęs 
Lietuvos futbolo rinktinės treneris 
kviesdavo žaidėją pasikalbėti į ci-
garų klubą arba prabangų restoraną 
Vilniuje. Pristatydamas būsimus 
savo projektus R. Žutautas atrodyda-
vo kaip solidus verslininkas - vilkė-
davo prabangų kostiumą, segėdavo 
brangų laikrodį. Jis tryško pasitikė-
jimu savimi. 

Merginos. Šeštadienį Kauno 
Akropolyje visi ledo ritulio entuzi-
astai šventė tarptautinę merginų ledo 
ritulio dieną. Asociacija “Hockey 
Lietuva” kartu su moterų ledo ritulio 
komanda “Hockey Girls” prisidėjo 
prie tarptautinės ledo ritulio federa-
cijos iniciatyvos ir vienu metu kartu 
su 40-ia šalių organizavo įsimintiną 
šventę dailiajai lyčiai ir jų šeimos 
nariams. Pagrindinis visame pasau-
lyje organizuojamos dienos tikslas 
- populiarinti merginų ledo ritulį ir 
į treniruotes pakviesti kuo daugiau 
jų. Dvi valandas vykusiame rengi-
nyje dalyvavo apie 50 dalyvių nuo 
mažiausių iki profesionalių ledo ri-
tulininkų. Šventės dalyviai rungėsi 
estafetėse, mokėsi čiuožti, laikyti 
ledo ritulio lazdą ir, žinoma, žaidė 
ledo ritulį.

Bičiulis. Kauno teisme milijonie-
riaus Aurimo Rapalio nužudymo by-
loje verčiami paskutiniai puslapiai. 
18-metis jonaviškis Edgaras Januš-
kevičius prisipažino virtuviniu peiliu 
subadęs verslininką, nes norėjo pa-
grobti jo pinigus ir automobilį “Fer-
rarri”. Iš Ruklos (Jonavos r.) kilęs E. 
Januškevičius sutiko duoti parody-
mus tik po to, kai bus apklausti kiti 
bylos dalyviai. Vaikinas prisipažino 
nužudęs savo 31 metų bičiulį A. Ra-
palį, vadovavusį interneto paslaugų 
bendrovei “Hostinger”. E. Januške-
vičius tikėjosi, jog peiliu subadyto 
verslininko ilgai niekas nepasiges. 

Apdovanojimas. Šiaulių krimi-
nalistai, primynę uodegą vienam 
profesionaliausių automobilių vagių 
Lietuvoje, savo nusikalstama vei-
kla kėlusiam galvasopį ir užsienio 
valstybių policijai, sulaukė įvertini-
mo - jiems paskirti garbingi Estijos 
policijos apdovanojimai. Jie įteikti 
Šiaulių apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato Nusikaltimų nuo-
savybei tyrimo valdybos viršinin-
kui Redui Vaišvilui ir vyriausiajam 
tyrėjui Andriui Jakubkai. Prabangių 
automobilių vagystėmis Vokietijoje, 
Latvijoje ir Estijoje įtariamam šiau-
liečiui antrankiai uždėti po dvejus 
metus trukusio kruopštaus tyrimo. 
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savaitgalio diskusija

“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.

@ Juozas: „Ankstyva šildymo se-
zono pradžia labai nepalanki vartoto-
jams. Radiatoriai būna tik drungni, o 
sąskaita siekia pusę žiemos kainos... 
Šiuo metu mano bute 19 laipsnių. Tad 
ar reikia jungti šildymą? Manau- ne. 
Kam dar per šalta, gali pasišildyti 
alternatyviais būdais, jų yra daug. 
Siūlau pagalvoti apie kontraversinį 
variantą, žinodamas, jog tam ne visi 
pritars. Šildymo sezoną kiekvienais 
metais pradėti lapkričio 1 d. ir baigti 
balandžio 1 d. Tos vieną- kitą savai-
tę iki lapkričio ir po balandžio 1 d. 
galima pasišildyti kitais būdais, pav. 
tepaliniais radiatoriais, pūtikliais, gra-
mu ir t.t.”

Kiek šilumos vartotojų, tiek ir nuomonių 
apie šildymo sezono pradžią

Portale anyksta.lt paskelbus, kad nuo pirmadienio Anykščiuo-
se pradedamas šildymo sezonas, pasipylė komentarai, jog šildyti 
butų dar nereikia, dar šilta. Vargu ar tie, kas šildosi malkomis, iki 
šiol savo krosnių nekūreno, tuo tarpu daugiabučių gyventojams 
- šilta. Ką apie tai manote? Ar gyvename taip skurdžiai, kad jau 
taupome ir šilumos (t.y. sveikatos) sąskaita?

@ Eik: „Tu na.... su savo alterna-
tyviais šildymo būdais, man jau šalta. 
Ir kodėl šildymą įjungs tik pirmadie-
nį? Kai didieji miestai jau šildo nuo 
ketvirtadienio. Ar Vilniuj ar Kaune 
kitokie namai? Aš noriu komforto - 
šilumos, ir nenoriu net girdėti jokių 
argumentų, kad dar anksti jungti šil-
dymą. Nenoriu finansiškai remti far-
macininkų.”

@ Liudas iš Liudiškių: „Kuriems 
dabar butuose šilta,pirmadienį pirmi 
pradės rėkti,kad pas kaimynus jau 
šilti radiatoriai,o pas juos dar šalti.
Jeigu spalio mėn. šildymas būtų už 
dyką,ar kas nors sakytų,kad butuose 
šilta.”

@ Ogi: „todėl mokame lapkričio 
mėnesį už šildymą tiek, kiek sausio 
mėn., kad įšaldome, įdrėkiname bu-
tus iš rudens. Reikia laiku minimaliai 
pašildyti. Čia kvailas nesusipratimas 
ir galvojimas, kad vėliau, bus pigiau. 
O koks valdžios nelankstumas su 
įsakymu dėl šildymo. Kodėl nuo pir-
madienio, matyt tiesiog gera matyti 
piktus darbuotojus sušalusius. Kiek 
žinau kai laikosi temperatūra žemiau 
+10 laipsnių , jungiamas šildymas. 
Liūdna...”

@ X – man: „Geriausia būtų piges-
nė šilumos kaina. O taip tai, šildymą 
reiktų įjungti pačiu laiku, kol dar ne-
reikia vaikščioti po namus su lauko 
rūbais. Jei skaičiuoti grynai iš finansi-
nių sumetinių, skaičiuojant namų biu-

džetą, tai gal dar galėtų ir palaukti.”
@ Man gerai: „Pirmą kartą valdžia 

mąsto ir pasižiūri į oro prognozes. 
Prie Juodelio visados nepataikydavo. 
Ko norėti jei direktorius gyvena kai-
me.”

@ Aš: „Juokinga kas taupo šildy-
mui, tas elektrinius pečiukus kūrena 
ir galvoja pigiau atsieis ar guli po 5 
kaldrom ir sako mums šilta. Aš pati 
elektriniais pečiais šildausi ir šalta bu-
tuose, tad junkit šildymą.”

@ Lina: „Pirmiausia reikėtų rūsių  
langelius uždaryti kad gyvenantiems 
pirmuose aukštuose būtų  šilčiau.”

(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)

-ANYKŠTA

Svarbiausia – 
imunitetas

Juozas RATAUTAS, aktyvų 
gyvenimo būdą propaguojantis 
anykštėnas:

- Kol kas sveikata nesiskundžiu, 
neatsimenu kada paskutinį kartą 
pirkau vaistus. Gripu paskutinį kar-
tą sirgau prieš kelis metus. Tikrai 
nežinau kainų, tik girdžiu iš viešos 
erdvės, kad vaistai labai brangūs 
ir nuolat brangsta toliau. Atrodytų, 
nors vaistinių yra daug, bet turbūt 
trūksta konkurencijos ar yra kokie 
kiti niuansai. Bet juk aplinkinėse ša-
lyse (sakysim, Lenkijoje), jau nekal-
bant apie Rusiją ar Baltarusiją, sako, 
jog vaistų kainos yra žymiai mažes-
nės. Kaip pensininkui, kuris gauna 
250 – 300 eurų pensiją, nusipirkti 
vaistų? Juk praktiškai pusę išleidžia 
vien vaistams. O jei rimtesnė liga, tai 
prapuolęs iš viso, juk už naujesnės 
kartos vaistus reikia mokėti pačiam, 
nekompensuojami. Tikėkimės, kad 

Gelbėjimasis nuo kainų – vaistažolės
Ruduo neatsiejamas nuo drėgnų orų ir juos sekančių peršalimo 

ligų. Kai kurie anykštėnai, susidūrę su ligomis, teigia pastebėję, 
jog vaistų kaina labai pakilusi. 

