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Aukoti kvies ir
Anykščiuose

Renkame populiariausią rajono gydytoją
Kurklių ambulatorijos ir
Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro gydytoja Dalia
Kazlauskienė ir vidaus ligų gydytoja Violeta Gustienė pirmauja
populiariausio gydytojo rinkimuose.

Penktadienį ir šeštadienį
Anykščiuose, kaip ir visoje Lietuvoje, vyks „Maisto banko“
aukų rinkimo akcija.

2 psl.
šiupinys
KNYGA. Balandžio 12 dieną
12 valandą Anykščių koplyčioje Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
(Vilniaus g. 36, Anykščiai) knygos
“Nepažintas Jonas Daniūnas” pristatymas. Koncertuos Anykščių
muzikos mokyklos jaunieji pianistai Faustina Kiaušaitė, Vaiva Vanagaitė ir Konradas Mikalauskas.
Mokytoja Irena Meldaikienė. Įėjimas nemokamas.

Netikiu už
renovaciją
atsakingų
darbuotojų
teiginiais.

8 psl.

2 psl.

„Prancūzų kultūros savaitė“ - Anykščiuose
Anykščiuose pirmą kartą vyksta festivalis „Prancūzų kultūros
savaitė Anykščiuose“. Panašiu renginiu iki tol galėjo pasidžiaugti
tik Klaipėda, bet, pasak festivalio direktoriaus Eriko Druskino,
Anykščių festivalis daug turtingesnis.
Festivalio atidaryme apsilankė Prancūzijos ambasadorė Maryse Eveline Berniau, kuri surengė priėmimą. Festivalio atidaryme
kalbėjo Kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Premjera. Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre
- Gioachino Rossini operos „Sevilijos kirpėjas“ premjera. Ispanų režisieriaus Emilio Sagi pristatomoje
operoje Fiorelo vaidmenį atliks
Anykščių menų centro direktorius,
baritonas Tomas Tuskenis.
Perspektyvos. Prognozuojama,
jog ateinančiais mokslo metais
Anykščių miesto ir rajono mokyklas lankys 2666 vaikai arba 139
mokiniais mažiau nei šiais mokslo
metais. Klasių komplektų skaičius
mažės nuo 159 iki 151.
Gastinčius. Per knygos „Rytų
aukštaičiai anykštėnai“ pristatymą
Lietuvių kalbos instituto direktorė
doc. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė
įteikė dovanų bibliotekai naujausias instituto išleistas knygas. „Turiu
gastinčiaus“, – sakė Elena Jolanta
Zabarskaitė. Biblioteka pasipildė
knygomis „Kalba mane augina“,
„Palyginimų žodynas“ ir „XXI a.
pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas“.

Prieš koncertą žiūrovus sutikti Prancūzijos ambasadorei Maryse
Eveline Berniau ir A. Vienuolio progimnazijos direktorei, signatarei
Irena Andrukaitienei padėjo Kauno pantomimos teatro aktoriai.

Vakarą vedė režisierius Erikas Druskinas, kuris sumaniai susidariusias pauzes išnaudojo festivalio reklamai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

Vosgėliuose sklando kaimo šviesuolio dvasia

Žolė. Pievų deginimas rajone nesiliauja. Vien per šeštadienį Anykščių rajono ugniagesiai gesino šešis
žolės gaisrus.

Vos šešis kilometrus už
Anykščių pavažiavus Svėdasų
kryptimi, koplytstulpis kviečia
pasukti į kairėje kelio pusėje
esantį Vosgėlių kaimą. Jį išgarsino čia gyvenęs tautodailininkas, medžio drožėjas, savotiškas kaimo filosofas Jurgis
Kazlauskas. Kaimiečiai gerbia
šio prieš 27 metus į amžinybę
išėjusio žmogaus atminimą,
sielojasi dėl apleistos sodybos ir
tarsi tęsia jo darbus puošdami
savo sodybas medžio skulptūrom ir keldami inkilus varnėnams.

Reidas. Anykščių rajone nuo balandžio 1 d. iki 6 d. buvo patikrinti
722 vairuotojai, nustatyti 8 neblaivūs transporto priemonių vairuotojai bei 2 neblaivūs dviratininkai,
taip pat nustatyta 50 kitų kelių eismo taisyklių pažeidimų.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 50 litų.

Genovaitė Krikščiūnienė viena užaugino 3 vaikus ir džiaugiasi sodybą drožiniais puošiančiu sūnum Linu.

5 psl.
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Šiaurietiškas ėjimas Linas
– BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
Anykščiuose

spektras
Septynetas. Lietuvos Prezidento
posto sieks 7 kandidatai. Trečiadienį per Seimo rūmuose vykusią
iškilmingą ceremoniją Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) jiems
įteikė kandidatų pažymėjimus.
Šį dokumentą gavo antros kadencijos siekianti Prezidentė Dalia
Grybauskaitė,
socialdemokratų
kandidatas, Europos Parlamento
narys Zigmantas Balčytis, Vilniaus
miesto meras Artūras Zuokas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
kandidatas, Ignalinos meras Bronis
Ropė, nepriklausomas kandidatas
Naglis Puteikis, Darbo partijos
kandidatas Artūras Paulauskas ir
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
(LLRA) lyderis europarlamentaras
Valdemaras Tomaševskis.

Penktadienį Ignalinos visuomenės sveikatos biuro Anykščių
darbuotojai minėdami Pasaulinę sveikatos dieną Anykščių rajone
organizavo šiaurietiško ėjimo treniruotes.
Kaip sakė Ignalinos visuomenės sveikatos biuro darbuotoja
Danutė Gražienė, treniruotės
vyko Kavarske, Naujuosiuose
Elmininkuose ir Anykščiuose.
Kavarske į treniruotę susirinko
23 žmonės, Naujuosiuose Elmininkuose – 21, o į Anykščių
miesto parke vykusią treniruotę užsiregistravo 40 anykštėnų.
Treniruotę vedė treneris iš Kauno Laimontas Rakauskas.
„Šiaurietiškas ėjimas tampa
populiarus, jau nuo praėjusių
metų spalio 1 dienos tiek Kavarske, tiek Naujuosiuose Elmininkuose veikia šiaurietiško
vaikščiojimo klubai. Žmonės,

kurie dalyvavo treniruotė, yra
pačio skirtingiausio amžiaus,
o vyriausias dalyvis buvo virš
70-ies metų“, -sakė D.Gražienė.
Pasak jos, Ignalinos visuomenės
sveikatos biuras yra nupirkęs gyventojams 35 šiaurietiško vaikščiojimo lazdų komplektus.
Kad šios sporto šakos entuziastų daugėja, akivaizdu, nes Anykščiuose jau nieko nebestebina žmonės, vaikštantys su panašiomis į
slidininkų lazdomis. D.Gražienė
viliasi, kad šis judėjimas populiarės, nes be sveikatinimo atlieka
ir socializacijos vaidmenį – žmonės ir pabendrauja vaikščiodami
šiaurietišku ėjimu.

Treneris iš Kauno Laimontas Rakauskas(antras iš kairės) anykštėnams rodė, kaip taisyklingai vaikščioti.
Autoriaus nuotr.

Renkame populiariausią
rajono gydytoją
Jau daugiau nei dešimtmetį vykstančiuose populiariausio rajono
gydytojo rinkimuose kol kas pirmauja dvi medikės, sulaukusios po
keturias „Anykštos“ skaitytojų padėkas – tai jau kelis metus iš eilės
populiariausia renkama Kurklių ambulatorijos ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydytoja Dalia Kazlauskienė ir to paties centro vidaus ligų gydytoja Violeta Gustienė.
Po tris padėkas jau yra gavę:
Troškūnų ambulatorijos bei
slaugos ir palaikomojo gydymo
ligoninės vadovas Rimondas Bukelis bei Anykščių PSPC šeimos
gydytoja Diana Iricijan. Taip pat
po tris kartus pacientai dėkojo ir
seselėms Rūtai Pociūnienei, Irutei Mikučionienei, Ritai Burneikienei ir Kristinai Liutkienei.
Anykščių PSPC šeimos gydytoja Rita Juodiškienė bei šiame
centre ir kartu Anykščių ligoninėje dirbantis chirurgas Rolandas Jurkėnas bei ligoninės vy-

riausiojo gydytojo pavaduotoja
Virginija Pažėrienė gavo po dvi
padėkas. Du kartus padėkota ir
seselėms Kristinai Liutkienei bei
Astai Bartulienei.
Po vieną padėką gavo Anykščių PSPC šeimos gydytojai Vitalija Giriūnienė, Salomėja Rainienė, Kęstutis Bajarūnas. Taip
pat Anykščių ligoninės medikai:
endokrinologė Regina Arlauskienė, chirurgė Rita Laurinaitienė,
traumatologas – ortopedas Aloyzas Pranckūnas, anesteziologas
Vilius Januška, bei Kavarsko

Aukoti kvies ir Anykščiuose
Penktadienį ir šeštadienį Anykščiuose, kaip ir visoje Lietuvoje,
vyks „Maisto banko“ aukų rinkimo akcija.
„Maisto banko“ akcija yra
tradicinė. Jos metu savanoriai
prekybos centruose kviečia aukoti ir renka aukas vargingai
gyvenantiems žmonėms maisto
produktais.
Tradiciškai skurdžiai gyvenantiems žmonėms bus prašoma aukoti kruopų, makaronų,
aliejaus, miltų, konservų ar kitų
ilgai negendančių maisto pro-

