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„Anykš tos“ 
la ikrašč io  prenumeratą 

II  –a jam ke tv i rč iu i . 

Andrioniškyje gyventojų skaičius beveik 
nekinta per šimtmečius

Vos už 10 – ies kilometrų 
šiaurės vakarų kryptimi nuo 
Anykščių, apglėbęs krašto ke-
lią Anykščiai – Kupiškis, pri-
gludęs prie dešiniojo Švento-
sios upės kranto, 343 – iuosius 
metus nuo pirmojo paminėji-
mo skaičiuoja Andrioniškis. 
Išskirtinai gražios gamtos prie-
globstyje įsikūręs miestelis turi 
turtingą istoriją. Čia gyventi ir 
kurtis žmones traukė visada, 
gal todėl beveik pusiaukelėje 
tarp Anykščių ir Viešintų įsi-
kūręs Andrioniškis pasižymėjo 
neįtikėtinai stabiliu gyventojų 
skaičiumi. 

Miglė, Judrė ir Andrius Baltrašiūnai su Pija prie savo molinio gyvenamojo namo.

Daugiabučių renovacijai gyventojams 
skolintis nereikės Linas BITVINSKAS

Arvydas LINGAITIS

Kovo 25 dieną Anykščių savivaldybės salėje ir kultūros centre vyko susitikimai su  Aplinkos ministru Valentinu Mazuroniu bei 
ministerijos viceministrais. Renginiuose dalyvavo ir finansų viceministras Vytautas Galvonas. Su gyventojais buvo aptarti atliekų 
surinkimo, daugiabučių renovacijos ir kiti aktualūs klausimai.

Į anykštėnams aktualius klausimus atsakinėjo (iš kairės): aplinkos viceministrai Linas Jonauskas, Daiva Matonienė, 
finansų viceministras Vytautas Galvonas ir aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

Naktis. Kovo 28 d., penktadie-
nį, 18.30 val. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
vyks renginys „Vaikai ir knygos: 
diena – naktis bibliotekoje“. Ren-
ginyje dalyvaus Prancūzų institu-
to Lietuvoje atstovas Luc Aubry 
bei Lietuvių kalbos instituto di-
rektorė Elena Jolanta Zabarskaitė. 
Taip bus minima tarptautinė Fran-
kofonijos ir Vaikų knygos dienos. 
Vaikai iš makaronų darys Eifelio 
bokštą, o ryte valgys prancūziškus 
pusryčius. 

Renginys. Penktadienį 17 val. 
Anykščių koplyčioje klimatologė, 
fizinių mokslų daktarė Audronė 
Galvonaitė skaitys paskaitą „Kli-
mato ir orų įtaka žmonių sveika-
tai“, bei mielai atsakys į anykštėnų 
klausimus. Renginys nemokamas, 
jį organizuoja Pasaulio anykštėnų 
bendrija. 

Pasirodė. Pirmadienį apie 14 
valandą 20 minučių į Kuniškio 
kaime esančias dirbtuves buvo iš-
siųstos specialiosios pajėgos: dvi 
ugniagesių autocisternos, greito-
sios medicinos pagalbos automo-
bilis. Į įvykio vietą atskubėjo ir 
Anykščių priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas su pavaduotoju Ričiar-
du Stuku. Tačiau, kaip „Anykštai“ 
sakė R.Stukas, jokio gaisro Ku-
niškiuose nebuvo, o žmogui esą 
pasirodė, kad per langus patalpose 
matosi liepsnos.

Atranka. Anykščių menų cen-
tre trečiadienį vyko susitikimai 
su kandidatais į kultūrinės veiklos 
vadybininko vietą. Į atranką at-
vyko trylika pretendentų, dar du 
nepasirodė. Kas bus atrinktas į 
darbo,vietą, paaiškės vėliau.

Dėkokite. „Anykštos“ skaityto-
jai kviečiami rinkti populiariausią 
rajono gydytoją. Padėkos gydyto-
jui kaina – 20 litų. Padėkas gali-
te užsakyti „Anykštos“ skelbimų 
skyriuje arba elektroniniu paštu 
daiva.g@anyksta.lt, atsiuntus pa-
dėką ir mokėjimo kvito kopiją. 
„Anykštos“ adresas: Vilniaus g. 
29, LT-29145, Anykščiai.

Anykštėnai balsavo priešingai
Antradienį, Seime 

buvo svarstomas va-
dinamojo „žemės par-
davimo“ referendumo 
klausimas. 

Režisieriams atminti – renginiai 
Anykščiuose, Viešintose ir Vilniuje

Režisierių Galinos ir Vytauto 
Germanavičių atminimas gy-
vas Anykščių krašte. 

Negydomas 
tuberkulioze 
sergantis 
žmogus, gali 
mirti.
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VšĮ Anykščių menų inkubatorius 
– menų studija sėkmingai įvykdė 
projektą „ Istorinio – kultūrinio 
objekto pritaikymas meno ir 
verslo plėtrai Anykščių rajo-
ne“, kuris buvo finansuojamas 
pagal ES 2007-2013 Ekonomikos 
augimo veiksmų programos  prie-
do VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę 
„Asistentas 2“. Projektas buvo 

Atvirų durų dienos Anykščių menų inkubatoriuje
vykdomas nuo 2010 m. gruo-
džio iki 2014 m. sausio mėnesio. 
Projektui įgyvendinti gauta –4,308 
mln. litų paramos lėšų. 

Vykdant projektą buvo rekons-
truotas ankstesnę paskirtį prara-
dęs  kultūros paveldo statinys  ir 
pastatytas naujas priestatas, įsi-
gyta įranga įrengtos dirbtuvės.

Pastatyto menų inkubatoriaus 
pastato bendras plotas - 1.504 
kv.m  (882 kv.m naujas priestatas, 
622 kv.m rekonstruotas pastatas). 
Pastate įrengtos: keramikos, me-
džio apdirbimo, tekstilės, foto, 
dizaino, dailės studijos su tech-
nologiniais įrenginiais ir baldais, 
parodų ir renginių organizavimui 

įrengtos dvi salės ir galerija.
Pagrindinė viešosios įstaigos 

Anykščių menų inkubatoriaus – 
menų studijos veikla – remti pra-
dedančius menininkus ir kūrybinių 
industrijų verslus, skatinti naujų 
darbo vietų kūrimą, sumažinti kū-
rybines ekonomines veiklas vys-
tančių asmenų ir įmonių veiklos 
riziką ir, turintiems gerų  kūrybinio 
verslo idėjų, padėti užsiimti sava-
rankiška menine-kūrybine-komer-
cine veikla ir tapti finansiškai sta-
biliu rinkos dalyviu. 

Šiuo metu menų inkubato-
riuje kuria ir savo darbus de-
monstruoja: keramikė Dangira 
Pyragaitė, odinių dirbinių kūrėja 

Nijolė Davainienė, grafikė Aušra 
Pranckūnaitė Tamašauskienė, 
keramikė ir stiklo dirbinių kūrėja 
Justina Kamarauskaitė, fotogra-
fė Ieva Laurinavičiūtė, UAB 2D 
Packa, VšĮ „Gamtos pilnatvė“, 
vyksta kūrybiniai užsiėmimai vai-
kams ir edukacinės programos 
suaugusiems.

Balandžio 6-8 d. menų inkuba-
torius organizuoja atvirų durų 
dienas visuomenei. 

Kviečiame apsilankyti menų 
inkubatoriuje, susipažinti su 
menininkais, jų kūryba ir pa-
tiems dalyvauti kūrybiniame 
procese.

Atvirų durų dienų metu menų in-

kubatoriuje vyks šios edukacinės 
programos: „Tapyba ant šilko“, 
„Pasigamink papuošalą iš odos“, 
„Natūralios kosmetikos gamybos 
paslaptys“.

Daugiau informacijos ir regis-
tracija į edukacines programas:

www.anyksciumenai.lt 
Tel. 8 (381) 20190, 

mob. 8 (652) 44555.
Maloniai laukiame.

Parašai. Lietuvos socialdemo-
kratų partijos (LSDP) kandidatas 
į Prezidentus europarlamentaras 
Zigmantas Balčytis su gausia pa-
laikymo komanda trečiadienio rytą 
apsilankęs Vyriausioje rinkimų ko-
misijoje (VRK) pristatė 63 tūkst. 
680 jį palaikančių piliečių parašų. 
Dar 3 tūkst. 180 asmenų Z. Bal-
čytį parėmė internetu. Z. Balčytis 
tapo ketvirtuoju asmeniu VRK 
pristačiusiu jį remiančių piliečių 
parašus. Antrosios kadencijos sie-
kiančią Prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę parėmė per 67 tūkst. piliečių. 
Pirmasis VRK parašus pristatęs 
Darbo partijos kandidatas Artūras 
Paulauskas surinko per 41 tūkst. 
parašų, Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos lyderis Valdemaras Toma-
ševskis - per 50 tūkstančių.

Pakeis. Jei Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė nepateiktų paaiškinimų dėl 
įtarimų, esą Darbo partija galimai su-
sijusi su Kremliumi, dėl tolimesnių 
veiksmų jos atžvilgiu spręstų valdan-
čiosios koalicijos Politinė taryba, tei-
gia Seimo Pirmininkė Loreta Grau-
žinienė. „Politinė taryba dar kartą 
kreipėsi į Prezidentę ir laukiame at-
sakymo. Kreipimasis raštu pateiktas 
antrą kartą“, - sakė Seimo vadovė. 
Pasak Seimo Pirmininkės, nesulau-
kus Prezidentės atsako, dėl tolimes-
nių veiksmų apsispręs kreipimąsi 
inicijavusi valdančiųjų Politinė ta-
ryba.

Neįdomu. VSD šefas Gedimi-
nas Grina bei generalinis proku-
roras Darius Valys vakar Seimo 
plenariniame posėdyje atsakinėjo į 
parlamentarų klausimus, susijusius 
su kilusiomis grėsmėmis naciona-
liniam saugumui. Tačiau Seimo 
nariai beveik nieko nepešė, išsky-
rus informaciją, kad saugumiečiai 
norėjo susitikti su europarlamen-
taru Valdemaru Tomaševskiu ir jį 
įspėti apie patekimą į priešininkų 
interesų lauką, tačiau tokio noro 
neišreiškė pats minėtas politikas.

Parama. Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministras Andrius Krivas 
antradienį Kijeve surengtose politi-
nėse konsultacijose aptarė Lietuvos 
paramos, ypač ekspertinės, Ukrainai 
galimybes, kovo 21 dieną pasira-
šius Europos Sąjungos ir Ukrainos 
Asociacijos susitarimo politinius 
skyrius. A. Krivas politinėse konsul-
tacijose dalyvavo Ukrainos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojo Danilo 
Liubkivskio kvietimu. Konsultacijo-
se apsvarstyti Lietuvos ir Ukrainos 
veiksmai tarptautinėse organizacijo-
se, ginant Ukrainos teritorinį vien-
tisumą, suverenitetą ir nepriklauso-
mybę. A. Krivas dar kartą patvirtino, 
jog Lietuva smerkia Rusijos įvykdy-
tą suverenios Ukrainos teritorijos da-
lies Krymo okupaciją ir aneksiją.