„Anykšta“ klausė – ar Jūs pastebėjote, kad vaistų kainos būtų 
pakilusios drastiškai? Ar vaistų kaina neverčia ieškoti alternaty-
vių gydymosi būdų – žolelių, grūdinimosi ir panašiai?

naujas Seimas atkreips dėmesį į 
vaistų kainas.

Manau, kad geriausias būdas gy-
dytis - išvengti ligų. Tam padeda 
aktyvus gyvenimo būdas. Žinoma, 
kokių genetinių ar kitų rimtų ligų 
neišgydysi sportavimu, bet peršali-
mų, gripo padeda išvengti. Juk jos 
kyla, kai žmogui trūksta aktyvumo, 
nesigrūdina, gal nesveikai valgo, or-
ganizmo sistemos nedirba ir tampa 
neatsparios. Svarbiausia yra profi-
laktinės priemonės, stiprinti imuni-
tetą, juk būtent imunitetas apsaugo 
nuo daugelio ligų. 

Kainos 
neadekvačios

Algimantas DAČIULIS, anykš-
tėnas: 

- Vaistų kainos pagal mūsų paja-
mas yra neadekvačiai aukštos. Tai 
labai jaučiame. Gerai dar tiek, kad 
vaistinėse yra nuolaidų valandos, 
kuriomis ir naudojamės. Pastebiu, 

kad vaistų kainos, lyginant su anks-
tesniais metais, yra aiškiai išaugu-
sios. 

Ar ieškome alternatyvų? Žmona 
sode augina 5 – 6 rūšių vaistažoles, 
kurias nusiskiname, išdžioviname 
ir naudojame. Cheminių priemonių 
stengiamės nenaudoti, bet vaistažo-
lės ne nuo visko padeda. Tenka pirkti 
vaistus ir išleisti daug, jiems tenka 
didelė pajamų dalis. Kad vaistai 
brangūs, mes labai pastebime.

Vaistažolės – 
dovanų

Jolanta PUPKIENĖ, režisierė: 
- Taip, pastebėjau ir aš. Ypač vaistų 

nuo peršalimo ir skausmo. Pastaruo-
ju metu mažai sergu, bet yra šeimos 
nariai, giminėj yra mažų vaikų, tad 
tenka sužinoti. Stengiuosi gydytis 
ir savo šeimai naudoju įvairiausias 
žoleles. Gal nieko naujo ir nepasaky-
siu, bet nuo peršalimo maišau liep-
žiedžių, čiobrelių mišinį, sumaišau 
viską ir geriu su medumi. Yra geleži-
nė taisyklė niekada medaus nedėti į 
karštą vandenį. Medų arba dedu į jau 
atvėsusį vandenį arba tiesiog valgau 
iš šaukšto. 

Yra dar vienas būdas, kurį nau-
doju, nors jis gali būti ir prietaras 
– sako, kad prieš pilant arbatą nuo 

peršalimo, pirmiausia puodelį reikia 
sušildyti karštu vandeniu ir tik tada 
pilti arbatą į puodelį. 

Ar perku vaistažoles? Kadangi 
dirbu tokį darbą, vaistažolių gaunu 
dovanų. Jomis lepina draugai, kole-
gos (labai jaučiu jų rūpestį) visada 
atvažiuodami į festivalius atveža žo-
lelių, žino, kad vaistažolės yra gera 
dovana. 

Kalba apie vaistų
kainas

Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykščių 
rajono socialinių paslaugų centro 
direktorė:

- Dėl konkrečių vaistų, konkrečių 
sumų tikrai negaliu pasakyti, ta-
čiau susirinkimų, darbinių pokalbių 
metu, kai su darbuotojais kalbiesi 
apie žmogaus aptarnavimą, formu-
luotė „didelės sumos išleidžiamos 
vaistų įsigijimui“ girdima dažnai. 
Sunku lyginti kainas, juk kiekvie-
nam paslaugų gavėjui vaistai perka-
mi pagal ligos pobūdį, vis skirtingi, 
mes esame aptarnaujantis persona-
las, gauname vaistų paselį ir einame 
jų nupirkti. 

Asmeniškai aš vaistinėje esu retas 
svečias, pripažįstu tradicines vaista-
žoles. 

-ANYKŠTA

Mados. Niujorko madų savaitėje 
pirmą kartą pristatyta kolekcija, kurią 
demonstravusios manekenės visos be 
išimties dėvėjo hidžabus - musulmo-
niškus galvos apdangalus, praneša 
BBC. Kolekcijos autorė -musulmonė 
dizainerė Anisa Chasibuan taip pat 
yra viena pirmųjų indoneziečių, pri-
stačiusių savo kolekciją šiame presti-
žiniame renginyje. Pasaulyje netylant 
diskusijoms dėl musulmonių moterų 
aprangos, šis A. Chasibuan žingsnis 
vadinamas istoriniu mėginant išpo-
puliarinti hidžabą. Trisdešimtmetės 
A. Chasibuan kolekcija buvo sutikta 
itin šiltai - žiūrovai plojo atsistoję.

Pasninkas. Indijos policija pradė-
jo tyrimą dėl tėvų elgesio po to, kai 
trylikametė jų dukra praėjusią savaitę 
mirė po 68 dienas trukusio pasninko, 
praneša BBC. Rytinio Haidarabado 
miesto policija “BBC Hindi” teigė 
pradėjusi tyrimą, siekdama išsiaiš-
kinti, ar Aradhana Samdarija buvo 
verčiama pasninkauti. Merginos tė-
vai tvirtino, kad jų dukra pasninkavo 
savanoriškai, vadovaudamasi džai-
nizmo, vienos iš seniausių pasaulio 
religijų, papročiais. Šis mirtimi pasi-
baigęs pasninkavimo atvejis Indijoje 
paskatino diskusijas dėl šios religinės 
praktikos. Pranešama, kad A. Sam-
darija 68 dienas gyveno vien virintu 
vandeniu. Ji mirė praėjus vos porai 
dienų po to, kai nutraukė pasninką.

Auka. Žinomas brazilų aktorius 
Domingas Montaneras nuskendo, 
maudydamasis San Fransisko upėje. 
54 metų vyro profesija iškrėtė jam 
piktą pokštą: aktoriui skęstant mačiu-
sieji manė, kad jis vaidina , praneša 
BBC. D. Montaneras žuvo kuriant 
muilo operą “Senis Čikas”, kurioje jis 
atliko pagrindinį vaidmenį. Po filma-
vimo dienos Seržipės valstijoje Brazi-
lijos rytuose aktorius kartu su kolege 
Kamila Pitanga nuėjo išsimaudyti San 
Fransisko upėje. Pasak žiniasklaidos, 
D. Montanerą nusinešė stipri tėkmė. 
K. Pitanga šaukėsi pagalbos, bet vie-
tos gyventojai iš pradžių pamanė, kad 
aktorius turi nuskęsti pagal melodra-
mos scenarijų.

Nafta. Saudo Arabija, didžiausia 
pasaulyje naftos eksportuotoja, pasi-
siūlė apriboti naftos tiekimą iki sausio 
mėnesio lygio, teigė Alžyro energeti-
kos ministras, vadovausiantis Naftą 
eksportuojančių šalių organizacijos 
(OPEC) narių susitikime šią savaitę. 
Penktadienį kainos nukrito 3,7 proc. 
po to, kai Saudo Arabija pakomen-
tavo, kad susitikimas Alžyre bus tik 
konsultacinio pobūdžio ir vargu ar 
bus prieitas tvirtas sprendimas. Ta-
čiau pirmadienį kainos šoktelėjo. 
Naftos rinka yra “daug prastesnėje 
padėtyje” nei per OPEC narių susiti-
kimą prieš tris mėnesius, sekmadienį 
sakė N. Butarfa. 

Atžala. 43 metų buvusi „Beverli 
Hilso” žvaigždė Tori Speling  laukia-
si penktosios atžalos. „Tai buvo di-
džiulė staigmena. Bet mes visuomet 
norėjome didelės šeimos. Aš tikrai 
susijaudinusi”, - sakė ji žurnalui „Pe-
ople”, kuriuo remiasi agentūra dpa. 
Amerikiečių aktorė ir jos vyras Dynas 
Makdermotas jau augina keturis 4-9 
metų amžiaus vaikus. „Šias metais jie 
pirmą kartą visi eis į mokyklą. Atro-
do, lyg mes vėl pradėtume iš naujo”, 
- klabėjo T. Speling. TV prodiuserio 
Arono Spelingo duktė dar būdama 
paauglė pradėjo filmuotis seriale „Be-
verli Hilsas, 90210”. Ji 10 metų kūrė 
Donos Martin vaidmenį.