Temidės svarstyklės
Pažadėjo didelių kiekių
cigarečių nelaikyti
Anykščių rajono apylinkės
teismas už kontrabandinių cigarečių laikymą skyrė 1 tūkst.litų
baudą Vikonių kaimo gyventojui
67 metų Piotrui Filosofovui.
Pareigūnai vyriškio namuose kratos metu rado 54 pakelius
įvairių cigarečių su Baltarusijos
banderolėmis, kurių muitinė vertė,
įskaitant privalomus sumokėti mo-

duktų.
Suaukotą maistą akcijoje bendradarbiaujančios socialinės organizacijos išdalins skurdą patiriantiems asmenims.
Pasak oficialiosios statistikos, žemiau skurdo rizikos ribos tebėra apie 560 tūkstančių
šalies gyventojų. Pernai vykusių „Maisto banko“ akcijų metu
paaukota 1,9 milijono litų vertės
kesčius, yra 451 litas. P.Filosofovas
paaiškino, kad tiek cigarečių laiko
savo reikmėms, jas pigiau nusipirko
Vilniuje, bet dalį cigarečių jam esą
padovanojo sūnus. Pažeidėjas pasižadėjo daugiau tokio kiekio cigarečių namie nelaikyti.
Neblaivi. Balandžio 7 dieną apie
9 valandą Anykščiuose, Gegužės
gatvėje, sustabdytas automobilis „Honda Civic“, kurį vairavo
ne tarnybos metu neuniformuota neblaivi (1,96 prom. alkoholio) Vilniaus teritorinės muitinės

Kurklių ambulatorijos ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros
centro (PSPC) gydytoja Dalia Kazlauskienė ir to paties centro
vidaus ligų gydytoja Violeta Gustienė pirmauja populiariausio
gydytojo rinkimuose.
ambulatorijos šeimos gydytojas
Arūnas Tarvydas.
Kartą padėkota slaugytojai
Daivai Leonavičienei.
Padėkos gydytojui kaina – 20
litų.
Padėkas
galite
užsakyti

„Anykštos“ skelbimų skyriuje
arba elektroniniu paštu daiva.g@
anyksta.lt, atsiuntus padėką ir
mokėjimo kvito kopiją.
„Anykštos“ adresas: Vilniaus
g. 29, LT-29145, Anykščiai.
-ANYKŠTA

maisto. „Rinkos tyrimų centro“
vykdytos apklausos duomenimis, maisto aukojo kas trečias
šalies gyventojas.
„Maisto banko“ paramą maistu pernai gavo virš 205 tūkstančių asmenų. Dažniausiai tai
yra bedarbiai, vienišos motinos,
daugiavaikės šeimos, neįgalieji
ir pagyvenę žmonės.
Pavasarinė „Maisto banko“
akcija prasidės šį penktadienį
(balandžio 11 dieną) 15 valandą
ir tęsis iki 21 valandos. Šeštadienį (balandžio 12 dieną) „Maisto
banko“ akcijos savanoriai aukotojų parduotuvėse lauks nuo 10

iki 20 valandos.
Anykščiuose savanoriai aukotojų dosnumo lauks šiuose prekybos centruose:
„Iki Cento“ - Anykščių socialinių paslaugų centras;
Vilniaus g. „Norfa“ – Raudonojo kryžiaus draugija, Anykščių skyrius;
„Maxima“ - Anykščių vaikų
ir jaunimo užimtumo centras.
Akcijoje dalyvaus ir „Gelbėkit
vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos
centras, kuris aukas rinks Panevėžio mieste.

posto vyresnioji inspektorė L. B.
(gimusi 1966 metais). Surašytas
administracinio teisės pažeidimo
protokolas.
Daiktai I. Balandžio 7 dieną
pastebėta, kad įsibrauta į A.Č.,
gimusio 1948 metais, gyvenančio
Marijampolėje, ūkinį pastatą Svėdasų seniūnijoje, iš kurio pavogta
benzininė krūmapjovė, elektrinis
pjūklas, elektrinis diskinis pjūklas, dėžė su žvejybos įrankiais.
Žala tikslinama.
Parduotuvė. Balandžio 8 dieną
gautas pranešimas, kad Kavarske

apvogta parduotuvė. Žala tikslinama.
Daiktai II. Gautas A. A., gimusios 1964 metais, gyvenančios Utenoje, pareiškimas, kad
iš jai priklausančios sodybos
Anykščių seniūnijoje pavogti
įvairūs namų apyvokos daiktai.
Žala – 717 litų.
Mirė. Anykščių r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl N.V.,
gimusios 1955 metais, rastos
namuose Anykščiuose, Žiburio
gatvėje, mirties priežasties nustatymo.

-ANYKŠTA

Referendumas.
Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK) atsisakė
registruoti referendumo dėl lito
išsaugojimo iniciatyvą. Motyvas bandymas paisyti Tautos nuomonę
prieštarautų stojimo į ES sutarčiai
ir šalies Konstitucijai. Po tokio
VRK žingsnio kyla labai natūralus
klausimas: ar tikrai viskas gerai su
demokratija Lietuvoje? Nesutikdamas su tokiu sprendimu ir prieš
jį balsavęs komisijos narys Julius
Jasaitis aiškiai išdėstė savo griežtą
nuomonę: VRK apribojo piliečių
teisę pasisakyti svarbiais valstybei
klausimais.
Ligoninėje. Lietuvos pareigūnų
ieškomas žlugusio Ūkio banko savininkas Vladimiras Romanovas,
kuris anksčiau buvo sulaikytas
Maskvoje, yra vienoje iš Rusijos
sostinės ligoninių, praneša „Interfax“. Agentūra remiasi šaltiniu
Rusijos teisėsaugos institucijose.
Pasak šio šaltinio, sulaikytam V.
Romanovui pasidarė bloga, jam
prireikė medicinos pagalbos. Todėl
jo sulaikymo laikas pratęstas 72
valandomis, ligoninės palatoje jis
saugomas. Anot Rusijos pareigūno,
tolesnis 66 metų bankininko likimas bus sprendžiamas artimiausiu
metu teisme.
Patarėja. Slaptos informacijos
nutekinimu įtariama prezidentės
vyriausioji patarėja Daiva Ulbinaitė nepatenkinta tuo, kaip prokurorai
tyrė skandalingąją bylą, kuri netrukus turėtų keliauti į teismą. Šioje
skandalingoje byloje lieka dar ne
viena mįslė. Paaiškėjus, jog slaptą
Valstybės saugumo departamento
pažymą apie Rusijos rengiamas
galimas provokacijas prieš Lietuvą
ir jos vadovę Dalią Grybauskaitę
žurnalistams nutekino prezidentės
patarėja, kilo įtarimų, kad praėjusių metų spalio pabaigoje pradėtas tyrimas yra blokuojamas, o
D.Ulbinatę bus bandoma apsaugoti
nuo atsakomybės.
Neprognozuoja. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius nesiima prognozuoti galimų tolesnių
Rusijos veiksmų Ukrainoje, tačiau
pažymi, jog besitęsiant provokacijoms, tikimybė, kad situacija bus
toliau destabilizuojama, nemažėja.
Krizės išsiplėtimas Rytų Ukrainoje, pasak ministro, nėra staigi
situacijos kaita, o „tęsinys tos destabilizacijos, kuri prasidėjo net ne
Kryme, o Maidane, ir ne be išorinių jėgų poveikio. Procesas toliau
eskaluojamas nepaisant raginimų
ir sankcijų“, - konstatavo L. Linkevičius. Ministras neprognozavo,
ar galimas yra Rusijos įsiveržimas
į Ukrainos rytus.