   Temidės svarstyklės
Smurtavo. Policijoje gautas J. 

G., gimusios 1929 metais, gyve-
nančios Troškūnuose, pareiškimas, 
kad kovo 25 dieną apie 22 valandą 
namuose neblaivus (1,65 prom.) 
sūnus K. G., gimęs 1960 metais, 
konflikto metu naudojo fizinį smur-
tą jos atžvilgiu. K. G. sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Mušė. Gautas S. J., gimusio 
1983 metais, gyvenančio Kavars-
ko seniūnijoje, pareiškimas, kad jį 
sumušė trys pažįstami asmenys.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių 
rajono policijos komisariato pa-
reigūnai ieško dingusio be žinios 
Vytauto Budrikio, gimusio 1957 
metais, kuris  šių metų kovo 24 
dieną  apie 8 valandą išėjo iš  
Aknystos socialinės globos namų 
Leliūnų filialo, esančių  Debeikių 
seniūnijos Leliūnų kaime, neži-

Ieškomas Aknystos socialinės
globos namų gyventojas

noma kryptimi.
Vytautas Budrikis apie 180 cm 

ūgio, lieso kūno sudėjimo, plikas, ne-
šioja akinius. Buvo apsirengęs juodos 
spalvos striuke, juoda kepure. Dingęs 
vyras serga psichine liga.

Asmenis, pastebėjusius Vytautą 
Budrikį ar žinančius jo buvimo vie-
tą, prašome pranešti Anykščių r. PK 
telefonu (8 381) 58 140 arba 112.

Režisieriams atminti – renginiai 
Anykščiuose, Viešintose ir Vilniuje

Sukanka metai, kai netekome šviesių Anykščių krašto ir Viešintų miestelio žmonių, režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių. 
Anykščiuose, Viešintose ir Vilniuje vyks renginiai jiems atminti.  

Režisierių Galinos ir Vytauto 
Germanavičių minėjimas prasidės 
Vilniuje, kur šiandien Lietuvos edu-
kologijos universiteto Istorijos fakul-
teto studentų teatras parodys spekta-
klį „Kur laimę rasti?“. Scenarijaus 
autorė ir režisierė Austė Abraškevi-
čiūtė – iš Viešintų kilusi studentė. 
Viešintose augusi mergina sakė, jog 
teatrą pradėjo lankyti dar būdama 4 
metų, o šį spektaklį skiria pirmie-
siems savo mokytojams. 

 „Šis spektaklis skiriamas pirmie-
siems mano mokytojams, šviesaus 
atminimo režisieriams, „Aukso 
paukštės“ laureatams Galinai ir Vy-
tautui Germanavičiams. Jie visą savo 
gyvenimą stengėsi tausoti ir saugoti 
lietuvišką folklorą, liaudies paliki-
mą. Noras paminėti ir prisiminti pir-
muosius teatro mokytojus paskatino 
sukurti šį spektaklį“, – sakė spekta-
klio scenaristė ir režisierė. 

Spektaklio  premjera vyks 18 val. 
LEU II-ųjų rūmų aktų salėje (T. Šev-
čenkos g. 31, Vilnius).

Kovo 28 dieną (penktadienį) 
Anykščiuose vyks renginiai šviesios 
atminties režisierių Galinos ir Vytau-
to Germanavičių atminimui. 18 va-
landą bus aukojamos mišios šv.Mato 
bažnyčioje, 19 valandą Anykščių 

kultūros centre vyks vakaras „Laiš-
kai į ten ir mums“.  

Kovo 30 dieną minėjimas vyks 
Viešintose. 12 valandą šv. Mykolo 
Arkangelo bažnyčioje vyks mišios, 
13 valandą – kapų lankymas, mi-
rusiųjų pagerbimas, o 14 valandą 
– popietė Viešintų bendruomenės 
namuose, prisimenant Galinos ir 
Vytauto Germanavičių gyvenimą ir 
darbus.

Priminsime, kad savo namuo-
se režisieriai buvo rasti mirę 
pernai. Skaudus sutapimas, bet 
režisieriai negyvi rasti kovo 27-
ąją - tarptautinę teatro dieną. 
V. Germanavičius ir G. Germa-
navičienė nuo 1984 metų gyveno 
ir dirbo Viešintose. Nuo 1984 m. 
V. Germanavičius dirbo Anykščių 
rajono Viešintų kultūros namų di-
rektoriumi, nuo 1987 m. – jo įkurto 
Viešintų klojimo teatro vadovu ir 
režisieriumi. V. Germanavičius te-
atrinei veiklai sutelkė įvairaus am-
žiaus bei profesijų viešintiškius. 

Pagal jo pastatytus spektaklius 
Liudvikos Didžiulienės - Žmonos 
„Vakaruškos“ ir Aleksandros Ka-
zakevičienės „Kaip velnias akmenį 
nešė“ buvo sukurti Lietuvos televizi-
jos videofilmai, o A.Kazakevičienės 

Režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių atminimas gyvas Anykščių krašte. 

pjesės „Senovės aidai“ pastatymą 
įrašė Lietuvos radijas..

V.Germanavičius buvo apdovano-
tas Lietuvos kultūros ministerijos Bo-
riso Dauguviečio premija (1994 m.), 
Gintaro ordinu X tarptautinėje kloji-
mo teatrų krivūlėje Klaipėdoje (1997 
m.), Teresės Mikeliūnaitės Anykščių 
kultūros premija (2001 m.). Kaip Vie-
šintų teatro vadovas jis tapo Lietuvos 
liaudies kultūros centro prestižinio 
apdovanojimo „Aukso paukštė“ lau-
reatu (2012 m.), buvo šio apdovano-
jimo nominantas (2006 m.).

Kaip irkluotojas V. Germanavi-
čius yra pasiekęs Lietuvos rekordą. 
Lietuvos rekordų knygoje įrašyta 
tolimiausia kelionė kanoja, kurią V. 
Germanavičius atliko su kitais Vil-
niaus klajūnų klubo nariais Audro-
niu Skurvydu ir Vytautu Žaliu 1999 
metais.

G. Germanavičienė buvo Anykš-
čių kultūros centro Viešintų skyriaus 
meno vadovė. 1987–1997 m. ji rengė 
Viešintų klojimo teatro pastatymus, 
1997 m. iš šiame teatre norėjusių 
vaidinti mažųjų viešintiškių subūrė 
vaikų folkloro teatrą „Žaginys“ ir 
buvo šio teatro vadovė, jo pastatymų 
režisierė ir tautosakos bei mitologi-
jos temomis kuriamų spektaklių au-

torė dramaturgė. G.Germanavičienės 
„Žaginys“ daug kartų tapo teatrų 
švenčių ir konkursų nugalėtoju ar 
laureatu.

G. Germanavičienės vadovauja-
mas Viešintų teatras „Žaginys“ tapo 
Lietuvos Respublikos kultūros mi-
nisterijos, Lietuvos liaudies kultūros 
centro, Dainų švenčių fondo įsteig-
tos nominacijos „Aukso paukštė“ 
laureatu (2000 m.)

Už visuomeninę veiklą bei nuo-
pelnus Anykščių krašto kultūrai 
G.Germanavičienė buvo apdovano-
ta Teresės Mikeliūnaitės Anykščių 
kultūros premija (2001 m.), pelnė 
Geriausios Utenos apskrities mėgėjų 
meno kolektyvo vadovės nominaciją 
(2006 m.).

Prieš metus Anykščius sukrėtusi 
tragedija nesibaigė dviem smėlio kau-
burėliais supiltais Viešintų kapinėse. 
Gegužės mėnesį, vos atšventęs 28 – 
ąjį gimtadienį, iš gyvenimo savo noru 
pasitraukė ir G. bei V. Germanavičių 
sūnus Daumantas. Laidojant vaikiną, 
į bendrą šeimos kapą atgulė ir jo vy-
resnėlis broliukas, vos kelias dienas 
išgyvenęs Laurynas, kuris iki tol ilsė-
josi senosiose Viešintų kapinėse. 

-ANYKŠTA
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Mes, vyresnio amžiaus žmo-
nės, skaitome laikraštį ir norime 
pareikšti nuomonę dėl euro įve-
dimo. Ar nebūtų galima priimti 
tokį įstatymą, kad žmonėms, su-
laukusiems  80 m. amžiaus, būtų 
palikti litai? Įvedus eurą, mes 
nesusigaudysime, visur mus ap-
gaus, nes mums tai - nežinomas 
pinigas (Marija, Plungė).

Deja. Tokio įstatymo priimti ne-
galima, nes valstybėje privalo ga-
lioti viena valiuta. O dėl to, kad tai 
„nežinomas pinigas“ – tiek Finan-
sų ministerija, tiek Lietuvos ban-
kas įvairiais informacijos sklaidos 
kanalais informuos visuomenę bei 
atskiras tikslines grupes apie eurų 
banknotų ir monetų nominalus, 
banknotų apsaugos požymius, litų 
keitimo į eurus sąlygas. Be to, bus 
organizuoti grynųjų pinigų tvarky-

KLAUSKITE APIE EURĄ 

Gerbiamieji skaitytojai, 
Lietuva nuo 2015 metų siekia įsivesti bendrąją Europos 
valiutą – eurą. Pateikiame klausimų-atsakymų rubriką, 
kurioje stengsimės trumpai ir aiškiai atsakyti į Jums 
rūpimus klausimus. Džiaugiamės, kad gavome pirmuo-
sius atsiliepimus, savo klausimus ar nuomones siųskite  
laikraščiui, kuriame radote šią rubriką, elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba adresu Vilniaus g. 29, LT-29145 
Anykščiai. Į juos pasistengsime atsakyti kaip galima arti-
mesniuose Jūsų laikraščio numeriuose.

tojų mokymai apie eurų banknotų 
ir monetų ypatumus ir apsaugos 
požymius. Taip pat numatoma 
organizuoti praktinius mokymus 
sutrikusio regėjimo žmonėms, sie-
kiant padėti jiems išmokti jutimiš-
kai atpažinti naująją valiutą. Likus 
trims mėnesiams iki euro įvedimo 
dienos, euro monetų pažintinius 
rinkinius iš Lietuvos banko galės 
įsigyti prekybininkai, likus mėne-
siui – ir gyventojai.

Be to numatyta, kad prekių ir 
paslaugų  kainos jų skelbimo vie-
tose turės bus nurodomos tiek litais 
tiek ir eurais pagal perskaičiavimo 
kursą ir nustatytas apvalinimo tai-
sykles ne vėliau kaip per 30 kalen-
dorinių dienų po perskaičiavimo 
kurso nustatymo dienos ir tai daryti 
ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo 
euro įvedimo dienos.

Sakykim, banke turiu 100000 
litų. Ar man bus pakeisti į eu-
rus visi pinigai, ar, tarkim, kokie 
6000 litų, kaip buvo keičiant ru-
blines santaupas?  (Vida, Pane-
vėžys) 

Nuo euro įvedimo dienos litai į 
eurus neatlygintinai, neribotomis 
sumomis ir neribotą laiką bus kei-
čiami Lietuvos banko kasose Vil-
niuje ir Kaune. Komerciniai bankai, 
užsienio bankų filialai šią operaciją 
tokiomis pat sąlygomis vykdys 6 
mėnesius nuo euro įvedimo, tačiau 
jie gali nustatyti reikalavimą, kad 
asmenys, norintys pasikeisti į eu-
rus 15 tūkst. litų viršijančią sumą, 
apie tai turi jiems pranešti raštu ar 
elektroninėmis ryšio priemonėmis 
ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, 
o keitimo metu reikia turėti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
Šis reikalavimas turi būti paskelb-
tas aiškiai matomose klientų aptar-
navimo vietose. 