 Parengta pagal 
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(Atkelta iš 1 p.)
Pergalės ženklas – mažų
 apylinkių rezultatai

Preliminariais duomenimis, G. 
Kildišienė surinko 24,34 proc. 
balsų (nuo dalyvavusių rinkimuo-
se skaičiaus) ir S. Jovaišą (23,68 
proc.) aplenkė mažiau nei vienu 
procentu. Šiuos du politikus skiria 
115 balsų. Trečiąją vietą užėmė 
liberalas Lukas Pakeltis (17,15 
proc.).  Ketvirta liko socialdemo-
kratė Auksė Kontrimienė (12,37 
proc.), o dabartinės kadencijos Sei-
mo narys, išrinktas Anykščių –Ku-
piškio apygardoje, Darbo partijos 
atstovas Ričardas Sargūnas – vos 
penktas (8,72 proc.).  

Buvo tikėtina, kad Panevėžyje 
gyvenanti G. Kildišienė surinks 
daug balsų šio rajono apylinkėse. 

Antrajame ture - konservatorius 
krepšininkas ir „valstietė“ manekenė

Tačiau teoriškai Anykščių miesto 
ir rajono balsai lyg ir turėjo ją eli-
minuoti ne tik iš antrojo turo, bet 
apskritai iš lyderių ketvertuko. Ta-
čiau pradėjus eiti pirmiesiems duo-
menims iš mažųjų Anykščių rajo-
no apylinkių, tapo akivaizdu, jog 
„valstietė“ yra rimtas žaidėjas. O 
kai paaiškėjo, kad Mačionyse, kur 
karaliauja buvęs rajono vicemeras 
Donatas Krikštaponis ir socialde-
mokratai, G. Kildišienė 1-2 vietas 
pasidalino su A. Kontrimiene, tapo 
aišku, kad siurprizas šiuose rinki-
muose bus.

G. Kildišienė laimėjo net 15-oje 
Anykščių rajono balsavimo apylin-
kių. Net tokiose socdemų ir „dar-
biečių“ tvirtovėse kaip Raguvėlė, 
Kurkliai, Auleliai, Svirnai, Šeriai. 
G. Kildišienė laimėjo ir Svėda-
suose, Troškūnuose, Debeikiuose, 

Vaitkūnuose, Levaniškiuose, Nau-
sodėje, Staškūniškyje, Katlėriuose, 
Viešintose, Surdegyje. O ir tose 
Anykščių rajono apylinkėse, ku-
riose „valstietė“ nelaimėjo, jos re-
zultatas buvo solidus. Suskaičiavus 
bendrus Anykščių rajono rezultatus 
(be miesto) G. Kildišienė surinko 
25,3 proc. – daugiausiai iš visų 
kandidatų. S. Jovaiša Anykščių 
rajone pelnė 23,6 proc., L.Pakeltis 
- 17,5 proc., A. Kontrimienė - 13,1 
proc., R. Sargūnas – 12,4 proc. 

Sergejaus Jovaišos 
sėkmė – stabilumas

Panevėžio rajono apylinkėse G. 
Kildišienė laimėjo didžiule pers-
vara. Ji Panevėžio rajone surinko 
1490 balsų – 38,5 proc. (iš viso 
apygardoje gavo 3993 balsus). To-
kio balsų skaičiaus jai būtų užtekę 
aplenkti R. Sargūną, net jei Anykš-
čių rajone už ją nebūtų balsavęs nė 
vienas žmogus, nes kadenciją bai-
giantis Seimo narys iš viso gavo 
1448 balsus. 

Kaip ir Anykščių rajone, Pane-
vėžio rajone antrąją vietą užėmė S. 
Jovaiša – 27,9 proc. A. Kontrimie-
nė Panevėžio rajone surinko 13,1 
proc., L. Pakeltis – 8,2 proc., R. 
Sargūnas – 5,6 proc. balsų.  

Anykščių mieste rinkimus lai-
mėjo L. Pakeltis. Jis surinko 1319 
balsų (29,6 proc.). S. Jovaiša ir 
mieste buvo antras - 26,7 proc. 
Stebėtiną aukštą rezultatą Anykš-
čių mieste pasiekė G. Kildišienė, ji 
su 17,1 proc. liko trečia ir aplenkė 
A. Kontrimienę (13,8 proc.) bei R. 
Sargūną (8,4 proc.)

Atmetus Panevėžio rajoną, rinki-
mų laimėtoju būtų S. Jovaiša (24,8 
proc.). Antras pagal Anykščių rajo-
ne (skaičiuojant ir miestą ir rajoną) 
surinktus balsus yra L. Pakeltis 
(22,3 proc.), trečia - G.Kildišienė 
(22,2 proc.)

Seimo nariais bus abu

Seimo rinkimų pirmąjį turą ša-
lyje laimėjo Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga. Daugiamandatėje 
apygardoje ši partija iškovojo 20 

Rinkimų Anykščių – Panevėžio vienmandatėje apygardoje rezultatai

Greta Kildišienė (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga)    24,3 
Sergejus Jovaiša 
(Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai)   23,68
Lukas Pakeltis (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)   17,15
Auksė Kontrimienė (LSDP)      12,37
Ričardas Sargūnas (Darbo partija)     8,72
Algirdas Gansiniauskas (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)  3,54
Henrikas Mackela (Partija „Tvarka ir teisingumas“)   2,51

Balsavimo už partijas Anykščių –Panevėžio apygardoje rezultatai
(skliaustuose – Lietuvoje)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga          30,25 proc. (21,67 )
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai        20,82 proc.  (21,55)
Lietuvos socialdemokratų partija           14,66 proc. (14,43)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis         8,70  proc. (8,99)
Antikorupcinė N.Puteikio ir K.Krivicko koalicija    5,52 proc. (6,09)
Lietuvos lenkų rinkimų akcija          0,15 proc. (5,46)
Partija „Tvarka ir teisingumas“          3,37 proc. (5,36)
Darbo partija            6,15 proc. (4,71)
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)          1,54 proc. (2,12)
Lietuvos žaliųjų partija           1,71 proc. (1,94)
Politinė partija “Lietuvos sąrašas”           1,17 proc. (1,71)
Lietuvos liaudies partija            0,81 proc. (1,01)
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija         0,43 proc. (0,54)
“Drąsos kelias”             0,18 proc. (0,27)

mandatų. Tėvynės Sąjunga gavo 
- 19, LSDP -13, Lietuvos liberalų 
sąjūdis - 8 mandatus. Parlamenti-
nėmis partijomis bus ir „Tvarka ir 
teisingumas“ bei Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija, gavusios po 5 man-
datus. Abu Anykščių-Panevėžio 
vienmandatėje apygardoje į antrą 
turą išrinkti politikai – „valstietė“ 
G. Kildišienė ir konservatorius S. 
Jovaiša jau praktiškai yra garantuo-
ti, kad pateks į parlamentą. „Vals-
tiečių“ porinkiminiame sąraše G. 
Kildišienė išsaugojo 25-ąją vietą, 
S. Jovaiša konservatorių sąraše 
iš 24 vietos nusileido į 27-ąją. Ir 
„valstiečiai“, ir konservatoriai turi 
ypač daug kandidatų, patekusių į 
antrąjį turą. Antrajame ture varžy-
sis net po 42 šių abiejų partijų at-
stovus, vadinasi, kad ir S.Jovaiša,  
ir G.Kildišienė partijų sąraše nepa-
sislinktų tiek, kad patektų į Seimą, 
turėtų labai jau nepalankiai klosty-
tis aplinkybės. 

„Tvarkos ir teisingumo“ sąraše 
Audronė Galvonaitė iš 16 vietos 
pakilo į 12-ąją, tiesa, „tvarkiečiai“ 
gavo tik 5 mandatus. Netikėtai 
skaudžiai rinkimai baigėsi social-
demokratei A. Kontrimienei, kuri 
mūsų apygardoje liko tik ketvirta, 
o partijos sąraše iš 9 pozicijos buvo 
nustumta net į 35-ąją vietą, taigi 
galimybių jai tapti Seimo nare ne-
bėra. Jeigu „valstiečių“ sąraše An-
tanui Baurai būtų pavykę išsilaikyti 

31-oje vietoje, kaip buvo įrašytas, 
jis jau praktiškai turėtų Seimo 
nario mandatą, tačiau anykštėnas 
stipriai nustumtas žemyn - į 46-
ąją vietą. Skaudžiai partijos sąraše 
krito ir liberalas L. Pakeltis - iš 13 
į 27 poziciją. Konservatorių sąra-
še Sigutis Obelevičius iš 59 vietos 
nusileido į 74-ąją. Darbiečių sąraše 
R. Sargūnas iš 21 vietos smuko į 
43-ąją, tačiau R. Sargūnui šis šuo-
lis svarbus tik psichologiškai, mat 
Darbo partija neįveikė 5 procentų 
barjero. 

