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Gilia senove alsuojantis etnografinis Malaišių kaimas, išsidėstęs pačiame Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos pakraštyje, visai netoli 
Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos žemių, gražus visais metų laikais. Įstabi ši vietovė ir dabar, kai žemę užklojo įvairiomis spalvomis 
pasipuošę nukritę medžių lapai, kai laukus papuošė besikalančių žiemkenčių žaluma. 

Nors senieji Malaišiai nyksta, bet išnykti 
jiems nelemta Vytautas BAGDONAS

Tautine juosta apjuostą, pagerbtą senolę 
Eleną Grižaitę renginio metu veda jos 
dukterėčia Rimanta Adomaitienė. 

Iš Naujosios Akmenės gimtinėn parvy-
ko Kęstutis Antanėlis.

Dzūkas Stanislovas Zubkaitis Malai-
šiuose surado ramią, jaukią vietelę ir 
savo bitelėms, ir sau.

Pareigūnų sulaikytas jaunuolis 
turi vos pagrindinį išsilavinimą, 
niekur nedirba ir nesimoko. Jis per 
apklausą policijoje prisipažino pa-
daręs šį nusikaltimą ir tvirtino, kad 
naktį bažnyčios šventoriuje siautė-
jo tik dėl to, kad buvo girtas. 

Ar nedidelio išsilavinimo, ir, ma-
tyt, nedidelio proto, anksčiau ne-
teistas vaikis turi kokių nors ryšių 
su satanistais, Anykščių policijos 
pareigūnai kalbėdami su „Anykšta” 
negalėjo nei patvirtinti, nei paneig-
ti. „Neturime informacijos, kad jis 
priklausytų kokiai nors sektai. O 
kuo jis tiki – Dievu ar šėtonu – nėra 
galimybių nustatyti.” – „Anykštai” 
sakė Anykščių kriminalinės polici-
jos viršininkė Aušra Staškevičienė.

Sulaikytas šventoriuje kunigo kapą 
išniekinęs chuliganas
Anykščių policijos pareigūnai sulaikė 19-metį Anykščių rajono 

gyventoją, kuris spalio 12-osios naktį išniekino kunigo Broniaus 
Žilinsko kapą Anykščių bažnyčios šventoriuje.

Jaunuolis nuvertė antkapį, sudaužė Nukryžiuotąjį. Anykščių 
šv.Mato parapijos klebonas Petras Baniulis praėjus porai dienų 
po šio vandalizmo akto „Anykštai” sakė, kad, jo nuomone, šven-
toriuje siautėjo satanistai.

Nenustatyta, ar chuliganui ver-
čiant antkapį šį jo „žygdarbį” ste-
bėjo bendraminčiai, tačiau parei-
gūnų teigimu, įtarimai pareikšti tik 
vienam asmeniui. 

Vaikinui pareikštas įtarimas dėl 
nusikaltimo, numatyto Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 
284 str. 1 d. (viešoje vietoje įžūliu 
elgesiu, grasinimais, patyčiomis 
arba vandališkais veiksmais de-
monstravo nepagarbą aplinkiniams 
ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės 
rimtį ar tvarką) ir 312 str. 2 d. (atli-
ko vandališkus veiksmus kapinėse 
ar kitoje viešosios pagarbos vieto-
je arba dėl rasinių, nacionalinių ar 
religinių motyvų išniekino kapą ar 
kitą viešosios pagarbos vietą). Jam 

Vos pagrindinį išsilavinimą turinčiam, niekur nedirbančiam de-
vyniolikmečiui užkliuvo kunigo Broniaus Žilinsko kapas Anykš-
čių bažnyčios šventoriuje. Bet už savo „žygdarbį” jam teks atsa-
kyti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
paskirtas rašytinis pasižadėjimas 
neišvykti.

Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, ty-

rimą kontroliuoja ir jam vadovauja 
Panevėžio apygardos prokuratūros 
Utenos apylinkės prokuratūra.

Poetas. Anykščių biblioteka ini-
cijuoja pažintį su rašytojais keliau-
jant į vietas, kur jie gimė ir gyveno. 
Pirmasis literatūrinę kelionę vedė 
rašytojas Rimantas Povilas Vana-
gas, o lapkričio 8 dieną panorusieji 
susipažinti viešėjo rašytojo Antano 
Drilingos vasaros rezidencijoje Pli-
kiškių kaime. Rašytojas A. Drilin-
ga rodė ir dalinosi istorijomis apie 
savo iškastus tvenkinius Pelyšos 
upelyje, kur veisė upėtakius, de-
monstravo sumeistrautus baldus. 

Avys. Policija lapkričio 11 die-
nos įvykių suvestinėje pranešė, kad 
nuo spalio 15 iki spalio 18 dienos 
Debeikių seniūnijoje, ganykloje, 
buvo rastos trys nugaišusios avys. 
Žala – 1 200 litų.

Pienas. Žemės ūkio ministeri-
jos duomenimis, pieno supirkimo 
kainos stabilizavosi. Spalio mėnesį 
vidutinė natūralaus pieno supirki-
mo kaina padidėjo 7 procentais. 
Už toną ūkininkams vidutiniškai 
buvo mokama 842 litų. Ministerija 
prognozuoja, kad lapkričio mėne-
sį pieno kaina nesikeis ir bus apie 
830 – 850 litų už toną.

Vizituos. Anykščių priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos viršininkas 
Saulius Slavinskas ir savivaldybės 
specialistas, atsakingas už civilinę 
saugą Gintaras Vaičiūnas važinės 
po rajono seniūnijas ir aiškinsis 
priešgaisrinės ir civilinės saugos 
problemas.

Gimė. Anykščių Civilinės metri-
kacijos skyriuje per spalio mėnesį 
užregistruoti 22 kūdikių gimimai, 
iš jų 12 berniukų ir 10 mergaičių. 
17 vaikų gimė Lietuvoje ir 5 už-
sienyje (3 Norvegijoje, 1 Jungti-
nėje Karalystėje ir 1 Ispanijoje). 
Kūdikiams suteikti tokie vardai: 
Kamilė, Emilia, Andrėja, Viktorija, 
Ąžuolas, Luka, Goda, Benas, Da-
miana, Lukas (2 ), Adas, Aurėlijus, 
Edvardas, Mėta, Ignas, Dominy-
kas, Dovydas, Kasparas, Gabija, 
Guostė ir Nojus.