IŠ ARTI

spektras
Globa. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje kartu su Europos Komisijos (EK), Graikijos, Bulgarijos, kitų
Europos šalių ekspertais buvo prieita
išvadų, kad Lietuvoje vis dar yra per
daug vaikų bei suaugusiųjų, turinčių
protinę ar psichinę negalią, kurie negauna tinkamos rūpybos šeimose, o
yra prižiūrimi globos institucijų.
Prašo. Europos Sąjungos (ES)
šalių parlamentų pirmininkų konferencijoje Vilniuje dalyvavusi Lenkijos Seimo Pirmininkė Eva Kopač
paprašė laikinai sustabdyti baudos,
skirtos Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktorei už teismo
sprendimo nukabinti dvikalbes gatvių
pavadinimus nevykdymą, mokėjimą. Tokį prašymą ji perdavė antradienį per susitikimą su Seimo Pirmininke Loreta Graužiniene. „Paprašiau
Lietuvos Seimo atstovų, jog rytoj
pasikalbėtų su Premjeru, kad perduotų mano prašymą dėl šitos baudos sustabdymo“, - po susitikimo su Lietuvos Seimo vadove žurnalistams sakė
E. Kopač. Vilniaus miesto apylinkės
teismas už teismo sprendimo nevykdymą dėl dvikalbių lentelių Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos
direktorei Liucinai Kotlovskai skyrė
6 tūkst. litų piniginę baudą.
Keliai. Vyriausybė trečiadienį pritarė įstatymų projektams, pagal kurių
nuostatas būtų galima rezervuoti šalia
valstybinės reikšmės kelių esančius
laisvus valstybinės žemės plotus.
Siūloma nustatyti, kad žemė neprivatizuojama, jei ji užimta valstybinės
reikšmės kelių su šalia jų esančiais
valstybinės žemės plotais, pagal teritorijų planavimo dokumentus ar
žemės valdos projektus priskirtais šių
kelių plėtrai. Suintensyvėjus eismui,
būtų galima greičiau vykdyti kelio rekonstrukcijos, plėtros ir kitus darbus,
nes nereikėtų pradėti žemės paėmimo
visuomenės poreikiams procedūrų.
Tokie valstybinės žemės plotai būtų
priskirti neprivatizuojamai žemei,
uždraudžiant juos parduoti ar atkurti
į juos nuosavybės teises.
Smurtas. Pedagogai prabilo apie
šalies mokyklose išplitusią smurto
kultūrą. Anot jų, psichologinį moksleivių smurtą patiria net septyni iš
dešimties šalies mokytojų, o kas šeštas pedagogas susiduria ir su fiziniu
mokinių smurtu. Lietuvos švietimo
profesinė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjungos pristatė
vasario-kovo mėnesiais atliktą apklausą, kurioje dalyvavo daugiau nei
4 tūkst., arba kas septintas mokytojas.
Nustatyta, kad net 68,8 proc. mokytojų per pastaruosius metus asmeniškai
patyrė psichologinį, 16,7 proc. - fizinį
smurtą. Dažniausiai pedagogai susidūrė su garsiu rėkavimu ar kitokiu
garsiniu trukdymu pamokai, įžeidžiančiomis pastabomis ir žodinėmis
moksleivių patyčiomis.
Šnipai. Rusijos šnipų tinklas Latvijoje šiuo metu neplanuoja provokacijų
ir daugiausia renka viešą informaciją
apie tai, kaip Latvijos visuomenė reaguoja į Kremliaus veiksmus. Tai pareiškė Seimo Nacionalinio saugumo
komisijos vadovas Valdis Zatleras.
Parlamentaras pabrėžė, kad Rusijos
šnipų tinklas Latvijoje veikė visada.
Jis suaktyvėjo pernai, kai Latvija pradėjo ruoštis pirmininkauti Europos
Sąjungoje. Anot V. Zatlero, Latvijoje
nėra su Rusija susijusių grupių, pasirengusių vykdyti provokacijas arba
diversijas.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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„Prancūzų kultūros savaitė“ - Anykščiuose

Legendinės Edith Piaf dainas anykštėnams dainavo
Evelina Sašenko.
(Atkelta iš 1 p.)
AntanoVienuolio progimnazijos
direktorė ir festivalio organizatorė,
Kovo 11 - osios Akto signatarė Irena Andrukaitienė, „Anykštai“ sakė,
kad festivalio idėja kilo nuo „Emili“
klasių, kurių yra visose miesto mokyklose. „Kasmet vis kita mokykla
daro po vieną prancūzišką renginį.
Mums šiemet pasiūlė organizuoti
Užgavėnes. Mes pasitarėme, kad galime padaryti kažką įspūdingesnio,
tada aš, režisierius Erikas Druskinas
ir prancūzų kalbos mokytoja Jaunė
Bimbienė nuvykome į Prancūzijos
ambasadą. Nors buvome visai nepažįstami žmonės, mumis patikėjo, nes
matė mūsų nusiteikimą, o pokalbio
pabaigoje ambasadorė pasakė: „Ge-

Nepaprastoji ir įgaliotoji Prancūzijos ambasadorė Maryse Eveline Berniau gyrė anykštėnus už iniciatyvą priimti iššūkį pristatant
prancūzų kultūrą, o Kultūros ministras Šarūnas Birutis linkėjo,
kad Anykščiuose būtų tokia pati nuotaika kaip ir Paryžiuje.
rai, aš surengsiu priėmimą, atsivešiu
prancūziško vyno ir šampano“,- festivalio atsiradimo istoriją pasakojo
I.Andrukaitienė.
Festivalis prasidėjo Anykščių kultūros centre muzikiniu vakaru „Nuostabioji Edith Piaf: Paryžiaus legenda“,
kurio metu Edith Piaf dainas anykštėnams dainavo Evelina Sašenko.
Pilnai Kultūros centro salei Nepaprastoji ir įgaliotoji Prancūzijos
ambasadorė Maryse Eveline Berniau
sakė, kad „Anykščiai tampa miestu,
kuris priėmė iššūkį pristatyti prancūzų kultūrą“.
Beje, ponia ambasadorė atvyko
gerai istoriškai pasiruošusi, vardijo
rašytojų iš Anykščių pavardes ir sakė,
kad „su dideliu malonumu klausė

„Anykščių šilelio“ ištraukų prancūziškai. Kultūros ministras Šarūnas Birutis sakė ką tik grįžęs iš Prancūzijos,
kur jau žydi kaštonai ir tulpės. „Prancūzija Europos Sąjungoje yra lyderė,
kuriant kultūros politiką. Linkiu pajusti prancūzišką, bet išlaikyti lietuvišką dvasią“,- kalbėjo Š. Birutis.
O Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius kalbėjo, kad „savaitė –
milžiniška dovana “.
Po koncerto festivalio dalyviai bei
rėmėjai buvo ambasadorės pakvieti į
iškilmingą vakarienę - priėmimą, kuri
vyko kavinėje „Erdvė“. Šį faktą taip
pat galima įrašyti į istoriją, nes tai pirmasis užsienio šalies ambasadoriaus
surengtas priėmimas Anykščiuose.
Meras S. Obelevičius, dėkoda-

Pasaulinė sveikatos diena

Tema: užkrato pernešėjų platinamos ligos
,,Maži sutvėrimai – didelė grėsmė”.
Daugelis mūsų ne tik yra girdėję posakį „sveikata – brangiausias turtas“, bet ir įsitikinę jo teisingumu. Kai prispausti ligos ar
šiaip užklupus kokiam nelemtam negalavimui atsiduriame poliklinikoje ar ligoninės palatoje, prisimename šią senolių išmintį ir
dar kartą įsitikiname, kad sveikata iš tiesų yra brangesnė už bet
kokius turtus ar pinigus. Šios dienos straipsnis, skirtas Pasaulinei
sveikatos dienai - Toksokarozė – dažniausiai pasitaikanti šunų,
kačių platinama liga Lietuvoje.
Toksokarozė yra zoonozė, kurią sukelia apvaliųjų kirmėlių toksokarų Toxocara canis (apvalioji šunų kirmėlė) ir rečiau Toxocara cati arba Toxocara mystax (apvalioji kačių kirmėlė) lervos.
Pagrindiniai toksokarozės
platintojai
Toksokarozės platintojai yra
sergantys šunys ir katės, teršiantys savo išmatomis aplinką.
Šuns, katės organizme toksokaros nuo kiaušinėlio iki suaugusių
kirmėlių išsivysto per 60–90
dienų. Užsikrėtusių šunų žarnyne kirmėlės gyvena 3 mėnesius.
Tik jų organizme kirmėlės suauga, subręsta ir išskiria kiaušinėlius. Įvairių šalių duomenimis
apie 60–80 proc. ką tik gimusių
šuniukų ir apie 20 proc. suaugusių šunų yra užsikrėtę toksokaromis.
Kaip užsikrečia žmogus?
Kadangi toksokarų kiaušinėliai bręsta dirvožemyje, todėl
žmogus užsikrečia nuo nešvarių,

žemėtų rankų, valgydamas neplautas uogas, vaisius bei daržoves, vaikai – žaisdami smėio dėžėse, žaliose vejose, kuriose yra
šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai toksokarų
kiaušinėliais gali būti užteršti su
dulkėmis, juos gali pernešti tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltinis gali būti ir vanduo, užkrėstas
toksokarų kiaušinėliais. Žmogus
tiesiogiai nuo šuns užsikrėsti negali, nes toksokarų kiaušinėliai
iš gyvūnų žarnyno pakliuvę į
aplinką būtinai turi pereiti vystymosi etapą dirvožemyje, kad
subręstų.
Kas dažniausiai serga
toksokaroze ?
Dažniausiai šia liga užsikrečia
ir serga 4–6, 10–14 metų amžiaus vaikai, kurie neturi reikia-

mų higieninių įgūdžių, silpna,
dar nepakankamai susiformavusi jų imuninė sistema, užteršta
aplinka, kurioje vaikai žaidžia,
dažnas ir netinkamas bendravimas su savo augintiniais, kurie
nereguliariai gydomi nuo kirminų. Nemažą riziką turi veterinarijos gydytojai, kurie gali
užsikrėsti nuo užteršto gyvūnų
kailio, vairuotojai, automobilių
remonto darbuotojai, kurie remontuoja žemėtus automobilius,
komunalinio ūkio darbuotojai,
užsiimantys gatvių valymu, valkataujančių šunų gaudymu, žmonės, turintys daržus, sodus.
Kaip liga pasireiškia ?
Daugeliu atvejų, ypač patekus
į organizmą mažam kiaušinėlių kiekiui, liga gali praeiti be
simptomų. Tačiau ligonis gali
karščiuoti, nors temperatūra
dažniausiai būna neaukšta, atsiranda sausas kosulys, dusulys,
dažni naktiniai kosulio priepuoliai. Kartais vargina pilvo skausmai. Ligonius pykina, jie vemia,
viduriuoja. Protarpiais išberia ir
niežti odą. Migruojančių lervų
gali pakliūti į akis. Dažniausiai
pažeidžiama viena akis. Nustatyta, kad sergantiems toksokaroze vaikams sumažėja vakcinacijos ir revakcinacijos prieš tymus,
difteriją ir stabligę efektyvumas,
nes toksokaros slopina imuniteto