Vieni kavinėse, kiti – partijų 
būstinėse

Sekmadienio vakarą kandida-
tai drauge su bendražygiais laukė 
rinkimų rezultatų. S. Jovaiša buvo 
užsisakęs kavinę „Seklyčia”, L. 
Pakeltis - „Nykščio namus“. Soc-
demai, „valstiečiai“ ir „darbiečiai“ 
vakarą leido partijų būstinėse. G. 
Kildišienė į Anykščius nevažiavo 
– rinkimų rezultatų laukė kartu su 
Panevėžio „valstiečiais“. G. Kil-
dišienė rinkimų naktį „Anykštai“ 
telefonu  sakė, jog pirmiausia no-
rėtų padėkoti visiems už ją balsa-
vusiems. Kolegijoje studijuojanti 
G. Kildišienė dėstė mananti, kad 
žmonės patikėjo jos nuoširdumu. 
„Aš niekam nemelavau, kad moku 
keturias kalbas.

Rinkimų rezultatai skaičiuojant tik Panevėžio 
rajono apylinkes, priklausančias 
Anykščių –Panevėžio apygardai

Greta Kildišienė    38,5 proc.
Sergejus Jovaiša    27,9 proc.
Auksė Kontrimienė   13,1 proc.
Lukas Pakeltis     8,2 proc.
Ričardas Sargūnas   5,6 proc.
Algirdas Gansiniauskas   3,4 proc.
Henrikas Mackela    3,1 proc.

Rinkimų rezultatai skaičiuojant tik Anykščių 
miesto apylinkes

Lukas Pakeltis    29,6 proc.
Sergejus Jovaiša    26,7 proc.
Greta Kildišienė    17,1 proc.
Auksė Kontrimienė   13,8 proc.
Ričardas Sargūnas    8,4 proc.
Algirdas Gansiniauskas    2,2 proc.
Henrikas Mackela    2,1 proc.

Rinkimų rezultatai, skaičiuojant tik Anykščių
 rajono apylinkes (be miesto)

Greta Kildišienė    25,3 proc.
Sergejus Jovaiša    23,6 proc.
Lukas Pakeltis    17,5 proc.
Auksė Kontrimienė   13,1 proc.
Ričardas Sargūnas   12,4 proc.
Algirdas Gansiniauskas   5 proc.
Henrikas Mackela    2,9 proc.

Rinkimų rezultatai, skaičiuojant Anykščių 
miesto ir rajono apylinkes

Sergejus Jovaiša    24,8 proc.
Lukas Pakeltis    22,3 proc.
Greta Kildišienė    22,2 proc.
Auksė Kontrimienė   13,4 proc.
Ričardas Sargūnas    10,9 proc.
Algirdas Gansiniauskas   3,9 proc.
Henrikas Mackela    2,6 proc.

Pastaba. Rinkimų Anykščių – Panevėžio vienmandatėje apygardoje rezultatai bei balsavimo už partijas Anykš-
čių –Panevėžio apygardoje rezultatai  skaičiuoti nuo rinkimuose dalyvavusių asmenų skaičiaus, kiti rezultatai 
– nuo galiojančių biuletenių skaičiaus. Rezultatai yra preliminarūs.

Anykščių-Panevėžio apygardoje sekmadienį balsavo  50,44 proc. 
rinkėjų.

Liberalas Lukas Pakeltis (centre) Seimo rinkimuose pasirodė 
beveik identiškai kaip prieš ketverius metus į Seimą kandidata-
vęs dabartinis rajono meras Kęstutis Tubis.  

Anykščių socdemams rinkimų rezultatai progos pasidžiaugti ne-
suteikė

(Nukelta į 6 p.)
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į 
„Anykštą“  (8-381)  5-82-46.  

Gyveno darbštūs, veiklūs ir 
šviesūs žmonės

Pauriškiai XIX a. pradžioje buvo 
Svėdasų dvaro palivarkas. Tačiau 
dvarui įsiskolinus valstybei, tas 
palivarkas buvo parduotas iš var-
žytynių. Tuomet palivarko žemę 
nusipirko keletas vietinių ūkininkų, 
išplėtę turimas savo valdas. 1923 
metais vykusio gyventojų surašy-
mo duomenimis, kaime būta 10 so-
dybų su 40 gyventojų, pauriškiečiai 
tuomet turėjo 150 hektarų žemės. 

XX a. pradžioje pastebėjęs, jog 
žemėje yra plytoms gaminti tinka-
mo molio, Motiejus Jakniūnas – Ša-
laka įkūrė plytų gamyklėlę. Vėliau, 
tarpukaryje, plytų gamybą Pauriš-
kiuose atgaivino  jo sūnus Juozas. 

Istoriniai šaltiniai byloja, kad 
šioje vietovėje gyveno ne tiktai 
darbštūs, bet ir veiklūs, pamaldūs,  
šviesūs žmonės. Nemažai sodiečių 
ir jų šeimų narių įsijungė į Pavasa-
rininkų, Angelaičių draugijų, Šaulių 
sąjungos veiklą. Žmonės prenume-
ravo ir skaitė „Ūkininko patarėją“, 
„Mūsų laikraštį“, „Varpelį“, „Pa-
vasarį“ ir kitus laikraščius. Keliose 
sodybose veikė radijo imtuvai. 

1927 metais į Pauriškių kaimą 
buvo perkelta Grikiapelių pradinė 
mokykla, įkurdinta privačiuose na-
muose, kuri čia veikė net kelis de-
šimtmečius. Tiktai netoliese esan-
čiame Grikiapelių kaime pastačius 
dviejų aukštų mūrinę mokyklą, šis 
židinys iš Pauriškių ten ir išsikraus-
tė. 2001 metais Pauriškių pradinė 
mokykla buvo pertvarkyta į Svėda-
sų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos pradinio ugdymo skyrių, kuris 
po dešimtmečio buvo uždarytas. 

Nuo XX a. vidurio iki 1992 metų 
veikė ir Pauriškių biblioteka, kuri 

Pasivaikščiojimas po Pauriškius

uždaryta kaip neperspektyvi. 

Kaimas prasideda ir baigiasi 
plytinės griuvėsiais

Iš kurios tiktai pusės - ar nuo Svė-
dasų, ar nuo Anykščių bevažiuo-
si- Pauriškiuose vis tiek teks prava-
žiuoti pro didžiulių mūrinių pastatų 
griuvėsius. Dar 1935 metais Vikonių 
kaimo gyventojai broliai Juozas, An-
tanas ir Feliksas Sabaliai įkūrė plyti-
nę, kurioje primityviai gamino iš čia 
pat iškasamo molio plytas ir čerpes. 
Vėliau  buvo pastatyta nauja plytinė. 
Vikonių kaimo žemės plotų plečia-
mai plytinei nebepakako, dauguma 
naujų statinių atsirado ir Pauriškių 
kaimo teritorijoje. Anykščių Staty-
binių medžiagų kombinato Vikonių 
cecho gaminamos plytos sovietme-
čiu turėjo didelę paklausą, pakanka-
mai darbo turėjo vietiniai žmonės. 
Plytinės darbuotojams specialiai 
Grikiapeliuose net buvo pastatyti 
keli daugiabučiai namai.

Tačiau vis labiau senkant molio 
klodams, mažėjant  šalyje statybų ap-
imtims, Vikonių cecho veikla pradėjo 
„strigti“. Buvo bandoma „kabintis” 
į kitokias gamybos sritis: pradėtas 
pjaustyti granitas, gamintos vonios ir 
kriauklės iš plastmasinių medžiagų, 
lieti atminimo ženklai Lietuvos par-
tizanų kapavietėms ir žūties vietoms 
žymėti. Bet ir naujovių ieškojimas 
nedavė teigiamų rezultatų. Bet kokia 
veikla XX a. pabaigoje Vikonių ceche 
buvo nutraukta, o pastatai tiesiog pa-
likti likimo valiai. Pastatus bandoma 
parduoti, tačiau pirkėjų tos griuvenos 
nedomina. 

Pauriškiuose... 
Pauriškių nebeliko

Pauriškiečius, žinoma, ir stebi-

no, ir pykdė tas faktas, kad jų kai-
me veikė ne Pauriškių, bet Vikonių 
plytinė, tačiau vietinių gyventojų 
nuomonės niekas nepaisė, pavadi-
nimų keisti neketino. 

Betgi šis kuriozas- taip pat jau 
istorinė praeitis. Bent jau taip tu-
rėtų būti. Deja, deja... Kad ir kaip 
bebūtų keista, tačiau įvažiavus į 
Pauriškių kaimo teritoriją, išvysti 
ant kelio rodyklių užrašus, kad tai 
- „Vikonys“. Šis pavadinimas keli-
ninkų įrengtose rodyklėse įrašytas 
net keturis kartus.  Na, o aplankyti 
tądien sodiečiai vienu balsu ir di-
džiuodamiesi tvirtino gyvenantys 
ne kur kitur, o būtent Pauriškiuo-
se. 