Po 6 mėnesių dar pusmetį neat-
lygintinai valiutą keis į Lietuvos 
banko sudarytą sąrašą įrašyti ko-
mercinių bankų padaliniai. Taip pat 
neatlygintinai 60 kalendorinių die-
nų nuo euro įvedimo litus į eurus 
keis AB „Lietuvos paštas“. Pasi-
baigus šiam terminui jis galės tęsti 
operaciją savo nustatyta tvarka.

Praėjus 6 mėnesiams nuo euro 
įvedimo dienos, komerciniai ban-
kai litus į eurus galės keisti neribotą 
laiką savo nustatyta tvarka. Lietu-
vos bankas litus bei centų monetas 
į eurus keis neatlygintinai neribotą 

laiką ir neribodamas sumos.

Ar tiesa, kad yra reikalavimas 
registruoti namuose turimus li-
tus? (Algirdas, Kelmė)

Reikalavimo registruoti litus ar 
surašyti banknotų serijos nume-
rius nėra. Nei Valstybinė mokesčių 
inspekcija, nei Lietuvos paštas, nei 
policija, nei jokia kita institucija 
Jūsų namuose neregistruos litų ir 
nekeis jų į eurus. Jeigu kas nors 
siūlys keisti pinigus namuose ar 
gatvėje, prašys ar reikalaus regis-
truoti pinigus atėję į namus, – ne-
pakliūkite ant „kabliuko“ ir nedels-
dami praneškite apie tai policijai 
telefonu 112. Taip pat perspėkite 
savo artimuosius, draugus – taip 
apsaugosite ir juos. 

Kaip keisis algos ir kainos įve-
dus eurą? (Giedrius, Vilnius)

Algos, pensijos, pašalpos bus 
apvalinamos žmogaus naudai, 
skaičiuojama bus euro cento tiks-
lumu. Kaip keisis algos, taip pat 
keisis ir kainos. Jeigu uždirbate, 
pavyzdžiui, 1000 litų, o litrą pieno 
parduotuvėje perkate už maždaug 
tris litus, įvedus eurą, Jūsų alga 
būtų 289 eurai 62 euro centai, o li-
tras pieno kainuotų apie 0,86 euro 
cento. 

Daugiau informacijos – 
www.euro.lt

Parengta bendradarbiaujant 
su Finansų ministerija
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Antradienis buvo paskutinė 
data, kad referendumą būtų buvę 
galima surengti gegužės 25- ąją, 
kartu su Europos Parlamento rin-
kimais. Tam reikėjo, kad Seimas 
referendumo klausimą įtrauktų į 
darbotvarkę. Tačiau Seimo seniū-
nų sueiga nusprendė iš posėdžio 
darbotvarkės išbraukti svarstymą 
motyvuodama tuo, kad šio klausi-
mo nespėjo apsvarstyti Seimo Tei-
sės ir teisėtvarkos komitetas.

Kai kurie Seimo nariai siūlė re-
ferendumo klausimą Teisės ir tei-
sėtvarkos komitete apsvarstyti per 
pietų pertrauką ir klausimą grąžin-
ti į darbotvarkę ir dėl to balsavo. 
Už balsavo 41 Seimo narys, prieš 
– 29, susilaikė 48. Tad klausimas 
grąžintas nebuvo.

Balsuojant išsiskyrė anykštėnų 
Seimo narių „darbiečio“ Ričar-
do Sargūno ir „konservatoriaus“ 
Sergejaus Jovaišos nuomonės. 
R.Sargūnas balsavo už klausi-

Anykštėnai balsavo priešingai Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Antradienį, Seime buvo svarstomas vadinamojo „žemės pardavi-
mo“ referendumo klausimas. Jau aišku, kad , jei referendumas ir 
įvyks, tai ne kartu su Europos Parlamento rinkimais gegužės 25- tą 
dieną. 

mo įtraukimą į darbotvarkę, o 
S.Jovaiša – prieš.

S.Jovaiša „Anykštai“ komenta-
vo, kad nėra prieš referendumą, 
kad jei žmonės surinko parašus ir 
įvykdė teisinius reikalavimus, tai 
jis ir įvyks. „Vakar (antradienį) 
buvo neišspręsti teisiniai klausi-
mai, todėl svarstymas buvo nu-
keltas“, - „Anykštai“ sakė Seimo 
narys. 

Pasak S.Jovaišos, referendu-
mo klausimo svarstymas Teisės 
ir teisėtvarkos komitete per pietų 
pertrauką neatitiko Seimo Statuto, 
kad nuo svarstymo iki balsavimo 
turėjo būti praėję 24 valandos: 
„Teisine prasme mes negalėjome 
balsuoti teigiamai (už klausimo 
įtraukimą į darbotvarkę, - red.pas-
taba), o kitokie balsavimai, mano 
manymu, yra perdėtas pasirody-
mas arba pasidavimas referendu-
mo organizatorių, kurių buvo pilni 
balkonai, spaudimui ir populiz-

mas“, - savo sprendimą balsuoti 
prieš komentavo legendinis krep-
šininkas. 

Tuo tarpu R.Sargūno manymu, 
Seimo statutas 
pažeistas nebū-
tų. „Darbietis“ 
sakė balsavęs 
už, nes pati Eu-
ropos Sąjunga 
nesilaiko įsipa-
reigojimų susijusių su žeme: „Iki 
2014 metų sausio 1 dienos ES 
turėjo sulyginti Lietuvos ir Vaka-
rų Europos ūkininkams išmokas. 
Tačiau ką turime? – Tegauname 
tik 53 procentus to, kas mokama 
Vakarų ūkininkams. Iki 2020 metų 
išmokos padidės iki 75 procentų, 
bet kaimų plėtros sąskaita. Vadi-
nasi, kaimai bus mažiau tvarkomi. 
Tai argumentas, kad jie, Europos 
Komisija, nesilaikė savo įsiparei-
gojimų“, - savo poziciją aiškino 
R.Sargūnas.

Seimo narys taip pat kalbėjo, 
jog nereikia bijoti referendumų: 
„Labai gerai, kad žmonės įsijun-
gia į valstybės valdymą. Mes, tie 
kuriuos išrinko tauta, neturim bi-

joti, kad tauta nuspręs „ne taip“. 
Kaip gali Seimo narys balsuoti 
prieš tautos valią? Be to niekas 
nekalba apie jokį išstojimą iš ES“, 
- „Anykštai“ sakė Anykščiuose 

išrinktas Seimo 
narys.

Priminsime, 
kad referendu-
mo iniciatyvinė 
grupė surin-

ko virš 300 tūkstančių gyventojų 
parašų, reikalingų skelbti refe-
rendumui. Be žemės pardavimo 
užsieniečiams klausimo dar būtų 
siūloma pritarti, kad valstybinės 
ir bendruomeninės reikšmės gam-
tos išteklių išgavimo ir naudojimo 
klausimai būtų sprendžiami tik 
referendumu ir, kad re fe ren du mui 
su reng ti pa kak tų ne be 300 tūks-
tančių, o 100 tūkstančių piliečių 
par ašų.

Galima spėti, kad referendumo 
surengimo idėja vilkinama sąmo-
ningai. Referendumas įvyktų, jei 
balsuoti ateitų daugiau, nei pusė 
Lietuvos gyventojų. Kad tiek bal-
suotojų ateitų prie balsadėžių va-
sarą – mažai tikėtina. 

Ričardas Sargūnas (kairėje) ir Sergejus Jovaiša balsuodami Sei-
me dažnai būna priešingose „barikadų“ pusėse. 

...Kaip gali Seimo narys 
balsuoti prieš tautos va-
lią?...

Saugikliai. Ministrų kabinetas pri-
tarė Žemės ūkio ministerijos pareng-
tam įstatymo pakeitimo projektui dėl 
sąlygų įsigyjant žemės ūkio paskirties 
žemę, kuriuo sukuriami papildomi 
saugikliai, siekiant išvengti spekulia-
cijos žeme. Žemės ūkio ministerija 
norintiems įsigyti žemės siūlo įvesti 
patirties ir kvalifikacijos reikalavimus. 
Fiziniams ir juridiniams asmenims bū-
tina 3 metų žemės ūkio veiklos patirtis 
(fiziniams asmenims į šį laiką įskai-
čiuojamas ir mokymosi/studijų laikas 
įgyjant žemės ūkio išsimokslinimą). 
Bendrovių ar kitų žemės ūkio įmo-
nių metinės įplaukos iš  žemės ūkio 
veiklos turi sudaryti daugiau kaip 50 
procentų pajamų, be to, jos turi įrodyti 
ekonominį gyvybingumą Žemės ūkio 
ministerijos nustatyta tvarka.

Nežlugdo. Seimo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė atmeta tautininko 
Juliaus Pankos kaltinimus, esą Seime 
sąmoningai žlugdomas referendumas 
dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. 
„Sąmoningo stabdymo per procedū-
ras, kaip kartais būna, tikrai nebuvo. 
Klausimas yra labai sudėtingas, spau-
dimas daromas didžiulis, niekas neno-
ri padaryti klaidų. Aš nevertinu, kad tai 
yra referendumo žlugdymas - yra 300 
tūkst. parašų, ir jei birželio mėnesį visi 
žmonės ateis ir išreikš savo nuomonę, 
aš tikiu, kad referendumas įvyks“, - 
sakė L. Graužinienė.

Pratybos. Rusijos Federacija ir Bal-
tarusija balandžio mėnesį surengs ben-
dras pratybas, kuriose dalyvaus ir Ru-
sijos oro desanto kariuomenės Pskovo 
junginio dalinys. Tai trečiadienį prane-
šė oficialus Rusijos gynybos ministeri-
jos atstovas. Pasak papulkininkio Jev-
genijaus Meškovo, trečiadienį Rusijos 
kariškių delegacija iš Pskovo išvyko 
į Vitebską, kur bus surengta pratybų 
planavimo konferencija. Vizitas truks 
iki kovo 28 d. „Bendras pratybas pla-
nuojama surengti Baltarusijos teritori-
joje balandžio viduryje”, - pareiškė J. 
Meškovas.

Vizitas. JAV prezidentas Barakas 
Obama (Barack Obama) su pirmuoju 
vizitu atvyko į Europos Sąjungos (ES) 
būstinę Briuselį, sutvirtindamas JAV 
ir ES nepritarimą Krymo aneksijai. 
Svarbiausia JAV prezidento kelionės 
priežastis - Europoje eskaluojame Kry-
mo krizė. Dėl to B. Obama pirmą kartą 
dalyvaus viršūnių susitikime Briusely-
je. „Atėjo laikas viršūnių susitikimui 
Briuselyje, ne Vašingtone, ar kur ki-
tur“, - sakė ES diplomatas. Po bran-
duolinio saugumo viršūnių susitikimo 
Hagoje į Briuselį atskridęs B. Obama 
ES būstinėje praleis mažiau nei 24 va-
landas prieš išvykdamas į Italiją.