mas poniai M. E. Beniau už dėmesį Anykščiams, padovanojo butelį
Anykščių vyno, pajuokavęs, kad „vynas prancūzei gal nepasirodys labai
prastas, nes, „kaip legenda byloja, jo
ragavo ir Anglijos karalienė“. Prancūzijos ambasados vakarienė išsiskyrė
prabanga - ambasadorė dalyvius vaišino ir prancūziškais saldumynais.
Antradienį A. Vienuolio progimnazijoje vyko prancūziškojo teatro trupės
Lietuvoje „Komsa“ spektaklis „Chantereine gatvė 6“, kuris taip pat buvo
anšlaginis renginys. „Mane maloniai
stebina, kaip žmonės priima festivalį.
Grynosios ir tikrosios kultūros poreikis yra. Spektaklis buvo 12 valandą,
bet prisirinko pilna salė žmonių, nors
vaidino ir prancūziškai. Režisierė
prancūzė Karolina Paliulienė, kuri
ištekėjo už lietuvio ir 14 metų jau gyvena Lietuvoje sakė, kad jie paprastai
nevaidina mokyklose, bet šį kartą
yra maloniai nustebinta mokyklos
dvasios. Ir manęs vis klausinėjo, ar
supranta ir vertina mokiniai ir mokytojai tai“,- sakė I.Andrukaitienė. Beje,
pasak I.Andrukaitienės, populiarumu
pasižymi ir prancūziškų dokumentinių
ir meninių filmų peržiūros.
Prancūzų kultūros savaitė bus uždaryta balandžio 11 dieną Anykščių
menų inkubatoriuje, kur 17 valandą
30 minučių bus pristatyta fotografo
Kevin Jolivet paroda ir vyks vyno
degustacija.
Festivalį organizuoja signatarė I.
Andrukaitienė, A. Vienuolio progimnazija, o festivalio partneriai yra
Prancūzijos ambasada Lietuvoje bei
Prancūzų institutas Lietuvoje.
-ANYKŠTA
susisdarymą prieš šias ligas.
Kaip apsisaugoti nuo
užsikrėtimo ir nesusirgti?
Eidami pasivaikščioti su šunimi, nepamirškite pasiimti maišelio savo augintinio išmatoms
surinkti, kad nebūtų teršiama
aplinka: vaikų žaidimo aikštelės,
smėlio dėžės, poilsio zonos, žaliosios vejos.
Neleiskite
laižyti
šunims
veido, indų, kuriuos naudoja
žmonės, nes ant šuns snukučio,
liežuvio gali būti parazitų kiaušinėlių, kurie gali patekti į žmogaus virškinimo traktą.
Grįžę iš lauko, nevaikščiokite
po butą nešvariais batais, nusiaukite juos prie durų, nes ant
batų dažnai galima parsinešti nepageidaujamų „lauktuvių“.
Nepamirškite labai atidžiai
nusiplauti rankų šiltu vandeniu
su muilu grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgį, pažaidus su šuniuku, kačiuku. Nevalgykite uogų (netgi surinktų
miške), vaisių, daržovių, kad ir
užaugintų ekologiškame, švariame, nuosavame sode, prieš tai jų
nenuplovę.
Vasarą iškylaujant lauke nukritusio ant žemės maisto geriau
nevalgyti, jeigu jo negalima nuplauti. Maistą geriausia laikyti
sandariuose induose, apsaugančiuose nuo dulkių, musių, kurios
gali ant savo kojų pernešti parazitų kiaušinėlių.
Parengė: Ignalinos visuomenės sveikatos biuro
Sveikatos stiprinimo
specialistė
Natalija Kovalenko
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Ðeim os abËc ËlË

Rūpintis sveikata verčia statistika
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Anykščių skyrius (toliau - Biuras) savo veiklą vykdo pagal Anykščių rajono savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos veiklos planą. Biure dirba dvi visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės: Danutė
Gražienė ir Edita Jurčiukonienė, kurios ir pristato Biuro veiklą.

tiško ėjimo pamokos taip pat vyko
Kavarsko ir Naujųjų Elmininkų
bendruomenėse. Dalyvius mokė
LEKI akademijos instruktorius
Laimontas Rakauskas. Renginio
metu dalyviai buvo supažindinti su
šiaurietiškojo ėjimo privalumais ir
jo poveikiu sveikatai.
Parengėme ir išplatinome lankstinuką apie vaikų sveikatinimo
idėjas ikimokyklinio ir mokyklinio
ugdymo įstaigose ir namuose.
Pasaulinei sveikatos dienai platinome straipsnį apie vitaminus
ir, kadangi 2014 metų Pasaulinės
sveikatos dienos tema – vabzdžių
platinamos transmisinės (pernešamos) ligos – sveikatos mokymo ir
ligų prevencijos centro rekomenduojamą straipsnį „Mažas sutvėrimas – didelė grėsmė“.

Vorele eina šiaurietiško ėjimo entuziastai Anykščiuose.

Planuose – dėmesys higienai
ir sveikatinimui

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Edita Ryliškienė dalyvavo Anykščiuose vykusiame krepšinio
turnyre „Kai širdys plaka išvien“.
Vaikų sveikata vis prastėja

mokiniams suformuoti teigiamą
požiūrį į sveikatą kaip į brangiau2013 metai buvo paskelbti Svei- sią turtą. Norinčius būti sveikais,
katingumo metais, todėl Biuras energingais ir linksmais kvietėme
visus metus gyventojams įvairiais ir kviečiame į nemokamas sveikabūdais stengėsi skleisti informaciją tingumo mankštas, kurios vyksta
apie sveiką gyvenseną, sveiką mi- antradieniais bei ketvirtadieniais
tybą, ligų prevenciją, atsakingą an- 18 val. A. Vienuolio progimnazijos
tibiotikų vartojimą ir kitus su svei- salėje. Mankštas veda trenerė Snekatingumu susijusius klausimus.
žana Karpavičienė.
Mokyklos dalyvavo sveikatą sti„Žilvyčio“ lopšelio - darželio
prinančioje veikloje, vaikų darželiai vaikai važiavo į antrą „Sveikuo- Sveikatiados
lių sveikuoliai“
...vykdysime mokyklinio etapą,
organizuotuose
kuris
renginiuose. Pa- ir ikimokyklinio amžiaus vyko Rokiškyje
čios mokyklos vaikams užsiėmimus apie ir ten iškovojo
organizavo daug higienos ir užkrečiamų ligų pirmąją vietą ir
Sveikatingumo
toliau dalyvaus
metams skirtų profilaktiką, atkreipiant dė- respublikinio
renginių ir kon- mesį į rankų higieną...
konkurso trekursų. Todėl,
čiajame etape.
paskelbus 2014-uosius Vaikų sveiDalyvavome diskusijoje – semikatos metais, stengsimės užtikrinti nare „Triukšmo prevencijos įvairošios veiklos tęstinumą. Juolab kad vė mokykloje“. Šis renginys buvo
Seimo Sveikatos reikalų komite- skirtas Lietuvos mokyklose akcijai
to siūlomame projekte susirūpinti „Tylos stebuklinga versmė“ tinkavaikų sveikata verčia ir vis pras- mai pasirengti. Rekomendacijas,
tėjanti statistika: per pastaruosius kaip tinkamai pasirengti šiai dienai,
12 metų, vaikų skaičius nuo 0-17 išsiuntėme Anykščių rajono mokymetų sumažėjo 36 proc, Lietuvos kloms. Prisidėjome ir platinome žistatistikos duomenys rodo vis pras- nias apie akciją „Išjunk lemputę ir
tėjančią vaikų sveikatos būklę, tarp palaikyk žemės valandos idėją“.
paauglių ir jaunuolių išlieka aukšti
savižudybių rodikliai, kas dešimtas
Organizuota stovykla
mokinys rūko kiekvieną dieną.
Darbus toliau planuojame ir
Anykščių sveikuolių klube „Vaivykdome pagal Anykščių rajono vorykštė“ organizavome Lietuvos
savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikuolių sąjungos viceprezidensveikatos veiklos planą. Įvairiai tės Sigitos Kriaučiūnienės susitipažymime ir pažymėsime Jungti- kimą su Anykščių bendruomene.
nių tautų, Pasaulio sveikatos orga- Ignalinos rajono savivaldybės vinizacijos ir Lietuvos Vyriausybės suomenės sveikatos biuras ir Lietuskelbiamas atmintinas dienas.
vos sveikuolių sąjunga Anykščiuose organizavo 7 dienų sveikuolių
Norintiems būti sveikiems –
stovyklą. 7 dienų programoje praknemokamos mankštos
tinius užsiėmimus, teorinias žinias,
taisykles, nuostatas pristatė lektoŠiais metais Biuras veiklą pradė- riai Lukrecija Augustaitytė ir Elijo kovo 4 dieną. Buvo vykdomas gijus Valskis.
projektas A. Vienuolio progimnazijoje „Sveikesnio pasirinkimo link“
Sveikatos dienai – šiaurietiško
Lietuvos mokyklose. Įvairiais sveiėjimo pamoka
katingumo klausimais buvo spausdinami straipsniai rajono spaudoje,
Ignalinos rajono savivaldybės
mokyklose dirbantys visuomenės visuomenės sveikatos biuras balansveikatos priežiūros specialistai džio 4 dieną Pasaulinei sveikatos
kartu su mokytojais, tėvais, psi- dienai paminėti organizavo nemochologinės bei socialinės pedago- kamą šiaurietiško ėjimo pamoką
gikos specialistais, siekė padėti Anykščių miesto parke. Šiaurie-