Baliūnų sodybą 
sergėjo... rainis

Pirmiausia nusprendžiau užsukti 
į Pauriškių senbuvių Baliūnų so-
dybą. Čia ne kartą teko lankytis, 
bendrauti su tikru Svėdasų krašto 
šviesuoliu, kraštotyrininku Antanu 
Baliūnu ir jo žmona ilgamete Svė-
dasų ambulatorijos medicinos se-
sele Vladislava. Garbaus amžiaus 
sulaukęs Antanas jau iškeliavęs 
Amžinybėn, tačiau jo žmonelė šil-
tuoju metų laiku dar gyvena Pau-
riškiuose. Tačiau ant trobos durų 
kabojo spyna. Kiti pauriškiečiai 
tvirtino, kad jos dukra į Panevėžį 
žiemoti tikrai dar neišsivežė, tad 
moteriškė kur nors netoli teišva-
žiavusi, sugrįš. Tądien net keletą 
kartų vis sukau į šį kiemą, tačiau 
nesėkmingai. Kieme snūduriavo 
ir sodybą sergėjo gerai įmitęs, ti-
kriausiai sodybos šeimininkės la-
bai mylimas rainas katinas. 

Baliūnų kiemą tebepuošė auk-
sarankio meistro sodybos šeimi-
ninko Antano išskobtas medinis 
kryžius, o viename medyje puika-
vosi ir jo sumeistrauta koplytėlė. 
Viskas atrodo taip pat, kaip buvo ir 
jam gyvam tebesant. Tiktai nebe-
simatė aplinkui įvairių senų krašto 
istorinę praeitį menančių rakandų, 
ant klėties sienos nebekabojo gir-
napusės.

Dešimtmečiai santarvės 

Vos pravėrus Juodelių trobos du-
ris, padvelkė maloni šiluma. Mie-
la šypsena pasitikusi guvi senolė 
Ona Juodelienė pakvietė prisėsti. 

Ji pati, iškišusi galvą iš trobos, 
šūktelėjo vyrą Vytautą, kažką besi-
tvarkantį ūkiniame pastate. Ir štai 
pradedame šnekučiuotis. Žilagalvė 
senutė pasisako sulaukusi jau 93 
metų. Jos Vytautas keleriais me-
tais jaunesnis, dar neturi ir 90-ies. 
Jie abu į Pauriškius atsikraustė iš 
Užpalių krašto, čia nusipirko na-
mus. Pauriškiai - Vytauto motinos 
Veronikos Žvirblytės-Juodelienės 
tėviškė. Ir gyvena Pauriškiuose jau 
daugiau kaip keturiasdešimt metų. 
Kolūkmečiu Ona dirbo kolūkyje 
laukininkystės darbininke, o Vy-
tautas - kalviu. Po darbo kolūkyje 
laukdavo darbai nuosavame ūkyje 
- ir daržai, ir gyvuliai. Laikė kiau-
les, karves, turėjo ir arklį. 

Vytautą jau septynuolika metų 
kamuoja cukraligė. Pašnekovai 
džiaugėsi, kad dukra Zita visai ne-
toliese- Vikonyse gyvena, sūnus 
Gintautas įsikūręs Svėdasuose. 
Vyriausias sūnus Vidmantas apsi-
gyvenęs Keblonyse, netoli Anykš-
čių, bet ir jam ne problema atva-
žiuoti ar telefonu pasikalbėti. Ona 
ir Vytautas kartu jau keliasdešimt 
metų. Buvo per tuos metus ir šilto, 
ir šalto, džiaugsmų ir rūpesčių. Bet 
tie metai buvo kupini santarvės, 
šeimyninės laimės. 

Sužinojusi, kad šis rašinys apie 
Pauriškius ruošiamas laikraščiui 
“Anykšta”, žilagalvė Ona Juode-
lienė prisipažino, kad šį laikraštį 
ji susidomėjusi visuomet skaito ir 
ypatingai mėgsta pasakojimus apie 
kaimus. 

        
Nepamiršta giminės istorija

Vos išėjus iš Juodelių, pataikiau 

į Pauriškių senbuvių Šalakų sody-
bą. Kai užsiminiau apie Motiejų 
Jakniūną- Šalaką, kuris įsteigė ga-
myklėlę, sodybos šeimininkė Zita 
Ragaišienė patvirtino, kad tai būta 
josios prosenelio. Seniai jau nebė-
ra ne tiktai prosenelio Motiejaus. 
Amžinybėn iškeliavo ir jos senelis 
Juozas Šalaka, ir tėvelis Bronisla-
vas, ir kiti artimieji. Namuose, kur 
gyveno ne viena jų giminės karta, 
dabar įsikūrusi jinai su savo šei-
ma. Kaimas šalia gero kelio, ne-
toli autobusų stotelė, patogu Zitos 
vaikams pasiekti Anykščių Jono 
Biliūno gimnaziją. 

Zita prasitarė, kad tie namai 
kurį laiką iš jų buvo net atimti. 
Pokario metais josios tėvai su 
vienu vaiku buvo ištremti į Si-
birą. Ten Šalakų šeima susilaukė 
dar dviejų atžalų. Į Lietuvą su-
grįžusi tremtinių šeima  negalėjo 
apsigyventi savo namuose Pau-
riškiuose, todėl įsikūrė Bajorų 
kaime, kur ir gimė Zita. Tiktai 
gerokai vėliau, kai mokykla iš 
Šalakų namų buvo iškeldinta, ti-
kriesiems savininkams vėl buvo 
leista atsikraustyti. Žinoma, se-
nus namus teko ir paremontuoti. 

Sodybos šeimininkė parodo ir 
medinį kryžių, sukurtą iš Svėdasų 
kilusio menininko Kęstučio Ne-
niškio. Ant kryžiaus išrašyti ir šios 
šeimos tremties bei kryžiaus atsta-
tymo metai (1946-1996).

Beje, Zitos Ragaišienės dėdė 
Romualdas Šalaka, taip pat patyręs 
tremties baisumus, parašė ir išleido 
prisiminimų knygą „Nuo Jaros iki 
Kolymos“. Anapilin jau iškeliavo 
ir šių skaudžių prisiminimų auto-
rius...

Veiklūs Svėdasų seniūnijos Ku-
nigiškių I kaimo gyventojai, suburti 
aktyvaus seniūnaičio Prano Maišelio, 
suorganizavo sodiečių sambūrį. Pir-
miausia visi pasimeldė už Amžiny-
bėn išėjusius kraštiečius Svėdasų Šv. 

Arkangelo Mykolo parapijos bažny-
čioje, paskui susibūrė prie suneštinių 
vaišių stalo Broniui Kovui priklau-
sančioje etnografinėje pirkioje. 

Kadangi Kunigiškių I kaime 
pastaruoju metu įsikūrė nemažai 

naujų gyventojų, toks sambūris 
buvo puiki proga naujakuriams 
susipažinti su kaimo senbuviais, 
aptarti bendrai visiems rūpimus 
klausimus.

Vytautas BAGDONAS

Sodiečių sambūris

Šalakų sodybos kieme atstatytas kryžius toje pat vietoje, kur jis 
stovėjo ir iki ištremiant šią šeimą į Sibirą.

Pauriškių kaimo sodybos išsidėstę vienoje eilėje palei Anykščių-
Rokiškio plentą.

Šviesios atminties kraštoty-
rininko, gimtinės istorijos 
puoselėtojo Antano Baliūno 
sumeistrauta ir į medį įkelta 
koplytėlė.

Keliauji pro Pauriškius, o ženklai rodo, kad ši vietovė yra Viko-
nys.

Jau daugelį metų Pauriškius   „puošia“ ir visus šiurpina  buvu-
sios plytų gamyklos griuvėsiai.

Autoriaus nuotr.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-10-24 9.00 val. atliks 
kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr. 677, esančiam Naujaūlyčio 
k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklini-
me gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3464/0003:12 Jono Lauciaus turto 
paveldėtojus. Kontaktinė informacija: Maironio g. 4, Utena LT-28241, 
tel. 8-611-30630, kristina.zamblauskaite@vzf.lt
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kampas

 Nieko nepridėjau, nieko ne-
gražinau”, – dėstė politikė.