Nuoma. „Anykštos“ redakcijos 
pastate, Vilniaus g. 29, išnuomoja-
mos 30 kv. m patalpos, du kamba-
riai, įėjimas atskiras. Tel. (8- 687) 
25892.

    

Griaus likusius 
bokštus

Miškininkai baiminosi, kad 
koks nors į bokštą įlipęs drą-
suolis iš jo neiškristų. Todėl nu-
tarta bokštus griauti.

Kultūros 
premija – 
audėjai, 
literatūros – 
nežinomam 
poetui

Mokestis už žemę ūkininkams 
kelia abejonių 

Ūkininkas Arvydas Mačiulis 
sako, kad jam kyla abejonių 
dėl principų, kaip tas mokestis 
nustatomas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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Bokštai, Anykščių miškų urėdo 
Sigito Kinderio žiniomis, buvo 
pastatyti prieš kokių 40 – 50 metų, 
nuolat buvo prižiūrimi ir remon-
tuojami. Trečiasis, buvęs miškų 
gaisrų stebėjimo bokštas prie Pun-
tuko akmens, jau nugriautas. 

Nurašyti griovimui bokštai jau 
nebebuvo naudojami, nes urėdijo-
je veikia antžeminė miško gaisrų 
stebėjimo sistema. Miškininkai jų 
griovimo būtinybę argumentuoja 
saugumu – kad kas nors susigun-
dęs jais palaipioti neiškristų. 

S.Kinderis kalbėjo, kad Mikierių 
bokštą siūlė perimti vienai tele-

Griaus likusius 
bokštus

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykščių rajone nebeliks miškų gaisrų stebėjimo bokštų. Vy-
riausybė Anykščių miškų urėdijos valdomus bokštus Pavarių II 
kaime (Anykščių seniūnija) ir Puroniškio viensėdyje (Andrioniš-
kio seniūnija, paprastai miškininkai jį vadina Mikierių bokštu) 
nurašė griauti.

komunikacijų bendrovei, tačiau ji 
nesusidomėjo. „Nurašymo proce-
dūros truko daugiau nei metus ir ką 
tik gavome Vyriausybės nutarimą. 
Nutarimas bus vykdomas besąly-
giškai“, - kad bokštai jau tikrai bus 
nugriauti, tikino urėdas. 

Paklaustas, ar patikimai dirba 
antžeminė miško gaisrų stebėjimo 
sistema, S.Kinderis „Anykštai“ 
sakė, jog visus (nors jų nebuvo 
daug) kilusius gaisrus miškuose 
sistema užfiksavo, o į Lietuvą kon-
sultuotis, kaip kovoti su miškų 
gaisrais, važiuoja kitų šalių miški-
ninkai. 

Miškininkai baiminosi, kad koks nors į bokštą įlipęs drąsuolis iš 
jo neiškristų. Todėl nutarta bokštus griauti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių rajono kultūros taryba 
sulaukė keturių siūlymų, kam ga-
lėtų būti paskirta T.Mikeliūnaitės 
kultūros premija. Viešintiškiai jau 
trečią kartą šią premiją siūlė ati-
duoti kraštotyrininkui, fotografui, 
kelių knygų autoriui Tautviliui 
Ūžai. Jo kandidatūrą posėdžio 
metu palaikė ir Anykščių biblio-
tekos direktorius Romas Kutka, 
teigdamas, kad T.Ūža – „antrasis 
Raimondas Guobis, tik Viešintų 
krašte“, tad jis pagaliau nusipel-
no būti pastebėtas ir apdovanotas. 
T.Ūžos kandidatūrą palaikė 6 iš 17 
posėdyje dalyvavusių kultūros ta-
rybos narių.

Anykštėnai rašytojai Milda 

Anykštėnai prašo atkreipti dė-
mesį į apverktiną Anykščių miesto 
stadiono būklę ir jį įtraukti į priori-
tetinių miestui objektų sąrašą, taip 
atveriant perspektyvą stadiono re-
konstrukcijai pritraukti ES lėšas.

Rašte ministerijai ir Anykščių 
merui anykštėnai akcentuoja, kad 
Anykščiai pagal stadiono kokybę 
atsilieka ne tik nuo išsivysčiusių 

Anykštėnai reikalauja stadiono
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Įvyko seniai Anykščiuose matytas įvykis – šeši šimtai anykštėnų 
pasirašė po kreipimusi į LR Vidaus reikalų ministrą ir Anykščių 
rajono merą Sigutį Obelevičių prašydami rekonstruoti apleistą 
Anykščių stadioną.

valstybių, bet net nuo aplinkinių 
rajonų. 

Anykštėnams gėda, kad stadio-
no, kuriame žaidžiamas populia-
riausias pasaulyje sportas – futbo-
las, veja yra „apverktinos būklės“, 
kad „betoninė tvora aptrupėjusi“,  
todėl anykštėnai „stengiasi nuo jo 
nukreipti dėmesį, kai miesto sve-
čiai apie jį klausinėja“. 

„Mes ir daugumas atvykstančių 
žmonių atkreipiame dėmesį, kad 
Anykščiuose nėra tinkamų vie-
tų pačioms populiariausioms pa-
saulyje sporto šakoms – futbolui, 
krepšiniui, tinkliniui, badmintonui 
vystyti. Anykščių futbolo stadio-
nas, pastatytas prieš daugiau nei 50 
metų, yra viena iš gėdingiausiai at-
rodančių vietų mieste“, - teigiama 
valdžiai skirtame rašte. 

„Norima Anykščių kraštą pavers-
ti patraukliu turistams ir tai yra su-
prantama, nes miestui suteiktas ku-
rortinės teritorijos statusas. Tačiau 

rūpinantis atvykstamuoju turizmu, 
nereikėtų užmiršti vietos gyventojų 
poreikių<...> Mūsų, Anykščių gy-
ventojų, požiūriu, miesto vadovai 
turėtų skirti didesnį dėmesį mieste 
pastoviai gyvenančių žmonių spor-
tinio aktyvumo didinimui, kas yra 
labai svarbu ugdant vaikus ir jau-
nimą, įtraukiant į bendruomenės 
gyvenimą suaugusius ir pagyvenu-
sius žmones“, - rašoma kreipimesi 
į valdžią. 