 
Kompensacijos. AB „Maxima La-

tvija“ sudarė sutartį su Latvijos vals-
tybine socialinio draudimo agentūra 
(VSDA) dėl centralizuotos išmokos 
vaikams iki 18 metų amžiaus, kurie 
neteko bent vieno iš tėvų per Zuolitū-
dės tragediją. Pagal susitarimą „Maxi-
ma Latvija“ perves į VSDA sąskaitą 
1 mln. 735 tūkst. 546 eurus, kas užti-
krins mėnesinių išmokų mokėjimą iki 
2031 m. rugpjūčio. Mokėti išmokas 
agentūra pradės nuo gegužės. Visiems 
vaikams, kurie neteko bent vieno iš 
tėvų per tragediją, kiekvieną mėnesį 
ketinama mokėti mėnesio atlyginimo 
dydžio išmoką, t.y. 711,44 eurų.Vai-
kas, netekęs abiejų tėvų, gaus dvigubo 
dydžio pašalpą. Pernai lapkričio 21 d. 
prekybos centro „Maxima“ Zuolitū-
dės rajone stogo griūties metu žuvo 54 
žmonės.

Parengta pagal 
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Pasaulinei sveikatos dienai
 skirtas šiaurietiškasis ėjimas

Ignalinos visuomenės sveikatos biuras Anykščių 
skyrius kviečia visus norinčius  prisijungti prie 

šiaurietiško ėjimo užsiėmimo, kuris vyks 
balandžio 4 dieną 18.00 val. prie Anykščių 

parko centrinio įėjimo. Treniruotė nemokama, 
šiaurietiškojo ėjimo lazdomis treniruotės metu bus 

aprūpinama. 

Šiaurietiškas ėjimas - saugi, natūrali,efektyvi ir tinkanti visiems fizi-
nio aktyvumo forma, kuri treniruoja kūną holistiškai (visaapimančiai), 
simetriškai ir subalansuotai.

Būtina išankstinė registracija, tel. (8 651) 54008 

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerija ir Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerija, vykdyda-
mos Lietuvos Respublikos Seimo 
2013 m. spalio 15 d. nutarimą Nr. 
XII-564 „Dėl 2014 metų paskel-
bimo Vaikų sveikatos metais“, 
kvietė visuomenės sveikatos biu-
ro atstovus, mokytojus ir kitus 
specialistus, dalyvaujančius svei-
katos ugdymo procese, dalyvauti 
diskusijoje−seminare „Triukšmo 
prevencijos priemonių įvairovė 
mokyklose: rengiamės Tarptauti-
nės kovos su triukšmu dienos ak-
cijai „Tylos stebuklinga versmė“. 
Diskusijos kryptys: triukšmo po-
veikis žmogaus sveikatai, triukš-
mo prevencinės priemonės, tylos 
atspindžiai mene, tyla ir mokslo 
pasiekimai. Lietuvos mokyklose 
akciją „Tylos stebuklinga versmė“ 
planuojama organizuoti 2014 m. 
balandžio 30 d., Tarptautinę kovos 
su triukšmu dieną. Visoje Lietuvoje 
skelbiama tylos minutė nuo 14.15 
iki  14.16 val. nepriklausomai nuo 
vietos.

Yra žinoma, kad dėl per dide-
lio triukšmo gali laikinai ar visam 
laikui susilpnėti klausa, o kraš-

Diskusija − seminaras „Triukšmo prevencijos 
priemonių įvairovė mokyklose“
2014 m. kovo 19 −21 d. Anykščių Antano Vienuolio progim-

nazijoje (J.Biliūno g. 31, Anykščiai) įvyko diskusija – seminaras 
„Triukšmo prevencijos priemonių įvairovė mokyklose”. Šis ren-
ginys yra skirtas Lietuvos mokyklose akcijai „Tylos stebuklinga 
versmė“ tinkamai pasirengti. 

tutiniais atvejais ją galima ir pra-
rasti. Tačiau pastaraisiais metais 
daug dėmesio skiriama sveikatos 
sutrikimams, kuriuos gali sukelti 
palyginti ir nedidelis, bet pasto-
viai veikiantis triukšmas. Iš tokių 
sveikatos sutrikimų galima pami-
nėti kraujotakos sistemos ir miego 
sutrikimus, nerimą, pablogėjusį 
žinių įsisavinimą bei kitus su stre-
su susijusius sveikatos sutrikimus. 
Atskirai pabrėžiamas neigiamas 
triukšmo poveikis mokinių moky-
muisi ir elgesiui. Triukšmo mažini-
mo priemonės skirstomos į kelias 
pagrindines grupes: t.y. triukšmo 
mažinimas jo sklidimo kelyje ir 
triukšmo mažinimo priemonės 
ties jautriais taškais, triukšmas 
taip pat mažinamas organizacinė-
mis ir socialinėmis-ekonominėmis 
priemonėmis. Kita aktuali triukš-
mo kategorija yra buitinės veiklos 
triukšmas, pvz., kaimynų keliamas 
triukšmas. Buitinės veiklos triukš-
mo, dar kitaip vadinamo socialiniu 
triukšmu, problemos dažniausiai 
atsiranda dėl kultūros ir toleranci-
jos aplinkinių teisėms stokos.

Kiekvienais metais balandžio 
mėnesį minima Tarptautinė triukš-

mo suvokimo diena, skirta atkreip-
ti visuomenės dėmesį į visiems ak-
tualią triukšmo problemą ir skatinti 
tylesnių namų, tylesnių mokyklų ir 
tylesnės poilsio aplinkos sukūrimą. 
Paminėsime keletą  patarimų iš re-
komendacijų veikloms mokyklose 
minint Tarptautinę triukšmo supra-
timo dieną:

1. Laiškas savivaldybės merui:
Akcijos „Tylos stebuklinga vers-

mė“ veiklų metu mokiniams gali 
būti duota užduotis parašyti indi-
vidualų laišką savivaldybės merui, 
siekiant atkreipti dėmesį į aktualius 
aplinkos triukšmo valdymo klausi-
mus priimant sprendimus dėl mies-
to ar savivaldybės teritorijos plė-
tros ar naujų taršos objektų mieste 
ar  savivaldybėje statybos.

2. Rašinių, piešinių, plakatų kon-
kursai.

3. „Tylos dieta“.

Norite sužinoti apie šiuolaikinę holistinę sveikatos stiprinimo programą?  
Norite išmokti sveiko gyvenimo pagrindų? 
Norite jaustis geriau, būti žvalesni ir energingesni? 
Norite sužinoti apie Lietuvos ateitį – sveikatos ekonomiką?

Ignalinos visuomenės sveikatos biuras kviečia į susitikimą su 
Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentu, Palangos sveikatos 

mokyklos įkūrėju ir vadovu Dainiumi Kepeniu. 
Susitikimas vyks sveikuolių klube „Vaivorykštė“, adresu 

Vilniaus g. 22, kovo 31 d. 17.30 val.

Kaip plinta TB?
TB mikrobai patenka į orą kai 

plaučių TB sergantis žmogus kal-
ba, kosti, čiaudi. Priklausomai nuo 
aplinkos, taip išskirti mikrobai ore 
gali išlikti kelias valandas. Žmogus, 
įkvėpęs TB mikrobas užteršto oro, 
gali tapti infekuotu.

Užsikrėtę TB asmenys savo orga-
nizme turi TB mikrobą, bet jis nėra 
aktyvus ir nesukelia ligos, nepasi-
reiškia TB būdingi požymiai ir žmo-
gus neplatina ligos, bet tai yra laiko 
klausimas kada dalis užsikrėtusių 
asmenų (5-10 proc) gali susirgti TB. 
Trečdalis visos pasaulio populiaci-
jos yra užsikrėtę TB bakterija, iš jų 

Kovo 24 -ąją minima Tarptautinė 
tuberkuliozės diena
Tuberkuliozė ( TB) - tai infekcinė liga, kurią sukelia tuberku-

liozės mikobakterija perduodama oro lašeliniu būdu. Pagrindinis 
TB šaltinis yra žmogus sergantis atvira plaučių TB. Infekcija daž-
niausiai pažeidžia plaučius, bet taip pat gali pažeisti ir kitus žmo-
gaus organus ar audinius: smegenys, inkstus, kaulus ir stuburą. 
Negydomas TB sergantis žmogus gali mirti.

Plaučių tuberkuliozė pasireiškia šiais požymiais:  
Pagrindiniai: Kiti:

Sunkus kosulys, trunkantis 3 
ar daugiau savaičių; Silpnumas ar nuovargis;

Skausmas krūtinėje; Svorio kritimas;
Skreplių ar kraujo atkosėjimas. Apetito stoka;

Drebulys;
Karščiavimas;
Naktinis prakaitavimas.

Koks skirtumas tarp žmogaus užsikrėtusio TB ir žmogaus sergančio TB?

                                              

• Nėra jokių požymių 
• Normaliai jaučiasi 
• Neužkrečia TB kitų žmonių 
• Dažniausiai būna teigiamas odos 
testas 
• Normali krūtinės rentgeno nuotrauka 
ir skreplių tyrimas

• Sunkus kosulys, kuris trunka 3 ir daugiau savaičių 
• Skausmas krūtinėje 
• Kraujo ar skreplių atkosėjimas 
• Silpnumas ar nuovargis 
• Svorio kritimas 
• Apetito stoka 
• Drebulys 
• Karščiavimas 
• Naktinis prakaitavimas 
• Gali užkrėsti TB kitus žmonės 
• Dažniausiai būna teigiamas tuberkulino (Mantu) testas 
• Gali būti pakitimai krūtinės rentgeno nuotraukoje, ar teigia-
mas skreplių tepinėlis ar pasėlis

Užsikrėtęs, bet nesergantis 
tuberkulioze asmuo

Asmuo sergantis atvira plaučių tuberkuliozės forma

5-10 proc. susirgs tuberkulioze.
Sergančių TB žmonių organizme 

mikrobai aktyviai dauginasi, jiems 
pasireiškia TB būdingi simptomai, 
taigi kosėdami jie platina užkratą. 
TB dažniausiai užsikrečiama, jei 
yra kadieninis kontaktas taip už-
krečiami šeimos nariai ir kolegos 
darbe.

Dažniausi TB rizikos veiksniai 
būna:

Piktnaudžiavimas alkoholiu ir 
narkotikais, 

Rūkymas, 
Stresas, 
Kenksmingi faktoriai darbo 

aplinkoje. 
Didesnė rizika susirgti tuberkulio-

ze yra darbingo amžiaus žmonėms 
ir asmenims, dirbantiems sveikatos 
priežiūros srityje.  

Didžiulę riziką susirgti turi ir as-
menys, keliaujantys į didelio TB 
paplitimo šalis. 

Dažniau ir greičiau užsikrėsti bei 
susirgti TB gali asmenys, kurie nesi-
laiko asmens higienos, prastai maiti-
nasi, kurių silpnesnė imuninė sistema 
(dėl alkoholio, chemoterapijos, ŽIV, 
persirgus tymais, kokliušu).