 Ji rinkiminės kampanijos 
metu „nelipo ant bačkos“, ne-
dalyvavo Anykščiuose ir Svė-
dasuose rengtuose debatuose. 
„Vertinu bendravimą be tarpi-
ninkų. Su savo komanda ėjome 
pas žmones, bendravome, su 
daugybe žmonių turėjau tiesio-
ginį kontaktą“, – „Anykštai“ 
kalbėjo į antrąjį rinkimų turą 
patekusi politikė. Paklausta 
apie netikėtą sėkmę, G. Kildi-
šienė sakė, kad jai pačiai rezul-
tatas nėra netikėtas, kad ji jautė 
rinkėjų simpatijas ir palaikymą.

S. Jovaiša politikės, su kuria 
turės varžytis antrajame ture, 
laimėjimu stebėjosi. „Žmonės 
vis dar ieško „gelbėtojų“, – pra-
tarė S. Jovaiša.

Teks griauti prakeiksmus

Šie Seimo rinkimai Anykščių 
– Panevėžio apygardoje patvir-
tino daugumą iki šiol buvusių 
dėsningumų. Niekad Seimo rin-
kimų mūsų apygardoje tas pats 
asmuo nėra laimėjęs du kartus 
iš eilės. R. Sargūno pralaimėji-
mas tai patvirtina. 20 metų rin-
kimų mūsų apygardoje nelaimi 
tos partijos, kuri valdo rajoną, 
atstovas – L. Pakeltis taip pat 
įrodė šią taisyklę. Jau 20 metų, 
kai į antrąjį turą mūsų apygar-
doje nepatenka socialdemokra-
tas (A. Kontrimienė nepateko). 
Nuo 2004 metų Konservatorių 
partijos atstovas visuose mūsų 
apygardos Seimo rinkimuose 
patekdavo į antrąjį turą. Visada 
konservatorius patekdavo an-
truoju numeriu ir visada iki šiol 
pralaimėdavo antrajame ture. 
Beje, visoje Anykščių istorijo-
je nėra buvę atvejo, kad tas as-
muo, kuris pirmajame ture lieka 
antras, antrajame ture aplenkia 
lyderį. Taigi, konservatorius S. 
Jovaiša į antrąjį turą antruo-
ju numeriu pateko dėsningai, 

(Atkelta iš 4 p.)

Tele Loto Lošimas Nr. 1070 Data: 2016-10-09
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Apie taiką

 

gimė

1. 
2. 3. 
4.

 

Gabija SIMALONSKAITĖ, 
gimusi 09 08
Eglė ZINKEVIČIŪTĖ, 
gimusi 10 02
Radvilė LISAUSKĖ, 
gimusi 10 02
Nikolė KUKORYTĖ, 
gimusi 09 25
Mėta TALEIŠYTĖ, 
gimusi 09 26

pro memoria
Anykščių mieste
Aldona BALTUŠIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 10 09
Bronislovas ZLATKUS, gimęs 1936 m., mirė 10 02
Anykščių seniūnijoje
Izotas ASAČIOVAS, gimęs 1925 m., mirė 10 08
Svėdasų seniūnijoje
Valentas GAVĖNAVIČIUS, gimęs 1969 m., mirė 09 30
Troškūnų seniūnijoje
Antanas BALTRŪNAS, gimęs 1925 m., mirė 10 08
Viešintų seniūnijoje
Aldona PAŠKAUSKIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 10 08

Linas BITVINSKAS

Šiemet Nobelio taikos pre-
mija paskirta Kolumbijos pre-
zidentui už pastangas įveikti 
daugelį metų trunkantį pilietinį 
karą su marksistais. 

Įdomu, kad ne visos šalys 
pasaulyje iš viso turi savo armi-
jas. Britų leidinys „Telegraph“ 
ta proga paskelbė taikiausių 
pasaulio šalių reitingą. 

Pirmoje vietoje – Centrinės 
Amerikos šalis Kosta Rika. 
Čia yra įsikūręs JTO Taikos 
universitetas, o patys kostari-
kiečiai yra pripažįstami kaip 
patys laimingiausi pasaulio 
gyventojai.

Toliau įrašytas Lichtenštei-
nas, kuris nuosavos armijos 
atsisakė dar 1868 metais. Prie-
žastis – armija per brangiai 
kainavo (o juk tada dar samčių 
pirkti turbūt nereikėdavo). 

Trečia – salų valstybė Sa-
moa, kuri savo armijos išvis 
neturėjo niekada.  

Toliau vardijamos šalys 
tokios  nedidelės šalys kaip 
Andora, Dominika, Tuvalu, 
Vatikanas, Karibatis, Nauru ir 
dar visa virtinė salų valstybių 
Ramiajame vandenyne. 

Taigi, gerai jiems ten salose, 
kur priplaukti sunku, bet iš ki-
tos pusės aišku, kad ne armija 
ir jos dydis lemia šalies saugu-
mą, tuo labiau – šalies gyven-
tojų laimės pojūtį.  

horoskopas
AVINAS. Norėsis daugiau ben-

drauti, tapsite atviresni. Galimi nau-
dingi susitikimai, kurių metu gali 
nuskambėti neblogų idėjų, pasiūly-
mų. Gali užsimegzti itin reikšminga 
partnerystė, pavykti tarpininkavimas, 
teisinis procesas, konkursas ar kt. 

JAUTIS. Padaugės aiškumo, ką 
ir kaip reikia daryti toliau darbe, po-
litikoje ar kt. Palanku ieškotis darbo, 
įsigyti nuosavybę arba nuomotis įvai-
rios paskirties patalpas, darbui skirtą 
įrangą, baldus. Galite sudaryti palan-
kią sutartį.

DVYNIAI. Palankus metas su-

sipažinti su svetimšaliais, priimti iš 
toli atvykusius svečius ar patiems 
kažkur vykti, stažuotis, laikyti eg-
zaminą. Pravartu pasidomėti įstaty-
mais, paieškoti teisybės, jei tai jums 
aktualu.

VĖŽYS. Suksite galvą dėl fi-
nansinių reikalų, mokesčių, šeimos 
gerovės ar kažko kito, kas nemažai 
kainuoja. Vieno reikia, kito norisi, 
o galimybės ribotos. Nesivaikykite 
brangių “etikečių”, džiaukitės tuo, 
kuo galite pasidžiaugti.

LIŪTAS. Tiktų tvarkyti juridinius 
reikalus, pasirašyti sutartis. Regis, 
trokšite naujovių, augs noras plėsti 
akiratį, lavinti įgūdžius. Pasistengę 

nesunkiai atnaujinsite svarbų ryšį. 
Jeigu dabar dėl kažko konkuruojate, 
turite daug šansų laimėti. 

MERGELĖ. Lengviau bus imtis 
iniciatyvos, ūgtels suinteresuotumas 
rezultatais. Gali atsirasti proga pa-
demonstruoti profesinius įgūdžius, 
dalykines savybes. Galbūt sudaly-
vausite renginyje, kuriame užsimegs 
reikalingos pažintys. 

SVARSTYKLĖS. Tai aktyvių, 
kūrybingų žmonių sėkmės diena. Jei-
gu tokie esate, įgyvendinsite sumany-
mus, kurie atrodė neįgyvendinami. 
Gerų rezultatų galite tikėtis, jei studi-
juojate, tvarkote juridinius formalu-
mus, ruošiate svarbias publikacijas. 

SKORPIONAS. Gali tekti pa-
skubėti užbaigti kai kuriuos darbus, 
įsipareigojimus. Tačiau jums bus 
maloniau, jeigu savo energiją galėsi-
te nukreipti į namų pusę. Bus smagu 
padėti šeimos nariams, pasirūpinti 
vaikais ar savo asmeniniais porei-
kiais.

ŠAULYS. Galėsite labiau priartėti 
prie tų, kurie jums svarbūs ir su jų pa-
galba sutvarkyti kai kuriuos aktualius 
reikalus. Palanku vykti į kelionę, sve-
čiuotis pas draugus, gimines.

OŽIARAGIS. Galbūt atsiras 
įsidarbinimo galimybė arba šansas 
papildomai užsidirbti, kažką įsigyti 
naudingomis sąlygomis ir pan. Jūsų 

pademonstruotas aiškus praktinis 
požiūris kažkam palengvins darbą ar 
svarbų apsisprendimą.

VANDENIS. Jums netrūks entu-
ziazmo, polėkio. Daugiau dėmesio 
skirkite mokslui, profesiniams reika-
lams. Jūsų aktyvumas, komunikabi-
lumas padės įgyvendinti didžiąją dalį 
planų. Galimos tam tikros spontaniš-
kos reformos.

ŽUVYS. Vaizduotė, pasąmoninė 
įžvalga šiuo metu jūsų neklaidins į 
lankas, o padės tiksliai, konkrečiai 
viską mintyse sudėlioti ir pataikyti į 
dešimtuką. Bus geriau, jei atsipalai-
duosite ir leisite įvykiams klostytis 
savaime. 