Kaip „Anykštai“ sakė visuomeni-
nis futbolo treneris Juozas Šiaučiu-
lis, jeigu Anykščių stadionas būtų 
rekonstruojamas - prisidėti žada ir 
Lietuvos futbolo federacija (LFF). 
Anykštėnai jau turi LFF raštą, pa-
tvirtinantį federacijos ketinimus.

Kultūros premija – audėjai, literatūros – 
nežinomam poetui

Kultūros premija – audėjai, literatūros – 
nežinomam poetui

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Antradienį paaiškėjo, kam bus įteiktos šiųmetinės T. Mikeliūnaitės kultūros bei A.Baranausko 
literatūrinės premijos. 5 tūkst.litų vertės T.Mikeliūnaitės kultūros premija atiteks tekstilininkei, au-
dėjai Daliai Bernotaitei-Janušienei, o 10 tūkst.litų A. Baranausko literatūrinę premiją nuspręsta 
skirti poetui Gintautui Dabrišiui.

Telksnytė bei Ričardas Račkaitis 
(abu šią premiją gavo 2001 m. – 
aut.past.) pasiūlė premiją įteikti 
Daliai Bernotaitei – Janušienei bei 
jos vyrui Aloyzui Janušiui. Už šį 
teikimą nebalsavo nė vienas tary-
bos narys.

Trečiasis atplėštas vokas buvo 
Valentino Repšio bei Almos Švel-
nienės teikimas. T. Mikeliūnaitės 
kultūros premiją jie siūlė skirti svė-
dasiškei medikei, kultūros veikėjai 
Aldonai Širvinskienei. Ši kandi-
datūra taip pat nesulaukė nė vieno 
tarybos nario balso.

11 kultūros tarybos narių balsa-
vo už ketvirtąjį teikimą – Anykščių 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-

kausko memorialinio muziejaus 
pasiūlytą D.Bernotaitės – Janušie-
nės kandidatūrą. Tad už pedagoginį 
darbą ugdant jaunąsias Anykščių 
krašto audėjas, lietuviškų tradici-
jų atgaivinimą ir puoselėjimą lau-
reatei kultūros premija bus įteikta 
gruodžio 19 d.

Kultūros tarybos nariams posė-
džio metu savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Audronė Pa-
jarskienė pranešė, ir kam paskirta 
A. Baranausko literatūrinė premija 
– ji atiteko 64 – erių metų iš Prie-
nų rajono kilusiam poetui G. Da-
brišiui už eilėraščių knygas „Joju 
vienas“ (2011) ir „Upė Jekaterinai“ 

(2013). 
Lietuvos rašytojų sąjungos val-

dybos sudaryta komisija (jos su-
dėtyje yra ir anykštėnas rašytojas 
Rimantas Vanagas – aut.past.) šiais 
metais Anykščių rajono savivaldy-
bės Antano Baranausko literatū-
rinės premijos skyrimo komisijai 
pateikė tris kandidatūras premijai 
gauti: Vytautą Kazielą už eilėraščių 
knygą „Užklumpa šviesa“ (2012), 
Aidą Marčėną už eilėraščių knygą 
„Tuščia jo“ (2013) bei minėtąjį G. 
Dabrišių. 

Ši premija rašytojui bus įteikta 
gruodžio 5 d. Anykščių bibliote-
koje. 

Beje, nuo kitų metų, kada šios 
premijos jau bus mokamos eu-
rais, laureatai gaus šiek tiek dau-
giau pinigų. Kultūros taryba 
nusprendė apvalinti premijas – 
T.Mikeliūnaitės kultūros premija 
nuo kitų metų turėtų siekti 1 500 
eurų, o A.Baranausko literatūrinė 
premija – 3 000 eurų. Kultūros ta-
rybos narės A.Pajarskienė bei Dan-
gira Nefienė bandė iš Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevičiaus 
„išmušti“ sutikimą, kad kultūros 
premija dar labiau būtų padidinta 
ir siektų 2 000 eurų. Tačiau meras 
teigė, kad prieš artėjančius rinki-
mus panašius pažadus dalinti yra 
pavojinga, nors toks pasiūlymas 
gali būti teikiamas svarstyti rajono 
Tarybai.

Abi premijos yra skiriamos iš ra-
jono biudžeto lėšų. 

Šiais metais T.Mikeliūnaitės kultūros premija bus įteikta audėjai Daliai Bernotaitei-Janušienei, o 
A.Barnausko literatūrinė premija – poetui Gintautui Dabrišiui. 

Analizuos. Naujasis policijos ge-
neralinis komisaras Linas Pernavas 
policijos sistemoje kol kas nežada 
kardinalių pokyčių ir akcentuoja, kad 
pertvarkos turi būti pagrįstos išsamia 
analize.  Policijos departamento 
vadovo pareigas antradienį pradė-
jęs eiti L. Pernavas patvirtino savo 
komandoje pasiliksiąs pirmtako, 
dabartinio vidaus reikalų ministro 
Sauliaus Skvernelio pavaduotojus – 
Renatą Požėlą ir Algirdą Stončaitį. 
„Aš deklaruoju tą darbų tęstinumą. 
Iš tikrųjų ta savo komanda (iš tikrų-
jų dabar jau sakau „savo“) pasitikiu, 
mes esame kartu dirbę ir tikiuosi, kad 
mes su ta komanda tuos mūsų darbus 
kartu ir darysime“, - po susitikimo su 
Prezidente Dalia Grybauskaite sakė 
policijos generalinis komisaras.

Stiprins. Seimo Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) frakcijos nariai Rasa Ju-
knevičienė, Andrius Kubilius, Arvy-
das Anušauskas siūlo nuo ateinančių 
metų didinti karių, dalyvaujančių 
baziniuose kariniuose mokymuose, 
skaičių nuo 1 000 iki 1500, o 2020 
m. - nuo 2 000 iki 3 000.

Nepalaiko. Apsvarsčiusi Seimo 
narių teikiamas Tabako kontrolės 
įstatymo pataisas dėl zonų išplėtimo, 
kuriose negalima rūkyti, Vyriausybė 
siūlo iš šio sąrašo išbraukti draudimą 
rūkyti daugiabučių namų balkonuo-
se, terasose ar pro butų langus. Pa-
siūlymą uždrausti rūkyti asmenims 
iki 18 metų Vyriausybė palaikė.