Tuberkuliozės profilaktika
Kiekvienas žmogus, net neturė-

damas jokių negalavimų, profilak-
tiškai pats turi kreiptis į gydytoją 
bent vieną kartą per metus. 

Tuberkuliozės vakcina nemoka-
mai skiepijami naujagimiai gimdy-
mo skyriuose.

Sergantis TB turi griežtai laikytis 
higienos reikalavimų – nespjaudyti 
ant žemės.

Kosėdamas turi užsidengti burną 
nosine ar servetėle.

Kalbant laikytis atokiau nuo kito 
žmogaus. 

Gyvenant kartu su sergančiu 
žmogumi, ligoniui reikia skirti ats-
kirą kambarį (esant galimybei) ar 
kambario dalį, paliekant tik būti-

niausius daiktus. 
Laikinai rekėtų atsisakyti kilimų, 

minkštų baldų, kitų sunkiai valomų 
bei plaunamų daiktų. 

Nesinaudoti bendrais indais, pa-
talyne, rankšluosčiais, rūbais. 

Ligonio daiktus bei jo aplinką  
reikia dezinfekuoti. 

Gerai vėdinti kambarius.
Gera mityba, daugiau vaisių, dar-

žovių.
Atsisakyti žalingų įpročių. 

 Būkite sveiki!
Parengė: Ignalinos visuomenės 

sveikatos biuro
Sveikatos stiprinimo specialistė

Natalija Kovalenko

Noriu nuoširdžiai padėkoti savo šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI 
už nuoširdų dėmesį ir rūpestį.

Regina JURŠTIENĖ
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PASTOGĖ

(Atkelta iš 1 p.)
Rinks Garbės pilietį

Kadaise vietovė vadinosi 
Jendraniski,vėliau – Andrioniški, 
nuo praeito amžiaus pradžios – An-
drioniškiai ir net Indrioniškis, kol 
galiausiai net valsčiaus centru 1931 
– 1934 metais tapęs, daugumai gy-
ventojų išsikėlus į vienkiemius, liko 
seniūnijos centru. 

Po antrojo pasaulinio karo An-
drioniškis tapo 
apylinkės centru, 
tačiau 1977 – ai-
siais ši apylinkė 
buvo prijungta 
prie Viešintų ir 
Andrioniškis tenkinosi likęs kolūkio 
centrine gyvenviete. Ambicingi An-
drioniškio gyventojai pasiekė, kad 
1997 – aisiais Anykščių rajono tary-
bos sprendimu buvo įkurta Andrio-
niškio seniūnija ir jos centru tapęs 
Andrioniškis vėl gali didžiuotis atga-
vęs kadaise turėtą šlovę. Dešimtmetį 
Andrioniškio seniūnu dirbantis Sau-
lius Rasalas spėjo tapti Andrioniškio 
patriotu. Pasak jo, Andrioniškis joks 
kaimas, o miestelis, turintis savitos 
architektūros valstybės saugomą 
paminklą bažnyčią, renovuotą bi-
blioteką, bendruomenės pastatą,  iki 
šiol išsaugotą pradinę mokyklą, kurią 
lanko „6 nykštukai ir snieguolė“ ir 
net medicinos punktą, į kurį gydytoja 
atvažiuoja iš Viešintų. Deja, prašne-
kus apie mokyklą, seniūnas nuliūs-
ta, nes rudenį ji bus uždaryta, o ką 
veikti su tuščiu pastatu - tikras galvos 
skausmas. 

Nors Andrioniškis ne ką didesnis 
už didelį kaimą, gyvenamąją vietą 
čia deklaruoja 254 gyventojai,  pa-

Andrioniškyje gyventojų skaičius 
beveik nekinta per šimtmečius

sak seniūno, pasižymi labai stabiliu 
gyventojų skaičiumi. S. Rasalas rodo 
1864 metų Europos  žemėlapio nuo 
Portugalijos iki Uralo kalnų  kopiją, 
kurioje šalia didelių Rusijos imperi-
jos miestų puikuojasi ir Andrioniš-
kis. Jo apylinkėse būrėsi 1863 metų 
Zigmo Sierakausko sukilėliai. 1886 
m. mietelyje gyveno 326 žmonės, 
1923 m. – 236, 1979 m. – 230, 2001 
m.-  278. 

Tik  prieš bene 3 metus  patvir-
tintas miestelio 
herbas, pašven-
tinta vėliava 
(autorius daili-
ninkas Arvydas 
Každailis) su 

įžambiu šv. Andriejuas kryžiumi ir 
sidabrine pelėda mėlyname fone tarsi 
simbolizuojantis ne tik miestelio kil-
mės šaknis, bet ir šviesos siekį, kurios 
andrioniškiečiai siekė 1919 – 1920 
m. Lietuvos Nepriklausomybės ko-
vose, o pokaryje miestelis pelnė Lie-
tuvos partizanų sostinės vardą, nes 
visai šalia jo buvo Algimanto apy-
gardos ir visos Aukštaitijos partizanų 
štabas. Seniūnas tikino , kad greitai 
bus atlikti moksliniai tyrinėjimai . „O 
šį pavasarį mes rinksime seniūnijos 
Garbės pilietį, kuriam įteiksime štai 
tokį mūsų seniūnijoje gyvenančio 
menininko Jono Žuko medalį, - su 
pasididžiavimu seniūnas rodė tikrą 
meno kūrinį. - Tenedrįsta niekas apie 
seniūnijos panaikinimą kalbėt, nes, 
va, kiek medalių turime, o teiksime 
kasmet tik po vieną“.

Seniūnas didžiuojasi Andrioniškio 
šviesuoliais: bendruomenės pirminin-
ku Rolandu Aleknavičiumi, iš biblio-
buso sparnus bibliotekoje nuleidusiu 
Antanu Žviku, ūkininkų Virginijos 

ir Rimo Matelionių šeima, daugeliu 
kitų atvykusių į šį gražų miestelį iš 
didmiesčių ir prigijusių, rodo par-
tizanų ryšininkės garbaus amžiaus 
Bronės Jovaišaitės - Pačinskienės ap-
dovanojimo ceremonijos nuotraukas 
Prezidentūroje. Beje, seniūnas teigė, 
kad miestelyje gana aukštos gyvena-
mo būsto kainos: „Už vieno kamba-
rio mūrinuką 50 tūkstančių prašo“. 

Ūkininkauti žada sugrįžti
dukra 

Andrioniškio pakraštyje įėjus per 
vartus į V. ir R. Matelionių kiemą, 
užpuolė nedidukas, bet be galo pik-
tas šuo, kitas gi, jau didelis, antrino iš 
voljero. „Princas“, toks šunėko var-
das, nelabai klausė ir sodybos šeimi-
ninko. „Jis ne mūsų, per kelis kiemus 
gyvena“ – paaiškino R.Matelionis. 
– Kopūstus sėjame. Tam turime tokį 
presą“. Pavasaris. Darbymetis pra-
sidėjo“. Deja, nors ir labai knietėjo 
pažiūrėti., kaip sėjami kopūstai, pa-
matyti ir sodybos šeimininkę, tačiau 
nueiti iki šiltnamio reikėjo guminių...

Šeimininkas pakvietė į trobą kavos 
puodeliui. Įsišnekėjome. Tikras mies-
tietis, gimęs ir augęs Anykščiuose, tik 
žmona iš kaimo. Prieš 2 dešimtme-

čius nusipirko namus Andrioniškyje, 
įsikūrė, išsiplėtė. „Turim apie 100 
hektarų žemės, tačiau neblogos dir-
bamos gal tik 40 hektarų bus, - sakė 
R. Matelionis. – Auginame morkas, 
bulves, burokėlius, kopūstus. Sėjame 
grūdinių kultūrų. Iš tiek žemės mi-
lijonierium ne-
tapsi, bet dirbant 
gyventi galima 
neblogai. Gyven-
ti čia ramu, Šven-
toji čia pat. Už-
augintos dvi dukros. Vyresnė Miglė 
ištekėjusi ir gyvena Paryžiuje. Vargu, 
ar begrįš į gimtinę. Vaineta šiemet 
baigia Mykolo Riomerio universite-
te viešąjį administravimą ir galvoja 
sugrįžti į Andrioniškį. Jai dar vieną 
trobą įrengiau. Jeigu sugrįš, teks ūkį 
plėsti“. V. ir R. Matelioniai pavasarį 
ir rudenį dar įdarbina 3 – 4 žmones, 
užaugintas daržoves parduoda mūsų 
ir aplinkiniuose rajonuose. 

Kai R. Matelionio paklausiau, ką 
veikia laisvalaikiu, juk gyvulių ne-
laiko, vyras tik nusišypsojo ir atsakė, 
kad to laisvalaikio nėra...

Gyvena „molinuke“

Andrius ir Miglė Baltrašiūnai 

Prieš 2 metus Prezidentūroje andrioniškietei, buvusiai partizanų ryšininkei ir globėjai Bronei Jovaišaitei 
– Pačinskienei buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius.      Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

gyvenimu džiaugiasi įsikūrę Žalio-
jo slėnio gatvelėje, prie pat upės, 
iš molio drėbtame name. Kino ir 
televizijos projektų kūrėjas, dir-
bęs Anykščiuose kurto kino filmo 
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė 
Saulius ir Paulius“ ( Rež. Simonas 

Aškelavič ius 
ir Ričardas 
Marcinkus) ir 
Anykščių Jono 
Biliūno gim-
nazijos chore-

ografijos mokytoja sodyboje įsi-
kūrė neseniai, nusipirkę ją iš Aido 
Gurskaus. Šeima augina 3 vaikus 
– Jorį, Judrę ir Jūnę. „Sodybos ar 
namo ieškojome seniai, tačiau šį 
nusipirkome neįtikėtinai greitai, - 
sakė 10 metų Vilniuje gyvenęs ir 
per juos 15 kartų iš vienos į kitą 
gyvenamąją vietą kraustęsis A. Bal-
trašiūnas.- Pernai Andrioniškio baž-
nyčioje krikštijome mažėlę, šventė-
me kitapus upės esančiame „Pušų 
take“ ir sužinoję, kad parduodama 
ši netradicinės statybos troba, ją iš 
karto nupirkome. Mūsų neišgąsdino 
mitas, kad čia gyvenę žmonės šalo, 
todėl ir parduoda. Viskas čia labai 
gerai, savaip pasitvarkėme ir gyve-
name šiltai ir jaukiai“. 

Ūkininkas Rimas Matelionis laisvalaikio neturi.

Seniūnas Saulius Rasalas didžiuojasi turįs 1864 metų Europos 
žemėlapio kopiją, kuriame pažymėtas Andrioniškis. 

Triviečiame inkile 2 butai 
jau užimti.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...Tenedrįsta niekas apie 
seniūnijos panaikinimą 
kalbėt...

...iki šiol išsaugotą pradi-
nę mokyklą, kurią lanko „6 
nykštukai ir snieguolė“...
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kampas   

Apie Krymą

 IŠ ARTI

įvairūs 
Nebrangiai taiso skalbimo maši-

nas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams - 

nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Pirksiu geros būklės rusišką sė-
jamąją. Perkame mišką su žeme 
ir išsikirsti. Traukiame, pjauname 
mišką.