Antrajame ture - konservatorius 
krepšininkas ir „valstietė“ manekenė

tradiciškai. Tradiciškai jam pri-
klauso ir pralaimėti. Tačiau arba 
ši, arba kita tradicija turės būti 
sulaužyta. Mat Anykščiuose rin-
kimų niekad nėra laimėjęs kitas 
tos pačios partijos žmogus: iki 
šiol rinkimus yra laimėjęs LDDP 
(socdemų) atstovas, konservato-
rė, „valstietis“, „tvarkietis“ ir 
„darbietis“. „Valstietis“ A. Bau-
ra rinkimus laimėjo du kartus 
(po ketverių metų pertraukos), 
tad jei laimės G. Kildišienė, bus 
pirmas kartas, kai mūsų Seimo 
nariu taps antras žmogus iš tos 
pačios partijos.

Pas kaimynus ir tradicijos, 
ir siurprizai

Kaimyninėje Ukmergėje „dar-
bietė“ Seimo pirmininkė Loreta 
Graužinienė liko tik ketvirta. Šio-
je apygardoje į antrąjį turą pateko 
konservatorė Agnė Balčiūnienė ir 
„valstietis“ Juozas Varžgalys. Mo-
lėtų – Širvintų apygardoje, kaip ir 
buvo prognozuota, antrajame ture 
varžysis dabartinio Seimo nariai 
„darbietis“ Petras Čimbaras bei 
konservatorius Valentinas Stun-
dys. Nalšios apygardoje į antrąjį 
turą pateko „valstietis“ Gintautas 
Kindurys ir Lietuvos laisvės są-
jungos (liberalai) atstovas Vytau-
tas Vaitkevičius. Kultūros minis-
tras, „darbietis“ Šarūnas Birutis 
liko tik trečias. Zarasų – Visagi-
no apygardoje beveik 40 proc. 
balsų surinko „tvarkietis“ Algi-
mantas Dumbrava. Jis antrajame 
ture varžysis su „darbiete“ Olga 
Podolskiene, surinkusia mažiau 
nei 11 proc. balsų. Šios politikės 
vyras Rimvydas Podolskis prieš 
ketverius metus pateko į antrąjį 
rinkimų turą, bet buvo nuteistas 
už balsų pirkimą ir iš rinkimų 
pašalintas. Utenos apygardoje 
kiek netikėtai pirmuoju numeriu 
į antrąjį turą pateko konservato-
rius Edmundas Pupinis, antrąja 
liko socialdemokratė Milda Pe-
trauskienė. Biržų-Kupiškio apy-
gardoje antrajame ture varžysis 

socialdemokratas Aleksandas 
Zeltinis bei „valstietis“ Audrius 
Šimas. Trečias liko „darbietis“ 
Ritas Vaiginas, Anykščioų ligo-

Parlamentarui Ričardui Sargūnui rinkimai baigėsi košmariškai 
– jis Anykščių-Panevėžio apygardoje liko tik penktas

Antanas Baura turėjo realias galimybes patekti į Seimą pagal 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą, tačiau per reitin-
gavimą buvo nustumtas žemyn. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

ninės vyriausiojo gydytojo Dalio 
Vaigino brolis.  

-ANYKŠTA
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perka

įvairūs

Redaktorius

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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, (8-699) 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.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant, išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

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 gy-
venimui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, 
žemės - miško sklypą gražes-
nėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mope-
dus, sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus.

Tel. (8-648) 67177.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

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

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža. 

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

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,30 
Eur/kg), bulius (1,50 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vie-
toje. 

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

Kita

Perka, padeda sėkmingai par-
duoti rinkos kaina įvairų nekilno-
jamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

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

Tel. (8-617) 05596.

Kviečius, žirnius, pupas, kvie-
trugius, miežius, grikius, nekon-
dicinius grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

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

Tel. (8-680) 85841.

Išnuomoja dviejų kambarių butą 
Ramybės mikrorajone (5 aukštas, 
renovuotas namas).

Tel. (8-608) 94543.

Dovanoja

Ožkas.
Tel. (8-381) 7-72-37.

Du baltus 3 mėnesių kačiukus.
Tel. (8-617) 76838.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Suteikia paskolas už užstatą. 
Tel. (8-694) 13180.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atlieka kadastrinius ma-
tavimus sklypui Nr.1334, esančiam Kunigiškių II k., Svėdasų sen., 
Anykščių r. sav. Kviečiame per 10 dienų nuo paskelbimo atvykti gre-
timo žemės sklypo kad. Nr.3470/0002:332 savininko Jono Porciko 
paveldėtoją ar įgaliotąjį asmenį adresu: J.Biliūno 28-2, Anykščiai. 
Kontaktinė informacija: J.Biliūno 28-2, Anykščiai, LT-29117, tel. 8-687-
56047, dale.vitkuviene@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atlieka kadastrinius mata-
vimus sklypui Nr.1335, esančiam Girelės k., Svėdasų sen., Anykščių 
r. sav. Kviečiame per 10 dienų nuo paskelbimo atvykti gretimo žemės 
sklypo kad. Nr.3470/0004:435 savininko Jono Butkaus paveldėtoją ar 
įgaliotąjį asmenį adresu: J.Biliūno 28-2, Anykščiai. Kontaktinė infor-
macija: J.Biliūno 28-2, Anykščiai, LT-29117, tel. 8-687-56047, dale.
vitkuviene@vzf.lt

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE, kategorijų 
vairuotojų kursus. Teorijos dėstytojai ir vairavimo instruktoriai ga-
rantuoja kokybišką mokymą.  Praktinis vairavimas vyksta Jums 

patogiu laiku. Renkama nauja grupė 2016 m. spalio 13 d. 17 val. 
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba Liudiškių g. 29, Anykščiai.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų įdėklai. Pristatomi ka-
minai. Kaminų remontas, skardi-
nimas, kamino angos didinimas. 
Stogų dengimas. 20 metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

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

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

parduoda
Kuras

Malkas beržo, alksnio, ąžuolo. 
Atveža. 3 m ilgio. 

Tel. (8-604) 84051.

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

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

Kita

Pusę metų naudotą dvigulę 
lovą (1,40 m x 1,90 m) su dviem 
spintelėm. Medžio apdaila - rau-
donmedis. Kaina 200 Eur.

Tel. (8-694) 54446.

MTZ-82.
Tel. (8-612) 34784.

Karvę.
Tel. (8-654) 80343.

siūlo darbą
UAB “Ukmergės melioracija” reika-

lingi vamzdžių klojėjai ir betonuotojai. 
Tel. (8-698) 41397.

ŽŪB “Elma” reikalingi suvirintojas ir 
fermų mechanikas.

Tel. (8-682) 97420.
  
Ieškomi patyrę staliai darbui 

Norvegijoje prie karkasinių namų 
statybos. Atlyginimas nuo 2200 eurų 
į rankas. 

Tel.: (8-658) 37600,  (8-671) 73877, 
info@eurodarbai.lt

Kviečius, miežius, avižas, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. Greitai 
atveža.

Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svi-
lintos dujomis. Atvėsintos, subpro-
duktai. Pristato nemokamai ir greitai. 

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

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

Tel. (8-612) 57075.
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MOZAIKA

Lietuvos specialistai susipažino su 
kai kurių Norvegijos savivaldybių 
gerosios praktikos pavyzdžiais – hi-
droelektrinių efektyviu valdymu ir 
inovatyviais elektros tiekimo tinklo 
technologiniais sprendimais bei atlie-
kų deginimo gamykla ir joje vyks-
tančiais technologiniais procesais bei 

Savivaldybių energetikos specialistai sėmėsi patirties Norvegijoje
Pastarąjį pusmetį net trisdešimt Lietuvos savivaldybių atstovų, atsa-

kingų už energetikos srities klausimus, dalyvavo pažintiniuose vizituose 
į Norvegiją, kur susipažino su šios šalies savivaldybių patirtimi ir politi-
ka energinio efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių plėtros srityje. 

įrenginiais. Taip pat  – su visuome-
ninių pastatų energinio efektyvumo 
didinimo sprendimais, tokiais kaip 
atsinaujinančių išteklių energijos 
naudojimas ar kompiuterinių pastatų 
valdymo sistemų diegimas. Vieno iš 
vizitų metu buvo pristatytas tvarus 
energijos išteklių valdymas Bergeno 

uosto logistiniuose procesuose. 
Norvegijos savivaldos atstovai 

pristatė Lietuvos specialistams ir Kli-
mato bei energetikos veiksmų planus 
2010-2020 metams bei juose numaty-
tus sprendimus, susijusius su energi-
jos gavyba iš atsinaujinančių šaltinių 
ir energijos taupymo būdais pastatų 
bei viešojo transporto sektoriuose. 