Baudos. Vyriausybė pritarė Že-
mės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūly-
mui padidinti minimalias baudas už 
veterinarijos reglamentų bei gyvūnų 
užkrečiamų ligų likvidavimo taisy-
klių pažeidimus. Pakeitimai Admi-
nistraciniame teisės pažeidimų ko-
dekse (ATPK) įsigalios, jeigu jiems 
pritars Seimas. Jei ATPK pakeitimai 
praeis parlamento barjerą, už veteri-
narinių reglamentų nesilaikymą arba 
neteisėtą farmacinę veiklą veterina-
rijoje piliečiams skiriama minimali 
bauda pakils nuo 10 iki 100 litų, tuo 
tarpu valstybės pareigūnai už tokius 
nusižengimus kišenę turės paplonin-
ti nebe 100, o bent 200 litų. Kodekse 
vis dar siūloma palikti galimybę už 
pirmą pažeidimą atsipirkti tik įspėji-
mu, tuo tarpu už pakartotinius nusi-
žengimus gresia nemažos piniginės 
baudos - fiziniams asmenims nuo 
200 iki 2 tūkst. litų, pareigūnams nuo 
500 iki 8 tūkst. litų.

Referendumas. Referendumą, 
kuriame šalies piliečiai apsispręstų 
dvigubos pilietybės klausimu, būtų 
galima surengti kartu su 2016 m. 
Seimo rinkimais, mano Seimo Pir-
mininkė Loreta Graužinienė. Parla-
mento vadovė teigė, kad Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės teiktoms Pi-
lietybės įstatymo pataisoms Seimo 
teisininkai turi pastabų - nuogąstau-
jama, kad jos prieštarauja Konstitu-
cijai, todėl referendumas - vienintelis 
būdas išspręsti dvigubos pilietybės 
klausimą. 

Premija. Valstybinė Jono Basa-
navičiaus premija šiemet skirta filo-
sofui Vaclovui Bagdonavičiui. Tokį 
sprendimą trečiadienį priėmė Vy-
riausybė. V. Bagdonavičiui premija 
skirta už reikšmingiausius darbus 
ugdant tautinę savimonę, Vydūno 
idėjų skleidimą ir įprasminimą bei 
Mažosios Lietuvos kultūros paveldo 
įamžinimą ir sklaidą.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Netyčia suklydusiems versli-
ninkams VMI leis pasitaisyti

Valstybinė mokesčių inspekcija 
prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos (VMI), atsižvelgdama į 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo 
Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų die-
gimo ir naudojimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimą (2014 m. 
spalio 22 d. Nr. 1152), informuoja, 
kaip verslininkai turėtų dirbti kasos 
aparatais pereinamuoju euro įvedi-
mo laikotarpiu (2015 01 01 – 2015 
01 15) ir po jo. Visa išsami infor-
macija yra pateikiama VMI inter-
neto svetainės www.vmi.lt skyriuje 
„Euras ir mokesčiai“: http://www.
vmi.lt/cms/euras-ir-mokesciai.

„VMI pažymi, kad verslui ir gy-

VMI: kaip tinkamai dirbti kasos 
aparatais, įvedus eurą

ventojams siekia pateikti kuo 
išsamesnę informaciją ir padėti 
pasiruošti sklandžiam valiutos 
pakeitimui. Institucijos interneto 
svetainėje publikuojama aktua-
li informacija, susijusi su euru ir 
mokesčiais, praktiniai klausimai 
– atsakymai, nauji teisės aktai, 
seminarų įrašai“, - pasakoja VMI 
prie FM viršininko pavaduotojas 
Artūras Klerauskas, akcentuoda-
mas, kad pereinamuoju laikotarpiu 
VMI neskubės bausti  verslininkų, 
nurodydama nustatytus trūkumus 
ir sudarydama galimybę juos pa-
šalinti, tačiau netoleruos tyčinio 
vengimo vykdyti nustatytus reika-
lavimus.    

VMI paaiškina, kad grynųjų pi-
nigų litų fiksavimas kasos apa-
ratu pereinamuoju laikotarpiu 
priklauso nuo kasos aparato 
funkcionalumo:

a) jeigu kasos aparatai turi 
techninę galimybę būti užprogra-
muoti dirbti dviejomis (eurais ir li-
tais) valiutomis (t. y. kasos aparato 
funkcijos yra pritaikytos fiksuoti at-

siskaitymus tiek litais, tiek eurais), 
litų konvertuoti į eurus nereikės;

b) jeigu kasos aparatai neturi 
techninės galimybės būti užpro-
gramuoti dirbti dviejomis valiuto-
mis, sumos pereinamuoju laiko-
tarpiu (iki 2015 m. sausio 15 d. 
įskaitytinai) kasos aparato kvituo-
se nurodomos litais arba eurais, 
atsižvelgiant į tai, kurios valiutos 
— lito ar euro — simboliai užpro-
gramuoti kasos aparate, t. y.:

- jeigu kasos aparatas užpro-
gramuotas spausdinti tik litus, tai 
kasos aparato kvite mokėtinos su-
mos nurodomos litais;

- jeigu kasos aparatas užprogra-
muotas spausdinti tik eurus, tai at-
siskaitant gauti litai konvertuojami 
į eurus ir kvite pardavimo suma 
fiksuojama eurais; 

- jeigu kasos aparatas kvite ne-
spausdina valiutos pavadinimo 
arba jos santrumpos, arba ženklo, 
tai kasos aparato kvite nurodyta 
mokėtina suma laikoma išreikšta 
eurais.

Pasibaigus pereinamajam laiko-

tarpiui, t. y. nuo 2015 m. sausio 16 
d., sumos nurodomos tik eurais, 
jeigu kasos aparatas turi techninę 
galimybę nurodyti euro simbolį. 
Jeigu nėra galimybės nurodyti 
euro simbolį, tai kasos aparato 
kvite nurodyta suma (tiek su lito 
simboliu, tiek be jokio simbolio) 
laikoma išreikšta eurais.  