Vykdysime mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams užsiėmimus apie higienos ir užkrečiamų ligų profilaktiką, atkreipiant
dėmesį rankų higienai, nes gegužės
mėnesį minėsime Pasaulinę rankų
higienos dieną, organizuosime Judėjimo sveikatos labui dieną, tarptautinę kovos su narkomanija ir
narkotikų kontrabandos dieną organizuosime susitikimus su mokyklų
mokiniais ir aptarsime narkotikų
žalą organizmui. Rugsėjo mėnesį
vykdysime „Kuprinių svėrimo“ ir
„Europos judriosios savaitės“ akcijas. Minėsime Pasaulinę psichikos
sveikatos dieną, organizuosime
pokalbius - diskusijas ir renginius
sveikos mitybos temomis, minint
Europos sveikos mitybos dieną.
Organizuosim piešinių konkursą Tarptautinei nerūkymo dienai.
Jau dabar kviečiame 7-12 ir 13-16
metų moksleivius ruoštis krepšinio
turnyrui „Kai mūsų širdys plaka išvien“. Turnyras vyksta kiekvienais
metais. Jo tikslas – pritraukti kuo
daugiau vaikų ir jaunimo, užsiimti
pozityvia veikla, propaguoti sveiką gyvenseną, aktyviai dalyvauti
sportiniame gyvenime.
Artimiausiu metu organizuosime
seminarą „Streso įveikimo būdai“.
Toliau organizuosime šiaurietiškojo ėjimo treniruotes. Moksleivių
atostogų metu rengsime sveikatingumo ugdymo stovyklas, praktinius užsiėmimus - dantukų valymas, rankų plovimas.
Kiekvienais metais Lietuvoje
vykdomas saugaus eismo konkursas „Saugokime jaunas gyvybes
keliuose. Numatyta, kad edukacinius užsiėmimus organizuos savivaldybių visuomenės sveikatos
biurai.
Šiuo metu Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro Anykščių skyriuje dirba dvi
visuomenės sveikatos stiprinimo
specialistės: Danutė Gražienė ir
Edita Jurčiukonienė. Su Danute
Anykščių rajono gyventojai pažįstami seniai, o Edita yra įgijusi
visuomenės sveikatos bakalauro
studijas ir tvirtai pasiryžusi stiprinti Anykščių rajono gyventojų
sveikatą. Tačiau straipsnį norime
užbaigti M. de Montenio žodžiais:
„Gyvenimas pats savaime nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė;
koks jis bus, priklausys nuo mūsų
pačių“.
Ignalinos rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro Anykščių skyrius

Krepšinio turnyro „Kai širdys plaka išvien“ dalyviai.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
Anykščių skyriaus darbuotoja Edita Jurčiukonienė vienoje iš
sveikatinimo akcijų.

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikai nugalėjo antrame
„Sveikuolių sveikuoliai“ etape, kuris vyko Rokiškyje.

Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė Sigita Kriaučiūnienė susitikime su Anykščių bendruomene Anykščių sveikuolių
klube „Vaivorykštė“.

PASTOGĖ
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Vosgėliuose sklando kaimo
šviesuolio dvasia
rių ir pakliuvo po jo ratais. „Dar
sūnelį Eugenijų buvo pasodinęs į
traktorių, stvėrė jį į glėbį. Vaikas
nenukentėjo, tačiau Jonui jau niekas padėti nebegalėjo“ – atsiduso
moteris, prisiminusi prieš keturis
dešimtmečius įvykusią tragediją ir
sunkią našlės dalią su trim mažamečiais vaikais.
Pasak moters, senas bevardis
kryžius buvo likęs kadaise buvusios sodybos vietoje ariamuose
laukuose ir, be abejonės, būtų buvęs sunaikintas. Tad jį parsigabeno ir pastatė toje vietoje, kur žuvo
vyras. Klebonas jį pašventino.
Ruošiasi važiuot pas dukrą

Stanislovo Karvelio sodybėlėje gyvena apie dešimt varnėnų šeimų.
(Atkelta iš 1 p.)
Vienkiemius nušlavė
melioracija
Su dviem kiemais Burbiškio
palivarkui priklausę, rašytiniuose
šaltiniuose 1729 metais paminėti
Vosgėliai glaudžiasi prie Pavarių
girios ir Elmos upelio. Kaip teigiama Anykščių krašto vietovių
žinyne, ties kaimu P. Červinsko vadovaujami sukilėliai 1863
m.surengė pasalą caro kariuomenės daliniams. Praeito amžiaus
pradžioje kaime buvo žydo karčema, o 1923 m. kaime 20 sodybų
gyveno 99 žmonės. Po karo į Sibirą iš Vosgėlių buvo ištremti net
8 asmenys. Pokaryje kaimas buvo
pasklidęs po dabar plačius laukus,
tačiau plečiantis Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam
ūkiui, vienkiemius nušlavė melioracija ir didžioji kaimo gyventojų
dalis įsikūrė Naujuosiuose Elmininkuose.
Dabar kaime nebelikę nė dešimties sodybų. Pasak Anykščių
seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaimo gyventojų skaičius
beveik nesikeičia nuo 2001 – ųjų.
Tuomet kaime gyveno 15 žmonių,
o dabar čia savo gyvenamąją vietą
deklaruoja 16 gyventojų.
Dėl Jurgio Kazlausko
kaimiečiams skauda širdį...
Vos įvažiavus į kaimą, dėmesį
patraukia sodyba su gausybe medžio drožinių, keistų kompozicijų
ir daugiabučių inkilų varnėnams.

Užvakar nebuvo šilta, tačiau tvir- kaimiečiai jį gražiai prisimena,
tas vyras nuogom rankom klojo geru žodžiu mini, sielojasi dėl apdugną būsimam baseinėliui. Linas leistos sodybos. Iki sesers Onos
Krikščiūnas, - prisistatė, o paskui mirties sodyboje veikė jo drožinių
ir parodė iš pernai griaustinio nu- muziejus, Anykščių A. Baranaustrenkto ąžuolo išdrožęs tris medžio ko ir A. Vienuolio – Žukausko
skulptūras. Prie tvenkinėlio atsi- memorialinio muziejaus filialas.
ras meška, žvejas ir muzikantas. Jai mirus, muziejus išsivežė droKadangi vietos apie namus skulp- žinius ir įkurdino Niūronyse etnotūrom bei kompozicijom, kuriose grafinėje klėtyje. Savamokslio
seni
plūgai,
drožėjo medyje
špižiniai puo...Kaimiečių
nuomone, įamžinta kaimo
dai, jau ankšta,
buitis, darbai,
vyras
išdavė valdžia ir muziejus pri- senieji
darbo
paslaptį, kad už glaudusi kūrybinį Jurgio įrankiai įgauna
to griaustinio Kazlausko palikimą, turėtų vis didesnę versužaloto ąžuolo pasirūpinti ir bent minima- tę. Prieš kelis
jie iškas ežerėliu šio šviesuolio atminties dešimtmečius
lį...
jie su pasisekiKieme triūsė įamžinimu...
mu buvo eksir drožėjo moponuoti Panetina Genovaitė Krikščiūnienė. Ji vėžyje, Vilniuje ir net Maskvoje.
džiaugėsi savo sūnaus darbštumu Tad graudu žiūrėti į apleistą soir išmone. Pasak jos, viskas sody- dybą, kurios jokia lentelė nežymi,
boje sukurta jo rankom laisves- kad čia gyveno neeilinis žmogus,
niu nuo darbymečio laiku. „Gal ateities kartom palikęs neįkainojatai jis paveldėjo iš savo senelio mą etnografinį palikimą. Kaimie- nagingo, ratus dirbusio - Stasio čių nuomone, valdžia ir muziejus
Stulpino? – sakė moteris, pridū- priglaudusi kūrybinį Jurgio Kazrusi, kad jie dirba žemę, laiko 2 lausko palikimą, turėtų pasirūpinti
arklius, karvę, telyčią, motininę ir bent minimaliu šio šviesuolio
kiaulę, pulką žąsų ir ančių. – Gal atminties įamžinimu.
artimo kaimyno, medžio drožėjo
Jau minėtos G. Krikščiūnienės
Jurgio Kazlausko talentas įkvėpė? gyvenimo kelias nebuvo lengvas.
Jo ir sesers kapelius Anykščiuo- Kilusi iš gausios šeimos anksti
se mano dukra Jolanta aptvarko. neteko vyro ir viena užaugino 3
O sodyba krūmais apėjusi, nyks- vaikus. Šeimą ištikusią nelaimę
ta. Širdį skauda pažiūrėjus. Kaip ženklina senutėlis kryžius su jaugalima šitokio žmogaus sodybą no, gražaus vyro nuotrauka prie
šitaip apleisti?“
namo kampo. Jos Jonui tebuvo 39
J. Kazlauskas su šiuo pasauliu – eri, kai papietavęs užvedinėjo
atsisveikino prieš 27 metus, tačiau prie namo kampo stovėjusį trakto-

Linas Krikščiūnas žiemą, iš pernai audros
griaustinio nutrenkto ąžuolo, išdrožė muzikantą.

Ant medžio pakibo seni špižiniai puodai.