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93303.

Buitinės technikos remontas

Remontuojame šaldytuvus, skal-
bimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Važiuojame į iškvietimus, 
suteikiame garantiją.

Kreiptis: A. Baranausko a. 14, 
Anykščiai, tel. 5-15-61, 

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Baldų gamyba

Gaminame virtuvės, svetainės ir 
kitus korpusinius baldus. Gera kai-
na ir kokybė.

Tel. (8-603) 35705. 

Paslaugos

Įrengiame ventiliacijos ir ekono-
miškas rekuperacines sistemas 
savo, kliento medžiagomis.

Deimantinėmis karūnomis grę-
žiame skyles, pjauname angas.

Tel. (8-673) 06342.

Fasadų šiltinimas, fasadų apdai-
los darbai, stogų dengimas įvai-
riomis dangomis. Konsultuojame, 
aprūpiname medžiagomis.

Tel. (8-676) 52289.

Linas BITVINSKAS

Pozicijų šiuo klausimų yra 
įvairių, bet, mano galva, Ukrai-
na labai pasigailės. Kažkada. 
Tai, kas vyksta Kryme su Ukrai-
nos kariuomene, yra gėdinga 
ir primena 1940 metų įvykius 
Lietuvoje, kai be šūvio buvo 
okupuota šalis, turinti gerai ap-
mokytą ir brangią kariuomenę. 
Apie 20 000 žmonių Ukrai-
nos kariuomenės kontingentas 
pasirodė visiškai nepajėgus 
apginti net savęs, nekalbant 
jau apie šalį. Besilaužiantiems 
per vartus „žaliems žmoge-
liukams“ nesugebantis pasi-
priešinti. Pranešama, kad apie 
170 karinių dalių jau iškėlė 
Rusijos vėliavą, beveik visi 
karo laivai - taip pat. Daliniai 
daliniais, bet pagal teisę laivas 
yra svetimos šalies teritorija, 
todėl net jei Niujorke laivą 
užpultų amerikiečiai, laivo 
įgula turi teisę gintis ir niekas 
nė žodžio nepasakys. Ukrai-
niečių generolai Kryme tik 
„ruošėsi šturmui“ ir galiausiai 
perėjo į Rusijos armiją, pa-
miršdami priesaiką, mat gavo 
pažadą, kad išsaugos laipsnius 
ir gaus didesnį atlyginimą. 
Ukraina tokiu būdu neteks 
visko, ką iškovojo Maidane 
civiliai su mediniais skydais. 
Putinas jau dabar šaiposi, kad 
jokios okupacijos nebuvo, nes 
niekas nesipriešino. Ir jis tei-
sus.

O perėjusiems į kitą pusę 
daliniams reiktų priminti, kad 
Rusija niekada nesilaikė savo 
pažadų, taip bus ir su tais da-
liniais. Beje, ir su pačiais kry-
miečiais. Pasirodė pranešimai, 
kad jau dabar Rusijos ultrapa-
triotai, pirmieji nubėgę Rusi-
jos pasų, patyrė konfūzą – mat 
pase įrašyta, kad jie registruo-
ti... Magadano krašte (Toli-
muosiuose Rytuose). Kai kurie 
bandė atsiimti ukrainietiškus 
pasus, bet jau po laiko. Čia 
jums ne supuvusi demokratija, 
niekas nesicackina – pasakė, 
kad gyveni Magadane, vadina-
si, ir gyveni, kas dar neaišku?   

Alvydas Gervinskas – bebras
 
Aplinkos ministerijos valdininkai, 

matyt, labai arti gamtos, nes jų kal-
ba buvo šmaikšti ir vaizdinga. Tuo 
labiau, kad, kaip sakė ministras, jie 
atvyko iš susitikimo su miškininkais. 
Aplinkos viceministrė Daiva Mato-
nienė pasidžiaugė, kad Anykščiai yra 
pagal ketinamus renovuoti namus 
tarp lyderių: „Palanga pirmauja, jau 
16 namų yra pasirašę sutartis, Anykš-
čiuose – 15, antrame renovacijos eta-
pe numatyti dar 23 namai”.  Ji dėkojo 
merui, kad renovacijai parinko tin-
kamą komandą ir žmones. „Alvydas 
Gervinskas, tiesiog, yra kaip koks be-
bras. Įsitveria į problemą ir ją sugrau-
žia“,- sakė komplimentą viceministrė 
už atkaklumą A.Gervinskui, kuris 
būtent ir rūpinasi  namų renovacijos 
procesu Anykščiuose. 

Specialistai tikrins visus 
renovuojamus namus

Aplinkos ministerijos viceministrė 
Daiva Matonienė Anykščių kultūros 
centre susirinkusiems anykštėnams 
sakė, kad „daugiabučių namų reno-
vacijos procesas sėkmingas“. „2013 
metais renovavimui buvo paruošta 
1500 projektų, iš jų 320 parengtų sta-
tybos rangos sutarčių. Palyginimui, 
per pastaruosius dešimt metų šalyje 
renovuota tik 500 namų, - aiškino 
D.Matonienė. – Kai prasidės statybos 
darbai, visi turėsime kontroliuoti, kad 
statybinės organizacijos dirbtų sąži-
ningai. Ministerijos specialistai lauks 
jūsų skambučių, o Statybos inspek-
cija kartu su Darbo inspekcija tikrins 
visus namus, kaip vykdomi darbai“.

Ministras V.Mazuronis papildė vi-
ceministrę sakydamas, kad už blogai 
atliktus daugiabučių renovavimo dar-
bus atsakys techninis prižiūrėtojas, 
kuris turi būti apsidraudęs savo vei-
klą. „Jeigu name bus padaryta broko, 
tuomet draudimo kompanija turės at-
lyginti nuostolius“, - pažymėjo Aplin-
kos ministras.

Daugiabučių renovacijai gyventojams 
skolintis nereikės

Gyventojams nereikės imti 
paskolų

V.Mazuronis anykštėnams ilgai įro-
dinėjo, jog daugiabučių gyventojams 
namo renovavimui patiems kreditų 
nereikės nei imti, nei grąžinti. „Pa-
skolą ims namo administratorius, o 
gyventojui reikės tik mokėti už šildy-
mą. Jeigu renovuotam namui keliami 
reikalavimai taupyti 40 proc. šilumi-
nės energijos, tai pinigai už tą sutau-
pytą šilumą ir bus grąžinami bankui. 
Žmogui nieko 
daryti nereikės. 
Jeigu iki reno-
vacijos jis už 
šildymą mokėjo 
100 proc., tai po 
renovacijos mo-
kės atitinkamą 
laiką 90 proc. 
šildymo kainos“, - aiškino Valentinas 
Mazuronis.

Atrodo, kad po ilgų aiškinimų net 
ir Marijona Fergizienė suprato, kad 
jai ant savo sprando jokios paskolos 
užsiversti nereikės.

Visuomenė neprivalo mokėti 
kompensacijų už šildymą

Viena moteris ministerijos atstovų 
klausė, kiek laiko nebus mokamos 
kompensacijos už šildymą, jeigu 
daugiabučio gyventojai atsisakė re-
novacijos. Šiuo klausimu ministras 
V.Mazuronis buvo kategoriškas: „Jei-
gu jūs nenorite renovacijos, visuo-
menė taip pat nenorės jums iš savo 
lėšų mokėti kompensacijas už būsto 
šildymą. Tuomet sužinokite, kiek ši-
luma kainuoja iš viso ir mokėkite visą 
kainą. Aš už tai, kad tokiais atvejais 
gyventojai apskritai negautų jokių 
kompensacijų, o ne taip, kaip numa-
tyta dabar – kelis metus“.

Daugiabučiai šildomi...malkomis

Šaltupio gatvės 12 namo gyvento-
jai nenori, kad jų daugiabutis būtų re-
novuojamas, nes šiame name vienam 

kvadratiniam metrui šildyti per metus 
sunaudojama tik 95 kWh energijos, 
kai tuo tarpu Aplinkos ministerijos 
nustatytoje tvarkoje šis rodiklis turi 
būti 150 kWh ir didesnis. „Jei taip 
yra, jūsų namas į renovuojamų sąra-
šą neturėjo būti įrašytas, - paaiškino 
V.Mazuronis. – Jeigu jūs nenorite 
renovuotis, jūsų namą išbrauksime, 
įrašysime kitą“.

V.Mazuronis stebėjosi, jog Anykš-
čiuose yra daugiabučių, kurie apšildo-
mi  malkomis. Vieno iš jų gyventoja 
sakė, kad negaunanti jokios kompen-
sacijos už šildymą, todėl ir nenorėtų, 
kad namas būtų renovuojamas. „Mal-
komis apšildomų namų niekas ne-
siruošia renovuoti“, - galvą kreipė 
V.Mazuronis. Tačiau paaiškėjo, kad 
tame daugiabutyje tik du butai šildo-
mi malkomis, kiti – centralizuotai, to-
dėl renovacija ten gali būti vykdoma.

Vytautas Galvonas pinigų 
neduoda

Beje, aplinkos ministras  Valentinas 
Mazuronis sakė, kad, jei kam reikia 

pinigų, tegu krei-
piasi į finansų vi-
ceministrą Vytau-
tą Galvoną, tiesa, 
pastarasis tuoj pat 
atšovė, kad „tikrai 
negausit“.  „Mano 
funkcijos yra lėšų 
surinkimas. Jei 

reikia kokių papildomų mokesčių 
įvest – tada kreipkitės drąsiai“,- sakė 
V.Galvonas, aiškindamas, kad jis ku-
ruoja sritis, kurios tik atima, bet nėra 
nė vienos, kuri dalintų pinigus. 

Tvoros paežerėse greit išnyks

V.Mazuronis sakė, kad nuo gegu-
žės 1 dienos šalyje įsigalios ministro 
pasirašytas žalos gamtai atlyginimo 
įsakymas, kuriuo numatytos 500 litų 
baudos už kiekvieną tvoros metrą per 
mėnesį tiems sklypų savininkams, 
kurie tvoromis užsitvėrę prie pat van-
dens telkinių ir nepalikę nuo vandens 
privalomą 5 metrų apsauginę juostą, 
per kurią gali vaikščioti visi visuome-
nės nariai ir net toje vietoje įmerkti 
kojas į vandenį. „Tiesa, jeigu stovy-
klautojai toje vietoje sugalvos pasi-
statyti palapinę, jau reikės šeimininko 
leidimo, - aiškino V.Mazuronis. – Jei-
gu aš per tvorą prie vandens telkinio 
perlipsiu, galėsiu savininkui špygą 
rodyti, nes man į apsauginę vandens 
zoną patekti nedraudžiama...“  

Įžuvinimui - nedaug pinigų

Aplinkos viceministras Linas Jo-

nauskas sakė, jog Anykščių rajonas 
gauna nedaug lėšų vandens telkinių 
įžuvinimui. „Beje, įžuvinimo normos 
– juokingos. Į vieną hektarą reikia pa-
leisti penkias lydekaites. Tai absurdas 
ir niekada vandens telkinyje nepadau-
gės žuvies“, - stebėjosi galiojančia 
tvarka L.Jonauskas.