Nuo 2015 m. sausio 16 d. bus 
galima naudoti ir kasos aparatus, 
kurie kasos aparato kvite spaus-
dina lito pavadinimą arba jo san-
trumpą, arba tarptautinį žymėjimą, 
tačiau tokių kasos aparatų kvi-
tuose nurodomos mokėtinos su-
mos laikomos išreikštomis eurais. 
Jeigu kasos aparatų kvituose prie 
mokėtinos sumos, nurodomas va-
liutos pavadinimas „litas“ arba jo 
santrumpa, kasininkas privalo iš-
braukti valiutos pavadinimą „litas“ 
arba jo santrumpą, 
nurodytą prie mokė-
tinos sumos, įrašyti 
euro pavadinimą, jo 
santrumpą arba žen-
klą ir pasirašyti.

Viešajame transporte nuo 2015 
m. sausio 16 d. kasos aparatų 
kvituose, kuriuose prie mokėtinos 
sumos atspausdintas lito pavadi-
nimas ar jo santrumpa (Lt, LTL), 
transporto priemonės vairuotojas 
privalo išbraukti valiutos pavadi-
nimą „litas“ arba jo santrumpą, 
nurodytą prie mokėtinos sumos, 
ir nurodyti euro pavadinimą, jo 
santrumpą arba ženklą. Pasirašyti 
nereikia.

VMI pažymi, kad daugiau in-
formacijos apie kasos aparatų 
perprogramavimą, kasos žurna-
lų pildymą, praktiniai klausimai 
– atsakymai ir kita naudinga 
informacija mokesčių mokėto-
jams, norintiems tinkamai pasi-
ruošti euro įvedimui – VMI inter-
neto svetainės skyriuje „Euras 
ir mokesčiai“ http://www.vmi.
lt/cms/euras-ir-mokesciai, o 
konsultacijas visais mokesčių 
klausimais teikia VMI Mokesčių 
informacijos centras telefonu 
1882.  

Mokestis tik didės

Anykščių savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Kat-
liorius sakė, kad išties, žemės ūkio 
paskirties žemės mokestis didėja. 
„Mokestis kyla, patyriau ir savo 
kailiu“,- sakė ir pats turintis žemės 
A.Katliorius. To priežastis – 2013 
metais priėmus naują įstatymą, 
žemės mokestis skaičiuojamas at-
sižvelgiant į vidutinę rinkos vertę, 
o ne pagal žemės našumą. Šiemet 
mokestis už žemę vėl didesnis, 
nors mokesčio už žemę tarifas ne-
pasikeitė, bet teks sumokėti kone 
dvigubai daugiau nei pernai. Beje, 
turime pasiruošti, kad mokesčiai 
už žemę augs iki 2017 metų. Nuo 
2013-ųjų iki 2016-ųjų yra nustaty-
tas pereinamas laikotarpis - pernai, 
apskaičiuojant mokestį, mokesčio 
tarifas buvo taikomas nustatytą 
rinkos vertę sumažinus 80 proc., 
šiemet - 60 proc. 2015-aisiais ji bus 
mažinama 40 proc., 2016-aisiais - 
20 proc, o po to mokestis bus skai-
čiuojamas, atsižvelgiant į tikrąją 
rinkos vertę. 

Mokestis už žemę ūkininkams 
kelia abejonių Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Atsivertę savo žemės mokesčio deklaraciją galite nustebti, ir 
gana nemaloniai – mokestis šiemet padidėjo 20 procentų. Žem-
dirbiai sako, kad mokesčio nustatymas kelia abejonių, nes „po-
pierinė“ žemės Anykščių rajone rinkos vertė mažai skiriasi nuo 
derlingų Suvalkijos laukų.

Sakykim, Anykščių mieste esan-
tis 8 arų sklypas įvertinamas 14 
tūkstančių litų, tačiau šiemet dar 
reikia mokėti tik už dalį. Apmo-
kestinama sklypo mokestinė vertė 
šiemet sudaro 7 tūkstančius 549 
litus. Už jį mokėti reikia 83 litus. 
Atitinkamai 2017 metais mokestis 
už šį sklypą išaugs dvigubai. 

Anykščių rajone esantis hek-
taro sklypas įvertintas 1916 litų, 
apmokestinama sklypo mokestinė 
vertė – 605 litai, mokestis – 9 litai. 
Kasmet keliant sklypo apmokesti-
namąją dalį ateityje teks mokėti jau 
visą kainą už sklypą, nepaisant to, 
ar dirba šią žemę žmogus, ar ne. 

Kyla abejonių dėl 
paskaičiavimo

Ūkininkas Arvydas Mačiulis vis 
dėlto mano, kad naujoji tvarka ke-
lia ir daug abejonių – vadinamasis 
rinkos vertės nustatymas, naudoja-
mos žemės ar ne nustatoma iš paly-
dovų nuotraukų ir t.t. „Apie žemės 
mokestį manau taip pat, kaip ir 
bet kuris dirbantis žemę. Mokes-

tis kyla, tačiau ne tai svarbiausia, 
man neaiškūs ir kelia abejonių kai 
kurie principai, kaip tas mokestis 
nustatomas. Sakykim, vadinamasis 
rinkos vertės nustatymas. Anykš-
čiuose žemės prastesnės lyginat su 
kitais rajonais, bet jeigu pažiūri į 
paskaičiavimus, tai nelabai skiriasi. 
Supraskit, kad dirbantiems žemę ji 
yra gamybos įrankis, priemonė. Ne-
gerai, kai kyla mokestis, nes ir taip 
viskas brangsta, o laikas nuo laiko 
žemdirbiai iš perdirbėjų „gauna per 
kepurę“,- sakė A.Mačiulis.  

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
A.Katliorius sakė, kad žemdirbiai 
kol kas nesiskundžia, jog didėja 
žemės mokestis, tačiau pripažįsta, 
kad abejonių dėl jo paskaičiavi-
mo yra. „Mokestis kyla, patyriau 
ir savo kailiu. Žemės vertė tikrai 
kelia abejonių. Kai pasižiūri, kaip 
vadinamieji ekspertai įvertino, tai 
ir norisi pasakyti – pasiimkit tą 
žemę ir atiduokit tuos pinigus. Na, 
bet kurie mokesčiai dabar nedidė-
ja? O tie, kurie nuomojasi žemę iš 
privačių asmenų, tie moka už ją dar 
daugiau“, - sakė A.Katliorius.  