Pas G. ir L. Krikščiūnų kaimyną
Stanislovą Karvelį nuėjau pro tvoroje esančius vartelius. Pasibeldus
negreit atidarė iš pažiūros dar tvirtas vyras. Perrinkinėjo bulves, nes
jau dygsta, paaiškino. Prisėdame
kieme ant suoliuko. Aplink gausybę inkilų lekioja ir čirškia varnėnai, ir nors sodyboje nėra tikro
gandralizdžio, mediniai gandrai
akį džiugina netikrame gandralizdyje. Pasak S. Karvelio, tai iš sielvarto... “Prieš 3 metus palaidojau
žmoną. Aldona mirė ant mano rankų prie gydytojos kabineto durų, prisiminė. – Ją pribaigė ne laiku
ligos pakirsto sūnaus mirtis. 46 eri Raimundėliui tebuvo. Jo netekęs ir aš neturėjau kur dėtis. Tada
ir pavėsinę pastačiau, ir gandrus
medin įkėliau, inkilų pridariau.
Juk mums su Aldona iki auksinių vestuvių tik pusmečio trūko...
Ir kitų jubiliejų tais metais buvo,
tačiau viską užgožė nelaimė...
Dabar visas džiaugsmas Kaune
gyvenanti dukra Daiva ir keturios
abiejų vaikų anūkės. Teks, matyt,
sparnus pakelt į Kauną, pas dukrą,
nes sveikata nekokia, širdies ritmas trinka“.
S. Karvelis ruošiasi parduoti namus, kuriuose nugyveno 50
gražiausių savo gyvenimo metų.
Statėsi juos brolis, tačiau, tapęs
kolūkio pirmininku, jam perleido. S. Karvelio tėviškė – kitoje
plento pusėje, Elmininkų kaime.
Ten sesers sūnus ūkininkauja.
O jo žmona buvo pati tikriausia
Vosgėlių kaimo gyventoja. Pasak
S. Karvelio, kaimas kadaise buvo
plačiai pasklidęs po laukus, o dabar tik sodybos prie keliuko belikusios. Čia gyveno Ragaišiai, keli
Adamoniai, Juozaponiai, Rudokai, Milašiūnai, Dragūnai išsikėlę

Nelaimę primena senutėlis
kryžius su nuotrauka.
į Naujųjų Elmininkų gyvenvietę.
Dabar net keturiose kaimo trobose
tik po vieną gyventoją belikę. O
tautodailininką J. Kazlauską gerai
pažinojo, geras žmogus buvęs, pas
juos neretai ateidavęs pakortuot.
S. Karvelis gyvulių jau nelaiko. Po kiemą išdidžiai vaikštinėjo
tik pas kalakutų augintoją Vladą
Tamošiūną pirktas gaidys su penkiom vištom...
-Anykšta

Senosios,
nenaudojamos
Vosgėlių kaimo kapinės yra
kultūros paveldo objektas.

Kaimo šviesuolio Jurgio Kazlausko drožiniai muziejuje Niūronyse, o kaime apleista, jokiu ženklu nepažymėta sodyba ir tik
senųjų kaimo žmonių atmintyje išsaugoti prisiminimai.
Jono Junevičiaus nuotr.

IŠ ARTI

naujos knygos
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kampas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos
Apie
pakartotiniai leidimai
ėjo į Lietuvą, dirbo pas ūkininkus,
elgetavo, o sunkiai uždirbtą maisteismus
grožinės literatūros pradininko,
tą nešė savo badaujančioms šeiklasikinės poemos „Metai“ ir pasakėčių naujas leidimas. Spaudai
jį parengė Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto vyresnysis
mokslo darbuotojas tekstologas dr.
Mikas Vaicekauskas. Knygoje publikuojamas ir Miko Vaicekausko
parengtas žodynėlis, padėsiantis
suprasti kai kuriuos senovinius žodžius, pavyzdžiui, almonas, mučė,
sirata, budavonė ir t.t.
Knygos viršeliui panaudotas atvirukas su Tolminkiemio vaizdu iš
Lutzo Wenau archyvo.

moms.
Pagrindinės romano veikėjos,
vokiečių mergaitės Renatės, gavusios lietuvišką vardą Marytė, ir jos
šeimos istorija atskleidžia daugelio
pabėgėlių tragišką likimą, pirmuosius pokario metus Rytprūsiuose ir
Lietuvoje. Romano autorius rėmėsi
tikrais faktais, „vilko vaikų“ ir jų
artimųjų pasakojimais.
Tai jau penktasis šios knygos
leidimas. Už romaną autorius apdovanotas 2012 m. J. Marcinkevičiaus premija, Rašytojų sąjungos
premija, taip pat pelnė Patriotų
premiją. Skaitytojai knygą išrinko
2012-ųjų Metų knyga.

Alvydas Šlepikas
Kristijonas Donelaitis
„Metai“ ir pasakėčios
Šiemet minint 300-ąsias Kristijono Donelaičio (1714–1780)
gimimo metines, pasirodė lietuvių

Mano vardas – Marytė
„Mano vardas – Marytė“ – populiariausia ir perkamiausia lietuvių
autorių knyga praėjusiais metais.
Tai romanas, pasakojantis apie
„vilko vaikus“ – vieną iš baltųjų

istorijos dėmių. Po Antrojo pasaulinio karo itin sunkiai besiverčiančios Rytprūsių vokietės, kentėjusios nuo skurdo, prievartos, bado,
siuntė savo vaikus anapus Nemuno
į Lietuvą, kur buvo duonos. Ir vokietukai, vadinti „vilko vaikais“,

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygų galite
įsigyti internetu
www.rs-leidykla.
lt arba užsisakyti
tel. 8 5 212 14 33

užjaučia
Valentinui DILIUI
Leikite nors keliais užuojautos žodžiais palengvinti Jūsų
skausmą, mirus mylimai mamytei.
Bendradarbiai

įvairūs
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Parduodu 5 ha dirbamos žemės sklypą Debeikių seniūnijoje.
Išsinuomosiu
dirbamos
žemės
Debeikių seniūnijoje (mokėsiu gerą
kainą).
Tel. (8-604) 05849.
Paslaugos
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir
cinkuotos-alucinko skardos. Darome
lankstinius. Parduodame gamintojo
kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės šakės). Atliekame lauko santechnikos
darbus.
Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.
Įrengiame ventiliacijos ir ekonomiškas rekuperacines sistemas savo,
kliento medžiagomis. Deimantinėmis
karūnomis gręžiame skyles, pjauname angas.
Tel. (8-673) 06342.
Mobiliu gateriu pjauname medieną.
Atvykstame į namus.
Tel.: (8-603) 96018, (8-620) 84419.
Šiltiname pastatus - užpildome oro
tarpus ekovata, termoputa, granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

Vytautui RAIŠELIUI
Tegul nuoširdi mūsų užuojauta
paguodžia Jus liūdesio valandą,
mirus mylimam broliui Jonui.
Vašuokėnų bendruomenė

Ritai ŠIMKIENEI
Nuoširdžiai Jus užjaučiame
mirus brangiai mamytei.
“Anykštos” redakcijos
kolektyvas

Žodžiai nepaguos, nenurams,
gal tik tyliai primins, kad esame
kartu liūdesio valandą.
Dėl mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Ritą ŠIMKIENĘ.
A. Šimkaus firmos ir „Pušų
takas“ kolektyvai

Dažome stogus, sodo namelius,
namų fasadus.
Tel. (8-679) 88635.
Dažome namus, fasadus, stogus,
sodo namelius, kalame dailylentes,
apšiltiname, klijuojame plyteles.
Tel. (8-611) 02788.
Genim sodus, karpom gyvatvores.
Formuojam dekoratyvinius medelius.
Sodybose pjauname pavojingai pasvirusius medžius.
Tel. (8-633) 71616.
Buitinės technikos remontas
Remontuojame šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką.
Važiuojame į iškvietimus, suteikiame
garantiją.
Kreiptis: Baranausko a. 14,
Anykščiai, tel. 5-15-61, (8-699) 65148,
(8-689) 97341.
Nuoma
Nuomoju 8,5 ha žemės Geležinės
k. Nr.3457-0001-0134 ir 3457-00010007.
Tel. (8-671) 17305.

MINKŠTŲ BALDŲ
VALYMAS.
Tel. (8-621) 06840.