Viceministras aiškino, jog lėšos 
įžuvinimui skiriamos tik tiems van-
dens telkiniams, kurie priklauso 
valstybei. „Anykščių rajone įžuvi-
nimo prioritetas turėtų būti Rubikių 
ežeras, tačiau jis yra išnuomotas. To-
kie vandens telkiniai, kurie tarnauja 
visuomenės reikmėms, neturėtų būti 
nuomojami privatiems asmenims“, - 
teigė L.Jonauskas.

Svėdasiškiai bijo 
krematoriumo

Svėdasų seniūnijos gyventojai bai-
minasi, kad „Daujočių kaimelį gali 
pražudyti verslininkų planuojamas 
krematoriumas“. „Nors rajono Tary-
ba atšaukė savo sprendimą, kuriuo 
buvo pritarta verslininkų norams 
Daujočiuose statyti biologinių atliekų 
deginimo gamyklą, kiek mums ži-
noma, Utenos aplinkos apsaugos de-
partamentas vis tiek ruošia poveikio 
aplinkai vertinimą“, - prašydamas į 
procesą įsijungti ir aplinkos ministrą, 
kalbėjo vyriškis. „Iki šiol nebuvo tei-
sinio reguliavimo: verslininkai atlie-
kų deginimo įrenginius galėjo statyti 
kur nori ir kiek nori. Dabar pakeitėm 
įstatymą, pagal kurį atliekas galės 
deginti tik įmonės, kurioms suteiktas 
svarbaus valstybinio objekto statusas. 
Jeigu jūsų rajono Taryba nepatvirtins 
poveikio aplinkai vertinimo išvadų, 
vadinasi krematoriumo Daujočiuose 
nebus“, - pažadėjo V.Mazuronis.

Baudos  -  drastiškos
Susitikime daug dėmesio buvo 

skirta atliekų surinkimo klausimams, 
nepamirštos ir baudos, kurios pasta-
ruoju metu už žalą gamtai drastiškai 
padidėjo. „Kur tu matęs, kad ekono-
miškai buvo geriau vogti medieną 
negu pirkti? Jei už 10 kubinių metrų 
perkant reikėjo mokėti 1500 litų, o 
vagiant, jeigu pagaus, su baudomis – 
apie 2000 litų, o juk pagaudavo kartą 
iš dešimties, todėl baudas padidinom 
10 kartų“, - aiškino ministras. „Ma-
nęs klausia, kas čia per baudos, kad 
du žuveliokus sugauna, o mokėt 20 
000 litų - nesąmonė. Ir pats žinau, kad 
nesąmonė, bet brakonierių sumažė-
jo...“,- sakė V.Mazuronis. Ministras 
paaiškino, kad baudos – jau kraštutinė 
priemonė, kai brakonierių nesustabdo 
nei įspėjimai, nei kitos teisinės prie-
monės. 

Kaminų valymas, įdėklai, prista-
tomi kaminai, skardinimo darbai.

Tel.: (8-671) 36918, 
(8-603) 04141.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvo-
tos ir cinkuotos-alucinko skardos. 
Darome lankstinius.  Parduodame 
gamintojo kainomis.  

Kreiptis:  Panevėžys, Kerbedžio 
g.21,tel.: (8-606) 11964, 

(8-687) 97797. 

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Atliekame lauko santech-
nikos darbus. 

Tel.: (8-685) 27028, 
(8-618) 65358. 

Kadangi informacijos apie svečių iš Vilniaus vizitą trūko, į rengi-
nį atėjo palyginti nedaug anykštėnų. 

 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)

...„Manęs klausia, kas čia 
per baudos, kad du žuvelio-
kus sugauna, o mokėt 20 
000 litų - nesąmonė. Ir pats 
žinau, kad nesąmonė, bet 
brakonierių sumažėjo...“
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užregistruoti naujagimiai

gimė

parduoda

siūlo darbą

Anykščių mieste

Antanas RINDZEVIČIUS, gimęs 1954 m., mirė 03 19
Antanas PRANCKEVIČIUS, gimęs 1930 m., mirė 03 19
Janina LAGŪNIENĖ, gimusi 1914 m., mirė 03 19

Andrioniškio seniūnijoje

Virginijus BRAŽINSKAS, gimęs 1961 m., mirė 03 18

Debeikių seniūnijoje

Janina BEINORAVIČIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 03 20
Vitalijus GRIGAS, gimęs 1958 m., mirė 03 20

Kavarsko seniūnijoje

Adelė ŠEŠKIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 03 21

Svėdasų seniūnijoje

Jonas GAIGALAS, gimęs 1927 m., mirė 03 25

Nojus BAŠKAUSKAS,
 gimęs 03 20

Eimis CICĖNAS, 
gimęs 03 17

pro memoria

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,60 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,40 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
7,00 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius, seną buitinę techni-
ką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsivežame.

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

(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Sodininkų bendrijoje „Voruta“, 
Volupio g. 24 - sodą ir Tilto gatvėje 
nedidelį sklypą namo statybai.

Tel. (8-686) 25504.

55 a Vilniaus gatvės gale su pro-
jektais statyboms (2 tvenkiniai, 
upelis, miškas, 300 m iki Spa-
Vilnius). Kaina 48 000 lt. 

Tel. (8-633) 33361.

Žemės ūkio technika

Ražieninę sėjamąją „Kuhn 
SD3000“ (2005 m., mažai nau-
dota).

Tel. (8-611) 48804.

Mažus šieno presus, sėjamąją, 
traktorių „David Brown 3 WD“.

Tel. (8-687) 19254.

Reikalingas vairuotojas - pagal-
binis.

Tel. (8-676) 13738.

Siūlome darbą sraigių ir miško 
gėrybių supirkėjams.

Tel. (8-656) 91370.

Miela sese,

Žmogus gražus, kai savo darbu puošia žemę.
Žmogus gražus, kai vertina kitus.
Kai savo širdį gerą ir neramią,
Kitiems dalina lyg lietaus lašus.

Garbingo jubiliejaus proga Meilutę ČIUKŠIENĘ, gyvenančią 
Traupio miestelyje, sveikina ir linki sveikatos, ilgų, prasmingų dienų

brolis Algis su šeima

Miela mama,

Daug tvirtybės nevystančių žiedų
Daug saulėtos padangės ir skambančių dainų
Tą meilę kur išsaugojai ir mums išdalinai
Paimk iš mūsų rankų Tau lenkiamės žemai.

85-erių metų proga mielą Mamą sveikina 

sūnus Vytautas ir Rasma

Nekilnojamasis turtas

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Mišką su žeme ir išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius. Pasiima, utilizuoja.

Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Kita

Ąžuolo rąstus, taip pat ir mažais 
kiekiais. Pasiima ir atsiskaito iš 
karto. 

Tel. (8-686) 86702.

Juodžemio ir mėšlo.
Tel. (8-698) 73255.

 „Vilijos“ veislės sėklines bulves.
Tel.: (8-389) 6-03-28, (8-678) 35246.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

„Bartynco“ - visus veršelius au-
ginti. Moka 6-21 proc.

Tel. (8-680) 22009.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius 
(iki 5,10 Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus, berži-
nius briketus, anglį. Atveža. 

Taiko nuolaidas.
Tel. (8-678) 80065.

Atraižas pakais, malkas kaladė-
mis, skaldytas (beržas, juodalks-
nis). Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

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

Tel. (8-600) 63820.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas.

Perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.

Kita

Rulonus.
Tel. (8-684) 13095.

Siloso rulonus.
Tel. (8-629) 19371.

Tujas gyvatvorei, koloninės, ru-
tulinės ir „smaragd“ formos tujų 
sodinukus.

Tel. (8-606) 22542.

Gyvuliai

Telyčią. Veršiuosis balandžio 
mėnesio viduryje.

Tel.: (8-677) 56928,
 4-78-30.
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šiandien

kovo 28 d.

Nikodemas, Rupertas, Alkme-
nas, Rūta, Aleksandras, Lidija.

kovo 27-28 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Filemonas, Sikstas, Rimkan-
tas, Girmantė, Odeta.

oras

+4

+13

IŠ ARTI

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

Savo nuomonę 
išsakykite

 paskambinę 
į „Anykštą“:

(8-381)   5-91-80, 

 (8-381)   5-82-46,

(8-381)   5-94-84, 

(8-381)   5-91-86.

Aloyzas: 

„Šaunuolis rajono meras Si-
gutis Obelevičius, kad sugebėjo 
įkalbinti Alvydą Gervinską tapti 
atsakingu už renovaciją. Būda-
mas vicemeru, Sigutis Obele-
vičius turėjo galimybę įsitikinti 
Alvydo Gervinsko darbštumu, 
kompetencija, strateginiu masty-
mu ir puikiomis žmogiškosiomis 
savybėmis“.

Audžia be staklių?

Antradienio mįslės: „Į mišką 
eina, namo žiūri. Į namus eina, 
miškan žiūri“ atsakymas – kirvis. 

anekdotai
  

***

Jaunas literatas neblaivus va-
žiuoja per miestą. Jį sustabdo 
policininkas ir sako: 

- Jūs juk visiškai girtas. 
- Taip, bet juk gėrė ir Dosto-

jevskis, ir Po, ir Hemingvėjus, ir 
visi kiti”.

Pareigūnas puola prie racijos: 
- Užtverkite visą kvartalą, ga-

tvėmis važinėja visas būrys ne-
blaivių...

***

Šefas darbuotojui: 
- Jūs atleidžiamas, nes darbo 

metu miegojote. 
- Tačiau direktoriau, juk aš ne 

vienintelis taip darau”. 
- Žinau, bet jūs vienintelis tai 

darėte su mano žmona.

***

Skelbimas: “Keičiu sunkiai 
suprantamą knygą apie kontra-
cepciją į naudotą vaikišką veži-
mėlį”.

***

Šefas ir sekretorė per koman-
diruotę apsistoja viešbutyje ir už-
sisako dvivietį kambarį. Šefas:

- Kaip mes miegosime - kaip 
šefas ir sekretorė ar kaip sutuok-
tiniai?

- Kaip sutuoktiniai - džiaugs-
mingai sako ji. 

- Gaila. Tai sukis į sieną ir mie-
gok...

***

 Sunkiai serganti moteris gal-
voja apie mirtį ir sako savo vy-
rui:

- Jei rastum, kas mane pakeis, 
prisiek, jog ji niekada nenešios 
mano briliantinio žiedo. 

- Kas per nesąmonė. Pirma, tu 
po kelių dienų pasveiksi, antra, 
jos pirštai daug plonesni nei tavo.