Ūkininkams mokesčio 
pakeitimas - netinkamu metu

Rajono Tarybos narys nuo Lietu-
vos valstiečių liaudininkų sąjungos 
Remigijus Pečiukėnas sako, kad pats 
irgi pajuto, kaip didėja mokestis, ir 
mano, kad jis ūkininkaujantiems šie-
met skaudus dar ir dėl to, kad krenta 
žemė ūkio produktų supirkimo kai-
nos. „Ūkininkams – per kišenę, tai 
blogai, nes šiemet pienas pinga, grū-
dai pinga“,- sakė R.Pečiukėnas. Jo 
manymu, turėtų būti didesnė sklypų 
diferenciacija. „Mieste nieko nepa-
darysi, yra nustatyta vertė, o kaime 
vertė galėtų būti ir mažesnė, tačiau 
kalbant apie dirbamą žemę, manau, 
reiktų atsižvelgti ne tik į sklypo ver-
tę, bet ir tai, ar gauna žmogus naudos 
iš to sklypo, koks to sklypo žemės 
našumas“,- sakė R.Pečiukėnas. 

Kiekviena savivaldybė 
nustato atskirai

Dar viena naujovė – žemės mo-

kesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 
4 procentų jos mokestinės vertės 
patvirtino kiekviena savivaldybė. 
2014 metams Anykščių rajono sa-
vivaldybė nustatė žemės mokesčio 
tarifus nuo 1,1 procento (gyvena-
moji teritorija) iki 4 procentų (ne-
naudojama žemė). Tai vidutiniškai 
atitinka respublikos vidurkį, tačiau 
kai kurios savivaldybės pasinaudo-
jo galimybe skirti ir mažesnį pro-
centą, sakykim, kurortinis Biršto-
nas savo gyventojams nustatė vos 
0,3 procento mokestį.  

Tiesa, savivaldybių tarybos turi 
teisę savo biudžeto sąskaita suma-
žinti žemės mokestį arba visai nuo 
jo atleisti. Anykščių rajono taryba 
irgi periodiškai nagrinėja tokius 
prašymus, tačiau per visą balsa-
vimų laikotarpį berods vienintelis 
monsinjoras Alfonsas Svarinskas 
buvo atleistas nuo mokesčio už 
žemę, nes savo sklype įkūrė parką. 

Didžiąją dalį sumoka 
gyventojai

Valstybinė mokesčių inspekci-
ja (VMI) pranešė, kad šiais me-
tais žemės mokesčio mokėtojai 
į savivaldybių biudžetus turėtų 
sumokėti apie 78 mln. litų žemės 
mokesčio (gyventojai į savivaldy-

bių biudžetus turėtų sumokėti apie 
67 mln. litų, o įmonės – apie 11 
mln. litų). Praėjusiais metais ap-
skaičiuota žemės mokesčio suma 
siekė 64 mln. litų. Iš viso šalyje 
yra per 960 tūkst. žemės mokesčio 
mokėtojų, tačiau dėl savivaldy-
bių nustatytų lengvatų, šį mokestį 
moka apie 669 tūkst. gyventojų ir 
įmonių. 

Didžiausia mokėtina suma už 
gyventojo žemės sklypą Palango-
je siekia 43,6 tūkst. litų, o už ko-
mercinės paskirties žemės sklypą 
Vilniuje jos savininkas – juridinis 
asmuo - turės sumokėti 88 tūkst. 
litų (praėjusiais metais didžiausia 
suma už fizinio asmens valdomą 
sklypą siekė 66,5 tūkst. litų, o – ju-
ridinio asmens – 111 tūkst.litų). 

Šiemet VMI taip pat apskaičia-
vo žemės mokestį pagal savival-
dybių pateiktus padidintus tarifus 
daugiau nei 74 tūkst. apleistų (ne-
naudojamų) sklypų – tai sudaro 
apie 51 tūkst. ha. Apleistų sklypų 
duomenis VMI pateikė VĮ Registrų 
centras bei kai kurios savivaldybės 
(22 savivaldybės priėmė sprendi-
mą padidintu tarifu apmokestinti 
per 1000 apleistų sklypų). Iš viso 
už apleistą žemę mokesčių mokė-
tojai turės sumokėti per 4,3 mln. 
litų žemės mokesčio. 

Žemės mokestis trumpai 
Objektas. Mokesčio objektas - fiziniams ir juridiniams asmenims 

nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati 
žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveis-
tas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka.

Tarifas. Mokesčio tarifas nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mo-
kestinės vertės. Konkrečius žemės mokesčio tarifus nustato kiekviena 
savivaldybė individualiai. 

Nemoka. Šio mokesčio nemoka užsienio valstybių diplomatinės at-
stovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organiza-
cijos ir jų atstovybės, bankrutavusios įmonės, Lietuvos bankas, žemės 
savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus 
nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 5 litų.

Neapmokestinama. Mokesčiu neapmokestinama bendro naudojimo 
kelių užimta žemė;

mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė; fizi-
niams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra 
darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo ly-
gis, arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai 
vaikai, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemė; gamtos pa-
minklų žemė ir t.t.

Terminas. Žemės mokestį savininkai turi sumokėti iki lapkričio 17 
dienos.

Ūkininkas Arvydas Mačiulis 
sako, kad jam kyla abejonių 
dėl principų, kaip tas mokes-
tis nustatomas. 

Rajono Tarybos narys, UAB 
„Anykščių agrocentras“ va-
dovas Remigijus Pečiukėnas 
mano, kad žemės mokestis tu-
rėtų būti diferencijuojamas ne 
tik pagal vertę, bet ir pagal tai, 
ar gaunama iš jos nauda. 
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Bakterijos žmones lenkia

Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) direktorė Zita 
Neniškienė sakė, kad išties ši proble-
ma jau yra. „Galbūt neatsakingai ir 
per dažnai buvo naudojami antibio-
tikai anksčiau, kad bakterijos įgavo 
imunitetą. Ypač tai pasakytina apie 
tuberkuliozės sukėlėjus. Mus sovie-
tmečiu mokė, kad yra infekcija, va-
dinasi, būtina skirti antibiotikus, ta-
čiau dabar jauni gydytojai jau mąsto 
kitaip ir ne visada skiria šiuos vais-
tus. Išties, jeigu užpuolė virusas, tai 
antibiotikai niekuo nepadės“,- sakė 
Z.Neniškienė.    