Linas BITVINSKAS
Galvoju, kad mes gal per
daug iš savo teismų norime.
Ko čia piktintis, kad kokį
kontrabandininką
paleido,
o sukčiui, kurį liaudies teismas be tardymo užplumpintų
tašėmis ir pilnais „Maxima“
maišeliais, liepia išmokėti
kompensacija.
Būta čia reikalų. Pažiūrėkit, kas pasaulyje dedasi. Sakykim, Pakistane dabar teisia
8 mėnesių kūdikį už policininkų užpuolimą. Jo kaltinimas oficialiai formuluojamas, kaip „pasikėsinimas į
pareigūnų gyvybę“. Sakote,
negali būti? Gali, oi kaip
gali. Esmė ta, kad policininkai atvyko į vienus namus
pažiūrėti, ar niekas nevagia
dujų, ir buvo sumušti. Taigi
į teismą patraukė ir į kaltinamųjų suolą pasodino visu
s vyriškos lyties tos šeimos
atstovus: senelį, tėvą, anūką.
Policininkas apie šitą 8 mėnesių kūdikį teisme aiškino,
kad ir jis elgėsi agresyviai, jį
mušė ir mėtė akmenis, todėl
jis patyrė smegenų sukrėtimą
ir turėjo gydytis ligoninėje.
Ot, ir sėdi teisme mėnesinis
nusikaltėlis, guguoja...
Bet pasakysite, kad čia Pakistanas, trečias pasaulis, tačiau pažiūrėkim, kas darosi ir
senojoj, gerojoj Europoj. Štai
Prancūzijoje teisėjas nužudymo byloje liudytoju nesprendė iškviesti Labradorų veislės
šunį. Ir ne tik iškviesti, bet ir
posėdžių salėje nusprendė
surengti eksperimentą – atkurti numanomas nužudymo
aplinkybes. Taigi, pasodino
Labradorą, kuris manomai
buvo nužudymo liudininkas,
jam į kompaniją pridėjo dar
vieną tos pačios veislės šunį,
o pagrindiniam įtariamajam
liepė mojuoti beisbolo lazda.
Žinote, Labradoras – šuo kilmingas, ne kiemsargis, nelojo, o žiūrėjo į tą beisbolo lazda mojuojantį vyriškį liežuvį
iškišęs ir uodegą vizgino. Šunys ir blogiems žmonėms yra
geri draugai „Aš bijau dėl šitos šalies“,- po posėdžio sakė
kaltinamojo advokatas.
Bijoti išties yra ko. Ir
mums bijoti yra ko, nes teismų ir teisingumo sistemoje
vis mažiau logikos ir vis mažiau sveiko proto.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Nuolaidos A kategorijos kursams !!!
Teirautis tel.: (8-657) 72 987
www.jonroka.lt.
Renkamės balandžio 10 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

SKELBIMAI
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perka
Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI
ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už nuoširdų ir rūpestingą gydymą.
Egidijus Grimža

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas. Gali būti
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI
ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už begalinį rūpestį, gerą
gydymą, švelnų žodį, naudingus patarimus ir linkiu Dievo
palaimos, sėkmės ir kantrybės dirbant šį sunkų, bet taip
visiems reikalingą darbą.
Marijona Zalagėnienė
Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Rimondui
BUKELIUI ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už švelnų
žodį, nuoširdų, rūpestingą pasiaukojantį gydymą.
Linkime Jums sėkmės Jūsų kilniame darbe ir asmeniniame gyvenime.
Irena ir Algis Grimžos

Širdingai dėkoju gerb. gydytojai Dianai IRICIAN ir slaugytojai Kristinai LIUTKIENEI už rūpestingą gydymą, šiltus
žodžius ir patarimus.
Povilas Vilnonis

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Reginai ARLAUSKINEI ir
seselei Ligitai už nuoširdų gydymą ir malonų priėmimą.
Genovaitė Vigelienė

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Dianai
IRICIAN, slaugytojoms Kristinai LIUTKIENEI ir Daivai
LEONAVIČIENEI už rūpestingą gydymą, nuoširdžius patarimus ir dėmesį.
R. Mikoliūnienė, L. Petravičienė

Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiausiai - miškus. Sumoka notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Mišką su žeme ir išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
55 a Vilniaus gatvės gale su projektais statyboms (2 tvenkiniai, upelis,
miškas, 300 m iki Spa-Vilnius). Kaina
48000 Lt.
Tel. (8-633) 33361.
Namą Anykščių miesto centre Leliūnų
g. 4 (62,11 kv. m, namas uždengtas
nauja šiferio danga, yra šulinys, name
3 kambariai, kaina 33 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Komercinės paskirties patalpas (buvusi parduotuvė „Dovanų namai“) J.
Biliūno g. 7 (senosios vaistinės patalpos, bendras plotas 55 kv. m, kaina
59 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.

pro memoria

Skubiai - butą Anykščiuose,
Žiburio gatvėje (78 kv. m, namas
mūrinis, 1990 m., kaina 42 000
Lt).
Tel. (8-657) 41719.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/kg),
telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki
5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius, veršelius. Sveria. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Agentas Algirdas – veršelius, karves, jaučius, prieauglį, avis. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Kiaulę skersti 170-200 kg.
Tel. (8-687) 32655.

Automobiliai, žemės
ūkio technika

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 15,60 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,50 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Nuolat perka

Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.

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

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel .( 8-646) 17715.
Kombainus, traktorius, autobusus,
automobilius, įvairią techniką, metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.

siūlo darbą
Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI
ir seselei Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą.
Linkiu sveikatos, ištvermės.
Ačiū Jums.
N. Navickienė, Debeikių seniūnija

Gyvuliai

UAB „Cesta“ firminėje mėsos
parduotuvėje Anykščiuose reikalinga kasininkė pardavėja.
Tel.: (8-611) 22573,
(8-686) 89094, (8-614) 46152.
Reikalingi rūšiuotojai (-os) ir
pakuotojai (-os) Anglijoje
Darbo pobūdis: rūšiuoti/pakuoti vaisius/daržoves, judančius
ant konvejerio juostos.
Atlyginimas: nuo 4100Lt
Reikalavimai: minimalios anglu kalbos žinios
Tel. (8-602) 85615

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Prekyba dviračiais!!!

Šių metų, balandžio11d.
(penktadienį) nuo 7-13val.
Anykščiu turguje bus prekiaujama naudotais,
geros kokybės, vokiškais dviračiais.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui N. Papirčiui, giminėms,
draugams, bendradarbiams, kaimynams, giedotojoms,
visiems užjautusiems, pasidalinusiems su mumis skausmu palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, senelį
Bronių MIKOLIŪNĄ.
Žmona, vaikai ir anūkai

Žemės ūkio technika
MTZ-82 dalimis, MTZ-52 dalimis,
T-40AM dalimis, traktoriaus T-25
plūgą ir kultivatorių.
Tel. (8-682) 11626.
Kuras
Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi
supjautų, veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.

Anykščių mieste
Janina DILIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 04 06
Marijona BULOTIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 04 03
Bronius MIKOLIŪNAS, gimęs 1942 m., mirė 04 03
Regina DŪNIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 04 03
Antanina IVANOVA, gimusi 1928 m., mirė 04 02
Debeikių seniūnijoje
Danguolė LIUTKIENĖ, gimusi 1944 m., mirė 04 03
Donatas BINDERIS, gimęs 1931 m., mirė 04 05
Kavarsko seniūnijoje
Benedikta STRAZDIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 04 05
Bronius UŽKURĖLIS, gimęs 1926 m., mirė 04 04
Traupio seniūnijoje
Lionė URBONIENĖ, gimusi 1957 m., mirė 04 08
Viešintų seniūnijoje
Birutė Rožė INDILIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 04 03

Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas.
Perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.
Kita
Dujas balionuose. Atveža nemokamai.
Tel. (8-615) 10109.
Kiaulę apie 150 kg.
Tel.: (8-677) 62083,
(8-671) 46558.

gimė
Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai
Augustė ŠAUČIŪNAITĖ,
gimusi 04 03
Gabrielė TAMULIONYTĖ,
gimusi 03 26
Irūna TAMULIONYTĖ,
gimusi 03 26
Faustė KURKYTĖ,
gimusi 04 06
Auksė VILUTYTĖ,
gimusi 02 26
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Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300				
Užs. Nr. 347
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2014 m. balandžio 10 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Apolonijus, Mintautas, Agna,
Margarita.
balandžio 11 d.
Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas.

mėnulis
balandžio 10-11 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt
„Muitinininkas“:
„Danų laivas iš Klaipėdos
uosto išplaukė nesusimokėjęs
už paslaugas ir nesugebėjo jo
niekas sustabdyti,va, gal dabar
pagalvokit, kas bus su Lietuva,
kai supirks užsieniečiai, niekas
su niekuo nesiskaitys, jie skaito,
kad čia gyvena aborigenai,o ne
žmones!“

mįslė
Auksu mesta, sidabru austa,
deimanto peiliu rėžta?
Antradienio mįslės: „Liesas vaikelis, medžio švarkelis. Visa bėda
– nosis juoda?“ teisingas atsakymas – pieštukas.

receptas
Įdarytos pievagrybių
kepurėlės
Sudėtinės dalys:
10 didelių pievagrybių,
10 plonų juostelių kiaulienos
šoninės,
2 skiltelės česnako,
1 šaukštas smulkintų krapų,
150 gramų varškės,
druskos.
Gaminimas:
Pievagrybius nuplauti, nusausinti, atsargiai išimti kotelius.
Varškę sutrinti šaukštu, sumaišyti su trintu česnaku, druska bei
smulkintais krapais. Mase ,šaukštelio pagalba, įdaryti grybus.
Grybus apvynioti šoninės juostelėmis.
Kepti 180 - 200 °C temperatūros
orkaitėje 10 - 15 minučių.

oras
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MOZAIKA
Futbolo legenda Pelė parduoda
iš savo plaukų kurtus deimantus
Likus dviem mėnesiams iki pasaulio futbolo čempionato Brazilijoje brazilų futbolo legenda Pelė
(Pele) savo fanams pateikė ypatingą
staigmeną. Triskart pasaulio čempiono gerbėjai galės įsigyti iš jo
plaukų sukurtų deimantų, praneša
agentūra AFP.
San Paule pristatyti 1 283 brangakmeniai - būtent tiek įvarčių
oficialiose rungtynėse yra įmušęs
geriausiu visų laikų futbolininku
vadinamas brazilas. Vieno deimanto
kaina - 7 500 dolerių (5 500 eurų).
Dirbtiniai deimantai pagaminti
naudojant vadinamąjį HPHT metodą, kai atkartojamos geologinės sąlygos, kuriomis deimantai susiformuoja gamtoje. Kiek Pelė plaukų
yra kiekviename brangakmenyje,
nežinoma.
Pasaulio futbolo čempionatas
Brazilijoje prasidės birželio 12-ąją.
Pelė su Brazilijos nacionaline rinktine pasaulio čempionu tapo 1958,