Šie pažintiniai vizitai yra dalis pro-
jekto „Tvarus energijos ir aplinkos 
kokybės valdymas vietos lygmeniu“, 
kurį Lietuvos savivaldybių asociacija 

įgyvendina kartu su Norvegijos sa-
vivaldybių ir regionų bei darbdavių 
asociacija. Vienas iš projekto tikslų 
yra padėti septynioms šalies savival-
dybėms parengti atsinaujinančių ište-
klių energijos naudojimo plėtros pla-
nus taip, kaip to reikalauja Europos 
Sąjungos direktyvos bei nacionaliniai 

teisės aktai. 
Projekto įgyvendinimas iš dalies 

finansuojamas Norvegijos finansinio 
mechanizmo lėšomis. Norvegija yra 
viena iš pirmaujančių šalių, įgyvendi-
nant energinio efektyvumo ir atsinau-
jinančių energijos išteklių panaudoji-
mo iniciatyvas.

Anykštėnė Marijona Fergizienė 
sakosi iki šiol pykstanti ant rinkė-
jų, kurie rinkimuose už ją nebal-
savo. „Todėl dabar esu priversta 
registruotis pas merą gyventojų 
priėmimo valandomis“, - redakci-
jai atsiųstame laiške dėstė aktyvio-
ji pensininkė.

„Sekretorė mėgino atkalbėti, 
kad meras labai užimtas, užsiėmęs 
dideliais reikalais. Leido suprasti, 
kad pensininkų reikalai tokie ma-
žiukai, kad meras negali sau leisti 
švaistyti brangaus laiko. Paskyrė 
15 minučių“, - apie tai, kiek daug 
pastangų teko įdėti, norint patekti 
pas merą, pasakojo M. Fergizienė.

O problema – jau ne kartą į vie-
šumą kelta. Anot M. Fergizienės, 
kiekvienas gyventojas turi mokėti 
už dujas, šaltą vandenį, elektrą, šil-
dymą, komunalines paslaugas. Ga-
lima sumokėti bankuose, parduo-
tuvėse, pašte. Vienos įmokos kaina 

Marijona Fergizienė siekia, 
kad už paslaugas gyventojai 
mokėtų rečiau

nuo 19 iki 25 ct.  Penki mokesčiai  
- jau ir visas euras. 

„Daugiabučiuose gyvena 3 000 
šeimų. Po 1 eurą per mėnesį  - 3 
000 eurų .Privačių namų, kaimo 
gyventojai moka irgi. Vėl 3 000 
eurų. Per 14 metų sumokame virš 
milijono eurų. Kai kam yra tiesiog 
aukso kasykla“,  - pastebi M. Ferg-
zienė ir siūlo išeitį.

„Už paslaugas Anykščiuose 
mokame 12 kartų per metus. Taip 
mokėjome ir prie ruso. Klausiu 
gyvenusio Vokietijoje, kaip jis mo-
kėdavo.

“Vokietijoje sąskaitas pateik-
davo kas du mėnesius. Per metus 
būdavo šeši mokėjimai vietoj dvy-
likos“, - rašo M. Fergizienė.

Anot aktyvios visuomeninkės, 
meras pažadėjo su paslaugas tei-
kiančių įmonių vadovais, buhal-
teriais pasvarstyti, kaip atpiginti  
įmokų mokėjimą.

Kalbasi dvi draugės:
– Žinai, mano vyras visai nekrei-

pia į mane dėmesio. Grįžta namo 
ir iškart klausia: „Tai ką ėdamo 
turim?“. Su juo tiesiog neįmanoma 
gyventi.

– Ai, visi vyrai tokie. Maniškis 
anksčiau irgi taip elgdavosi, bet aš 
radau priemonę.

– Ir kokia ta priemonė?
– Labai paprasta: nusipirk ko-

kius nors ypatingus drabužius, pa-
vyzdžiui, juodą apsiaustą ir kaukę, 
ir sutik jį taip apsirengusi. Pamaty-
si, iškart ims elgtis visiškai kitaip.

Po kelių dienų draugės vėl susi-
tinka:

– Žinai, padariau kaip sakei: nu-
sipirkau juodą apsiaustą, kaukę, 
apsirengiau…

– Ir kaip?
– Jis parėjęs nužvelgė mane ir 

sako: „Labas, Zoro. Tai ką ėdamo 
turim?“.

***

– Gražuole, ar galiu Jus pakvies-
ti šokiui?

– Trys vaikai.
– A… tada ilsėkitės, ilsėkitės…

Albanijoje - karališkos 
vestuvės

Albanijos sostinėje Tiranoje 
savaitgalį atšoktos karališkos 
vestuvės - čia aukso žiedus su-
mainė vienintelis paskutiniojo 
karaliaus palikuonis princas Leka 
(Leka) ir jo sužadėtinė Zaharia 
(Zaharia). Šeštadienį vykusioje 
ceremonijoje dalyvavo daugiau 
kaip 20 karališkųjų šeimų atsto-
vų, praneša agentūra AFP. 

33-ejų Zaharia yra žinoma al-
banų aktorė, jos 34 metų sutuok-
tinis dirba vyriausybės patarėju. 
Tai buvo pirmosios karališkosios 
vestuvės Albanijoje nuo 1938-
ųjų. Leka yra paskutiniojo Alba-
nijos karaliaus Zogu I (Zogu I) 
vaikaitis ir po tėvo mirties 2011-
aisiais - paskutinis tiesioginis 
karaliaus palikuonis. 

Kai į Albaniją įžygiavo italai, 
karališkoji šeima 1939 metais iš 
Tiranos spruko į užsienį. Vėlesnė 
komunistinė Albanijos vyriausy-
bė galiausiai 1946-aisiais karalių 
Zogu I nušalino nuo sosto. Tik 
pasibaigus komunizmui Albani-
joje šeima grįžo į šalį. 1997 me-
tais ji dideles viltis siejo su refe-
rendumu, kuriame albanai turėjo 
pareikšti savo nuomonę dėl bū-

simos valdymo formos. Tačiau 
piliečiai tarė „ne” monarchijai. 

Populiarusis dainininkas 
R. Viljamsas supykdė rusus

Paviešintas populiaraus daini-
ninko Robio Viljamso (Robbie 
Williams) dainos “Party Like 
a Russian” (“Linksminkis kaip 
rusas”) vaizdo klipas supykdė 
žiūrovus, nes vaizdo klipe itin 
stereotipiškai pristatoma Rusi-
jos kultūra. Manoma, kad daini-
ninkas daugiau niekada negalės 
surengti pasirodymų Rusijoje, 
praneša “The Guardian”.

R. Viljamsas dainuoja apie ly-
derį, kuris “paima iš visos tautos 
grynuosius pinigus, paima smul-
kiuosius pinigus ir įkuria savo 
kosmoso stotį”. 

Atlikėjas dainuoja pagal me-
lodiją “Dance of the Knights” 
iš Sergejaus Prokofjevo baleto 
“Romeo ir Džuljeta” (“Romeo 
and Juliet”). 

Rusijos valstybinis televizijos 
kanalas “Vesti” teigė, neva dai-
nininkas pasirinko Rusijos temą, 
gelbėdamas savo jau senokai 
priblėsusį populiarumą. 

Pasirodžius spėlionėms, kad 

dainoje kritikuojamas Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas, 
dainininkas R. Viljamsas skubiai 
sureagavo ir “Twitter” paskyro-
je savo gerbėjams paskelbė, kad 
daina “tikrai nėra apie poną V. 
Putiną”. Jis pabrėžė faktą, kad 
“rusai yra absurdiškai puikiai 
besilinksminantys žmonės”. 

Kiti teigia, kad vaizdo klipe 
pašiepiamas Rusijos elitas, kuris 
neturi nieko bendra su estetika, 
grožiu ir romantizmu. 

Trys Viduržemio jūroje
išgelbėtos pabėgėlės Italijos
laive susilaukė kūdikių

Trys iš pabėgėlių laivelio Vi-

duržemio jūroje išgelbėtos mo-
terys Italijos pakrančių apsaugos 
laive susilaukė kūdikių. Visi trys 
jaučiasi gerai, trečiadienį pra-
nešė pareigūnai, kuriais remiasi 
agentūra dpa.

Motinos, apie kurių tautybę 
duomenys nepateikiami, pirma-
dienį buvo išgelbėtos prie Libi-
jos krantų. Jų kūdikiai pasaulio 
šviesą išvydo „Dattilo CP940” 
plaukiant į Sicilijos Katanijos 
uostą.

Per dešimtis Italijos pakran-
čių apsaugos koordinuotų ope-
racijų pirmadienį ir antradienį 
Viduržemio jūroje išgelbėta per 
10 000 pabėgėlių. 37 nelegalūs 
migrantai rasti negyvi. 