Kreipiamės į jus dėl senelių 
slaugos į namus. Mus prižiūrin-
tieji darbuotojai dirba pas mus 
mažai, o valandas sau prisirašo ir 
sėdi namuose. Pavyzdžiui, žiemos 
metu ligonį pasiima vaikai arba 
ligonis guli ligoninėje, o valandos 
užrašomos, nors to žmogaus nėra 

Siūlo per didelius butus
Jau 6 metai esu „bomžas“, gy-

venu malkinėje Anykščių mieste, 
jau trečią žiemą nušalu kojas, da-
bar gydausi. Socialinio skyriaus 
darbuotojos niekada nėra aplankę 
mano malkinės, nepasidomėjo, 
kaip aš gyvenu toje malkinėje, nors 

žino, kur gyvenu. 
Stoviu eilėje laukdamas socia-

linio būsto. Man siūlė 4 kambarių 
butą, kurio plotas 81 kvadratas, po 
to dviejų kambarių, kurio plotas 56 
kvadratiniai metrai. Tokių butų aš 
neišlaikyčiau, nes gaunu tik 106 

litus pensijos. Taip pat siūlė kaimo 
vietovėse būstus, bet mano regėji-
mas tik 20 procentų, sveikata blo-
ga. O man tereikia 12 kvadratinių 
metrų kambariuko.  

Anykštėnas (pavardė 
redakcijai žinoma)

Dėl slaugos į namus
namuose.

Mes kreipiamės į jus, kad mums 
per laikraštį išaiškintumėte, kokios 
mūsų teisės ir kaip nedirbdamas 
žmogus gali gauti atlyginimą. Pa-
vyzdžiui, senelius aptarnaujanti 
socialinė darbuotoja mažai kreipė į 
mus dėmesį. Prašome mūsų prašy-

mą patenkinti. Ačiū. 
Seneliai

(Nuo redakcijos: Gerbiami se-
neliai, prašymą galime patenkinti 
tik iš dalies, nes jūsų teises gali 
išaiškinti tik Socialinės paramos 
skyrius)

Prancūzijoje parduodama
 “veikianti” giljotina

Prancūzijos Nanto mieste ren-
giamame aukcione parduodama 
“veikianti” XIX a. giljotina, kuri 
anksčiau buvo “naudota pagal pa-
skirtį”, rašo “thelocal.fr” naujienų 
portalas.

Manoma, kad ketvirtadienį vyk-
siančiame aukcione už įtaisą bus 
gauta ne mažiau kaip 60 tūkst. 
eurų. Skelbiama, kad iš medžio, 
geležies ir žalvario pagaminta gil-
jotina buvo naudojama antrojoje 
XIX a. pusėje, tačiau ant ašmenų 
likęs įrašas “Armees de la Repu-
blique” (pranc. “Respublikos ar-
mija”) leidžia spėti, kad šiuo ap-
aratu galvos buvo kapojamos dar 
Didžiosios Prancūzijos revoliuci-
jos laikais.

“Panašaus pobūdžio objektai 
aukcionuose parduodami labai 
retai, todėl nustatyti tikslią kai-
ną sunku, - teigė aukciono vado-
vas Fransua Ksavjeras Diuflosas 
(Francois-Xavier Duflos). - No-
rėčiau, kad giljotina būtų ekspo-
nuojama autentiškoje aplinkoje, 
pavyzdžiui, pilyje”.

F. Diuflosas pabrėžė, kad par-
duota giljotina turės likti Prancū-
zijos teritorijoje, nes jau suteiktas 
istorinės relikvijos statusas.

Prancūzų radijo “France 3” ži-
niomis, panaši giljotina Prancūzi-
joje 2011 m. buvo parduota už 223 
tūkst. eurų. 

Popiežius įspėjo mafiją 
“liautis daryti blogį”

Popiežius Pranciškus griežtai 
įspėjo mafiją ir pareiškė, jog nu-
sikaltėliai pateks į pragarą, jeigu 
nepradės atgailauti ir liautis darę 
blogį, skelbia BBC.

“Krauju sutepti pinigai, valdžia, 
jūs negalite to atsinešti su savimi 
į kitą gyvenimą”, - kalbėjo popie-
žius.

Pranciškus griežtą žinią pasiun-
tė per maldos vigiliją, į kurią susi-
rinko nuo organizuoto nusikalsta-
mumo nukentėję žmonės, taip pat 
nužudytųjų artimieji.

Popiežius dažnai kalba apie ko-
rupcijos blogį. Be to, 2005 metais 
dar būdamas Buenos Airių vysku-
pu, jis parašė knygą šia tema.

Penktadienį netoli Romos su-
rengtu susitikimu buvo siekiama 
pademonstruoti, kad Romos kata-
likų bažnyčia smerkia organizuo-
tą nusikalstamumą, paneigdama 

istorinius ryšius su mafijos vadei-
vomis, kurie tvirtina esą dievobai-
mingi katalikai.

Pranciškus išreiškė solidarumą 
842 susirinkusiems žmonėms.

Vaikų sveikatos metais 
įvedami pokyčiai vaikų 
sveikatos sistemoje

Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu sudaryta darbo grupė 
motinos ir vaiko probleminiams 
klausimams nagrinėti posėdyje 
pritarė pakeitimams vaikų sveika-
tos priežiūros ir vaikų raidos sutri-
kimų ankstyvosios reabilitacijos 
paslaugų srityje. Aptarti konkretūs 
veiksmai, padėsiantys apsaugoti 
mažųjų Lietuvos gyventojų svei-
katą.

Darbo grupės pirmininkė, svei-
katos apsaugos viceministrė dr. 
Jadvyga Zinkevičiūtė pabrėžė, kad 
šiais, Vaikų sveikatos metais, yra 
ypač svarbu ryžtingai keisti pase-
nusias tvarkas.

“Šia didžiule atsakomybe darbo 
grupėje dalinamės kartu su akade-
mine bendruomene, specialistais, 
ekspertais. Vaikai - mūsų valsty-
bės ateitis, todėl kiekvienas žings-
nis jų sveikatos link yra žingsnis 
sveikos Lietuvos link”, - teigė ji.

Pagal Jungtinių Tautų (JT) Vai-
ko teisių konvenciją, valstybė pri-
valo užtikrinti vaiko teisę naudotis 
tobuliausiomis sveikatos sistemos 
paslaugomis ir ligų gydymo bei 
sveikatos atstatymo priemonėmis.

Pasak viceministrės, dėl to kei-
čiami šeimos medicinos ir pirmi-
nės sveikatos priežiūros apibrėži-
mai, didinama vaikų ligų gydytojo 
kompetencija ir vaidmuo sveikatos 
sistemoje, atsiranda naujos dienos 
stacionaro paslaugos raidos sutri-
kimų turintiems vaikams ir ilgina-
ma jų teikimo trukmė.

Darbo grupės nariai išklausė 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Motinos ir vaiko sveikatos val-
dybos Vaikų sveikatos skyriaus 
vedėjos Anželikos Balčiūnienės 
pranešimą apie vaikų pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros esamą situaciją ir poky-
čius Lietuvoje ir Europos Sąjun-
gos (ES) valstybėse.

Statistikos departamento duo-
menimis, mūsų šalyje 2012 m. 
gyveno 595,2 tūkst. vaikų (18,37 
proc. visos populiacijos), dirbo 
1 120 vaikų ligų gydytojų (20,6 
gydytojų rodiklis 10 000 vaikų). 
Pažymėta, kad gydytojai yra pasi-

skirstę netolygiai.
Lietuvoje šeimos gydytojo ins-

titucija pradėta steigti 1992 m. Iki 
tol dirbę vidaus ligų gydytojai ir 
vaikų ligų gydytojai buvo pradėti 
perkvalifikuoti į bendrosios prak-
tikos gydytojus ir ruošiami nauji 
bendrosios praktikos gydytojai.

Nuo 2004 m. bendrosios prak-
tikos gydytojai tapo šeimos gydy-
tojais. Tačiau apklausos rodo, kad 
dažniausiai Lietuvos šeimos, augi-
nančios vaikus, renkasi vaikų ligų 
gydytojus arba šeimos gydytojus, 
persikvalifikavusius iš gydytojų 
pediatrų. Be to, į stacionarines gy-
dymo įstaigas tėvai dažnai kreipia-
si dėl vaikų sveikatos sutrikimų, 
kuriuos lengvai galėtų išgydyti 
poliklinikose dirbantys gydytojai 
pediatrai.

Todėl nuspręsta keisti šeimos 
medicinos ir pirminės ambulato-
rinės asmens sveikatos priežiūros 
apibrėžimus, grąžinant vaikų ligų 
gydytojui (gydytojui pediatrui) 
teisę lygiaverčiai su kitais specia-
listais nešti atsakomybę už vaikų 
sveikatą.

Valstybinės ligonių kasos atsto-
vai posėdžio dalyviams pristatė 
planuojamus dienos stacionaro 
paslaugų ir jų teikimo trukmės pa-
keitimus.

Sunkių raidos sutrikimų tu-
rintiems vaikams ankstyvosios 
reabilitacijos antrinio lygio am-
bulatorines paslaugas bus galima 
teikti ilgesnį laiką, atsiras naujos 
paslaugos.

Visi numatomi vaikų sveikatos 
pakeitimai artimiausiu metu bus 
pristatyti sveikatos apsaugos mi-
nistrui.

Estijoje išbandomas naujas
matematikos mokymo 
metodas

30-tyje Estijos mokyklų bus iš-
bandytas naujas kompiuterizuotas 
matematikos mokymo metodas, 
informuoja Estijos nacionalinio 
transliuotojo portalas “news.err.
ee”.

Pranešama, kad naujasis me-
todas pagrindinį dėmesį skirs ne 
pačiam skaičiavimo procesui, bet 
kasdienių situacijų pavertimui 
matematinėmis problemomis, 
sunkiausius skaičiavimo veiksmus 
atliekant kompiuterių pagalba.

Vaikai, pavyzdžiui, mokysis su-
skaičiuoti, kiek estiškų žodžių jie 
žino, naudojantis statistinėmis ir 
tikimybių teorijomis. Toks meto-
das galėtų būti taikomas jau tre-
čioje klasėje, tačiau eksperimentas 
bus atliekamas su šeštų-devintų 
klasių moksleiviais.

“Turime pradėti svarstyti, koks 

išsilavinimas bus pasaulyje, kur 
didžiausią vaidmenį vaidina ne in-
formacijos radimas, bet jos įpras-
minimas”, - teigė Estijos švietimo 
ministras Jakas Aviksas (Jaak Aa-
viksoo).

Naują metodą ištobulino britų 
švietimo novatorius Konradas Volf-
ramas (Conrad Wolfram). Estija 
eksperimentui buvo pasirinkta dėl 
nedidelio dydžio ir stiprių matema-
tinių bei informacinių pajėgumų.

-ELTA

Bulgariškos pupelių salotos

Sudėtinės dalys:
300 gramų baltųjų pupelių,
1 šaukštas sviesto,
3 šaukštai aliejus, 
1 svogūnas, 
truputį acto,
pomidorų padažo,
1 skiltelė česnako,
2 šaukštai pjaustytų žalumynų,
1 paprika,
2 šaukštai grietinės,
juodųjų pipirų,
druskos.

Gaminimas:
Pupelės per naktį pamirkomos, 

po to su trupučiu vandens ir alie-
jaus patroškinamos, kol suminkš-
tėja (bet nesuverda). Dar šiltos 
pupelės sumaišomos su sviestu, 
pomidorų padažu, actu, grūstu čes-
naku ir tarkuotais svogūnais. Į salo-
tas pridedama smulkiai supjaustytų 
ankštinių pipirų, įberiama druskos 
ir pipirų. Viskas gerai sumaišoma. 
Galima įdėti grietinės. Salotos pa-
tiekiamos atšaldytos.