1962 ir 1970 metais.
Aukštaitijoje nutūpė
pelikanas
Linkmenų kaimo tvenkinyje
buvo pastebėtas plaukiojantis rožinis pelikanas, pranešė Aukštaitijos
nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Gamtos
skyriaus specialistai.
Nors paukštis iš tvenkinio išskrido ir jo buvimo vieta šiuo metu
nežinoma, manoma, kad jis galėjo
persikelti į Aukštaitijos nacionalinio parko ežerus.
Neatmetama, kad pelikanas pasiklydo pakliuvęs į baltųjų gandrų
srautą ir kartu su jais atlėkė iki Lietuvos.
Tai - jau ne pirmas pelikanas,
atklydęs į Lietuvą. Pirmasis jų pastebėtas 1980 m. Molėtų rajone. Iki
šiol Lietuvoje - Kelmės, Marijampolės, Alytaus, Anykščių, Kaišiadorių, Kauno rajonuose - apsilankė
daugiau kaip 20 rožinių pelikanų.
Prieš keletą metų vienas jaunas

tautos balsas

Kažką reikia daryti
Skauda, kai tenka važiuoti pro
apleistą Užunevėžio mokyklos
pastatą. Aišku, Seimo nariai pasa-

kytų, kad nėra lėšų sutvarkyti, bet
jūs raskit nors vieną Seimo narį,
kuris skirtų savo atlyginimo dalį?

Išvalykit kūdrą
Vaidlonių kaime yra apžėlusi
žolėmis ir krūmais kūdra. Ne jau
jos negalima išvalyti ir sutvarkyti?
Juk tai gali padaryti atidirbantys
už pašalpas. Jei atsirastų kas paka-

mandavoja, tai ir mes, pensininkai,
galėtume padirbėti. Bet pas mus
kalbama, kad Troškūnų seniūnas
yra tik algai gauti.
Toje kūdroje vasarą maudosi

pelikanas, atklydęs į Lietuvą, buvo
sugautas ir lėktuvu išskraidintas į
Graikiją, į šių paukščių gyvenamas
vietas.
Rožinio pelikano perėjimo vietos
yra Volgos, Dunojaus upių deltose,
Kaspijos, Azovo jūrų pakrantėse.
Mingų dinastijos laikus
menantis dubenėlis parduotas
už 36 mln. dolerių
15-tame amžiuje Kinijoje pagamintas porcelianinis dubenėlis Honkonge vykusiame aukcione parduotas už 36,5 milijono dolerių.
Vynui skirtas porcelianinis dubenėlis, dekoruotas gaidžiais, vištomis
ir viščiukais, kadaise priklausė imperatoriui Čenhua (Chenghua), valdžiusiam Kiniją 15-tame amžiuje.
Iki šių dienų išliko tik 14 tokių indų,
iš kurių 11 eksponuojami Londono
ir Taipėjaus muziejuose. Pastarąjį
kartą šis puodelis buvo parduotas
1999 m. už 5 mln. dolerių.
Meno ekspertai teigia, kad šie
elegantiški Mingų dinastijos palikuonims priklausę indai vertinami
ne tik dėl puikios jų kokybės, bet ir
dėl juos supančių legendų.
-ELTA
Kažką reikia padaryt, kad išsaugoti šį pastatą, nes jis yra kultūros
vertybė. Aš pati 9 metus dirbau ten,
todėl man labai skaudu jį matyti tokios būklės.
Alina MOTIEJŪNIENĖ
daug vaikų. Pats pernai nuėjau vakare nusimaudyti, tai į stiklą persidūriau koją. Reikia ją sutvarkyti
kol rimtesnių nelaimių neatsitiko.
Gediminas RAMOŠKA,
Vaidlonys

Netikiu už renovaciją atsakingų
darbuotojų teiginiais
UAB „Anykščių komunaliniam
ūkiui“ skirtas apdovanojimas „Už
didžiausią progresą“ ruošiantis renovuoti daugiabučius. Sveikinu.
Nemėgstu nutylėjimų. Panaršius
internete, randu, kad dauguma kartoja išmoktą maldelę apie tai, kad
renovacija gyventojams kainuos
tik tiek, kiek susitaupys už šildymą. Netikiu, nors tu ką.
Skaičiuoju. Vienas Vienuolio g.
daugiabutis pasiruošęs renovaciją
pasidaryti už 364 580 litų. 1 kv.m.

jiems kainuos 795 litus. Paskolą
išmokės per 20 metų, mokės 3%
palūkanas. Per 2012/2013 metų
šildymo sezoną to namo gyventojai
sumokėjo 28 895,92 lito.
Per metus namas bankui turės
grąžinti 18 229 litus skolos ir 10
937 litų palūkanų. Viso 29 166 litai. Kaip matome, jei namas visai
nebesišildytų, tai skolai grąžinti
trūktų tik 270 litų. Jei šildysis, tai
reikės pinigų imti iš piniginės.
Imkime kitą namą, kuris sko-

linsis 2 046 340 litų. Vienas kv.
m. kainuos 622 litus. Skolą grąžins per 20 metų, palūkanos
3%. Per 2012/2013 m. šildymo sezoną to namo gyventojai už šildymą mokėjo 97 199,73 lito. Skolos
turės sumokėti per metus 102 317
litų, palūkanų 61 390,20 lito. Viso
163 707,20 lito. Jeigu visai nebesišildytų, tai vis tiek trūktų 66 507,47
lito. Jei šildysis, truks daugiau.
Marijona FERGIZIENĖ

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

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

anekdotai
***
Amerikietis sėdi vokiškoje
aludėje, geria alų ir kramsnoja padėkliuką.
-Ar skanu? - draugiškai
teiraujasi padavėjas.
- Alus - labai, o štai keksas
- labai kietas”.
***
- Ir ką gi grafologas pasakė
apie tavo rašyseną?
- Kad esu žiaurus ir nesusivaldantis.
- O ką tu atsakei?
- Šėriau jam antausį.
***
Studentas profesoriui:
- Kodėl mes visada privalome būti jūsų nuomonės?
- Jūs neprivalote, tačiau
manoji yra teisinga...
***
Kalbasi du studentai:
- Iš ko tu gyveni?
- Rašau.
- O ką?
- Rašau į namus, kad man
reikia pinigų.
***
Tomas susimąstęs savo
žmonai:
- Aš klausiu savęs, kam
jums, moterims, visada reikia
tiek daug pinigų. Jūs nerūkote, negeriate ir pačios esate
moterys...
***
Susitiko kartą tundroje du
čiukčiai. Vienas sako:
- Girdėjai, pas mus atidarė
striptizo barą?
- O kas tai yra?
- Tai, kai pačios gražiausios
mūsų moterys šoka nusirenginėdamos ant specialios
pakylos…
- O kaip būtent, niekad
nesu matęs?
- Pirmiausiai nusiima vieną
slidę, po to lėtai kitą
***
Žmona grįžta iš miesto uždususi ir skundžiasi vyrui:
- Siaubas! Apėjau visas
parduotuves tau dovanos
ieškodama, o parduotuvėse
viskas tik man!

Informacija apie parengtą Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą
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Planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius
(užsakovas):
Anykščių rajono savivaldybės
administracija, J.Biliūno g. 23,
LT-29111 Anykščiai, tel.: (8-381)
58041, faks.: (8-381) 58088,
el.paštas: info@anyksciai.lt.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau  PAV) dokumentų rengėjas:
UAB „Infraplanas“, K.Donelaičio g.
55-2, LT-44245 Kaunas, tel.: (8-37)
407548, faks.: (8-37) 407549,
el.paštas: info@infraplanas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos
pavadinimas ir vieta. Anykščių
miesto šiaurinis aplinkkelis su
tiltu per Šventosios upę patenka

į Anykščių rajono, Anykščių seniūnijos Paelmio, Šeimyniškėlių,
Ažupiečių, Lagedžių, Šiekštelių,
Vėjališkių,
Šeimyniškių,
Pašventupio kaimų teritorijas bei
Anykščių miestą.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą
ir teiks išvadas: Anykščių rajono
savivaldybė, Utenos visuomenės
sveikatos centro Anykščių skyrius,
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos Utenos
teritorinis padalinys, Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos.
Atsakinga institucija, kuri pri-

ims sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje - Aplinkos apsaugos agentūra (J.Juozapavičiaus g.
9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62
008, faks. 8 706 62 000; el. paštas: aavkd@aaa.am.lt).
Su parengta PAV ataskaita
susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima: darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. pas
PAV dokumentų rengėją (UAB
„Infraplanas“) ir pas planavimo
organizatorių (Anykščių rajono
savivaldybės
administracijoje,
106 kabinete) aukščiau nurodytais adresais. Susipažinti su PAV

ataskaita ne darbo metu galima
iš anksto susitarus su dokumentų rengėju.
Viešas susirinkimas specialiojo plano sprendiniams ir poveikio
aplinkai vertinimui aptarti įvyks
2014 m. balandžio 29 d. 11.00
val. Anykščių rajono savivaldybės
administracijos (J. Biliūno g. 23,
Anykščiai) patalpose.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti raštu, el.paštu iki
viešo susirinkimo PAV dokumentų
rengėjui. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal
kompetenciją PAV subjektams ir
atsakingai institucijai.