Anykščių PSPC šeimos gydy-
tojas Valdas Macijauskas tvirtino, 
kad problema ne tik yra, bet ir ne-
nusimato, jog farmacijos pramonė ją 
greitai išspręstų. „Dabar antibiotikai 
yra suskirstyti pagal eiliškumą, yra 
lentelės, kada ir kokius taikyti. Deja, 
jau dažnėja atvejų, kai vadinamieji 
pirmos eilės antibiotikai neveikia, 
reikia skirti kitokių. Pažiūrėkit ir 
tuberkuliozės jau yra formų, kurių 
nebeveikia penkių vaistų deriniai, 
faktiškai tai vėl mirtina šios ligos 
forma. Prisimenam iš mokyklos, 
kaip bakterijos dauginasi, jeigu per 
parą iš kelių bakterijų atsiranda visas 
jų sunkvežimis, galima įsivaizduoti, 
kokiu greičiu jos dauginasi ir kokiu 
mutuoja. Savo praktikoje irgi esu su-
sidūręs, kai pirmo eiliškumo antibio-
tikai nebeveikia, teko skirti kitų. Kita 
problema, kad galbūt antibiotikai 
skiriami per dažnai, kai mokiausi, 

Gruodžio mėnesį aklieji ir labai 
silpnai regintys gaus registruotus 
laiškus su atviruku, kurį atvertus 
bus galima išklausyti svarbią su 
euro įvedimu susijusią informaciją. 
Laiške taip pat bus euro monetų ir 
banknotų matuoklis. Naudodamasis 
šiuo matuokliu ir visiškai nematantis 
žmogus net ir nemokėdamas Brailio 
rašto, galės atskirti visus euro ban-
knotus bei monetas.  Mokymus kaip 
naudotis šiuo matuokliu bei kitais 

Antibiotikai tampa 
neveiksmingi Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Vis garsiau kalbama, kad žmonija susiduria su netikėta problema – pagrindinė kovos priemonė 
su įvairiomis ligas sukeliančiomis bakterijomis - antibiotikai - tampa nebeveiksmingi. Apie besaikį 
antibiotikų vartojimą ir besiformuojantį katastrofišką atsparumą jiems įspėja mokslininkai įvairio-
se konferencijose. Anykštėnai gydytojai patvirtina – tokių atvejų jau pasitaiko.

sakė, jog iš tikro šiuos vaistu reiktų 
skirti gal tik kas dešimtam ligoniui“,- 
sakė V.Macijauskas. 

Jo manymu, reiktų ne tik atsa-
kingiau vartoti antibiotikus, bet ir 
rūpintis sveiku gyvenimu, kitaip 
ir medicina menkai padės. „Mano 
žiniomis, per artimiausius 10 metų 
neplanuojama, kad atsiras naujų an-
tibiotikų. Kitaip sakant, turėsime tas 
pačias duris, tačiau neturėsime rak-
to joms atrakinti“,- teigė gydytojas 
V.Macijauskas. 

Negaunamas norimas efektas

Apie tai, kodėl antibiotikai tampa 
neveiksmingi ir kaip padidinti jų var-
tojimo tikslingumą pasakojo ir Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto 
Laboratorinės medicinos klinikos 
vadovė, Medicinos diagnostikos ir 
laboratorinių tyrimų asociacijos Eks-
pertų kolegijos pirmininkė, prof. As-
tra Vitkauskienė. „Pakankamai daž-
nai antibiotikai skiriami nepagrįstai, 
vadovaujantis neteisingu principu 
– blogiau nebus. Žiniasklaidos dė-
mesys, neretai ir žurnalistų „medici-
nos specialistų“ vertinimai paciento 
skundo atveju, taip pat baimė suklys-
ti, skatina gydytojus paskirti antibio-
tikus tik įtariant infekcinį susirgimą, 
nors visai neturint rimto pagrindo 
– pagrindimo, kad konkrečiu atveju 
už infekcinį susirgimą yra atsakinga 
bakterija.

Visais atvejais pirmiausia reikia 
įvertinti objektyviai – atlikti bent 
elementariausius laboratorinius tyri-

mus – bendrą kraujo tyrimą (įvertinti 
leukocitų ir neutrofilų pokyčius) ir 
C reaktyvinį baltymą, kuris leidžia 
diferencijuoti virusinę infekciją nuo 
bakterinės.

Bakterinės kilmės infekcijoms bū-
dingi aukšti uždegiminiai rodikliai, 
kraujo formulės nuokrypis į kairę. 
Negalint atmesti bakterinės kilmės 
uždegimo, prieš skiriant antibiotikus, 
būtina paimti mikrobiologinį pasėlį 
nuo tonzilių ar ryklės sienelės, esant 
įtarimui – sinusito – iš nosiaryklės. 
Identifikuotas infekcinio susirgimo 
sukėlėjas ir nustatytas jo jautrumas 
antibiotikams leis paskirti tinkamus 
antibiotikus ar koreguoti jau paskir-
tus. 

Nereikia pamiršti, kad mikrobio-
loginio tyrimo atsakymas, kuomet 
neišauginamas joks kliniškai svar-
bus bakterinis sukėlėjas, taip pat yra 
vertingas rezultatas. Jeigu medžiaga 
tyrimui paimta iš įtariamo infekcijos 
židinio ir ne vartojant antibiotikų, 
tuomet tai leidžia gydytojams pa-
neigti bakterinės kilmės infekciją, 
neskirti antibiotikų arba jau paskir-
tus – nutraukti“, -sakė . prof. Astra 
Vitkauskienė.

Ji tvirtino, kad kiekvienas vais-
tas turi savo veikimo sritį, todėl bet 
kuris vaistas, vartojamas ne pagal 
indikacijas, tampa nebe naudingas, 
o žalingas. „Gydant antibiotikais ne-
gaunamas norimas rezultatas dėl ke-
lių priežasčių. Antibiotikai gana daž-
nai skiriami gydyti virusų sukeltoms 
infekcijoms, nors jiems neturi jokio 
poveikio. Tokiu atveju bereikalingai 

naikinama sergančiojo nosiaryklės ar 
žarnyno mikroflora, sutrinka norma-
lios mikrofloros pusiausvyra ir tar-
pusavio sąveika. Žuvus bakterijoms, 
su kuriomis pacientas gyveno simbi-
ozėje, atveriami keliai patogeniškes-
nių bakterijų, atsparių skiriamam an-
tibiotikui, invazijai ir jau bakterinės 
infekcijos išsivystymui.

Kita svarbi priežastis – kuomet 
sergant bakterine infekcija, nenu-
stačius sukėlėjo, paskiriamas antibi-
otikas, kuriam bakterija yra atspari. 
Labai svarbu įsitikinti, ar skiriamas 
vaistas veikia bakteriją konkrečiu 
atveju.. Daugumoje ES šalių gydy-
tojai neįsivaizduoja savo darbo be 
laboratorijos pagalbos. Mikrobio-
loginė diagnostika yra neatsiejama 
bendro komandinio darbo dalis sie-
kiant naudos pacientui. Dažniausiai 
plataus spektro antibiotikai skiriami 
tik stacionaruose sunkios būklės 
pacientams arba turint konkretų, mi-
krobiologiškai patvirtintą, atvejį“,- 
sakė prof. Astra Vitkauskienė.

Mikroorganizmų atsparumas
vystosi greičiau

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
direktorius, prof. Saulius Čaplins-
kas teigia, kad bakterijų atsparumas 
vaistams – tai visuomenės sveikatos 
iššūkis ir šio amžiaus problema, dėl 
kurios gresia pavojus, kad greitai 
nebeturėsime veiksmingų vaistų in-
fekcijoms gydyti. Mikroorganizmų 
atsparumas vystosi greičiau, negu 
išrandami ar sukuriami nauji antimi-
krobiniai preparatai. Vienas šios pro-
blemos sprendimo būdų – tikslesnė 
diagnostika, medikų ir visuomenės 
švietimas apie racionalų antibiotikų 
vartojimą.

„Apie pusę visų pasaulyje paga-

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro 
direktorė Zita Neniškienė sakė, kad neracio-
nalų antibiotikų vartojimą skatino tarybinė 
mokymo sistema, o dabar jauni gydytojai 
stengiasi apsieiti be jų. 

Padėkime akliesiems atpažinti eurus !
Regėjimo problemų turintys gyventojai su nerimu laukia euro 

įvedimo Lietuvoje. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, ben-
dradarbiaudama su Lietuvos banku pasiruošė pagelbėti sunkią 
regėjimo negalią turintiems žmonėms. 

euro banknotų ir monetų atpažinimo 
būdais gruodžio mėnesį vykdys Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Anykščių  rajono filialas.  

Rajone gali būti sunkią regėjimo 
negalią turinčių žmonių, kurie nėra 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos nariai ir todėl organizacija neturi 
jų duomenų. Norėdami, jog nei vienas 
Anykščių rajono gyventojas, kuriam 
būtų reikalinga mūsų organizacijos 
pagalba, neliktų neinformuotas apie 

galimybę ją gauti, kreipiamės į visuo-
menę su prašymu - jei žinote apie  jūsų 
artimą, giminaitį, kaimyną, bendruo-
menės narį, kuris yra neregys ar net su 
akiniais negali skaityti, labai prašome 
iki lapkričio 25 dienos informuoti tele-
fonu (8-381) 51634. Skambinti darbo 
dienomis nuo 9 val. iki 15val. Gauti 
žmogaus duomenys (vardas, pavardė, 
adresas) bus perduoti Lietuvos bankui, 
kuris išsiųs registruotus laiškus su įgar-
sinta informacija bei euro monetų ir 
banknotų matuokliu.

Kristina MALDžIENĖ
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungos
Anykščių rajono filialo pirmininkė

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro 
šeimos gydytojas Valdas Macijauskas sakė, jog 
savo praktikoje jau turėjo atvejų, kai antibioti-
kai neveikė. 

minamų antibiotikų sunaudojama 
gyvulininkystėje. Maždaug pusė 
antibiotikų gydymo įstaigose skiria-
mi be reikalo arba netinkamai. Ne-
tinkamai žmonių gydymui, veteri-
narijoje, maisto produktų gamyboje 
naudojami antimikrobiniai prepa-
ratai skatina atsparių antibiotikams 
mikroorganizmų plitimą, todėl ligos 
tampa sunkiau įveikiamos, vystosi 
komplikacijos.

Kasmet vien tik Europos Sąjun-
goje daugiau nei 25 tūkst. žmonių 
miršta nuo infekcijų, sukeliamų an-
tibiotikams atsparių bakterijų, plin-
tančių daugiausia gydymo įstaigose. 
Kasmet pasaulyje registruojama 440 
tūkst. naujų keliems vaistams atspa-
rios tuberkuliozės atvejų, o daugeliui 
vaistų atspari tuberkuliozė nustatyta 
58 valstybėse. Didėja sifilio, gono-
rėjos ir šigeliozės sukėlėjų atsparu-
mas.

2011 m. spalį „Baltijos tyrimų“ 
Lietuvoje atliktos visuomenės nuo-
monės apklausos duomenimis, Lie-
tuvos gyventojai, dažniausiai nepasi-
tarę su gydytoju, vartoja antibiotikus 
susirgę bronchitu, gripu, šlapimo 
takų infekcijomis, rinitu, otitu, sinu-
situ, karščiuodami, kai skauda gerklę 
ar vargina kosulys.

ES atlikti tyrimai parodė, kad 
53 proc. europiečių mano, jog 
antibiotikai naikina virusus, 47 
proc. – kad jie padeda peršalus ir 
sergant gripu. Tačiau antibiotikai 
neįveikia virusų ir nepadeda susir-
gus peršalimo ligomis ir gripu, jie 
skiriami, kai paciento ligą sukelia 
bakterijos. Gydant infekcines li-
gas antibiotikai turi būti skiriami 
ir vartojami tikslingai, tinkamai 
parenkami, nustatomas dozavi-
mas ir gydymo trukmė“, - .tvirtino  
prof. Saulius Čaplinskas.
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Apie gyvūnus 
kampas

Valerio Albisetti 

„Atsigręžk į save“

Iš italų kalbos vertė Rasa Va-
buolaitė. Kad ir kaip paradoksa-
liai atrodytų, kiekvienoje kan-
čioje glūdi vidinio pasikeitimo 
ir dvasinio tobulėjimo galimybė. 
Jei turėsime tai galvoje, kančia 
nebebus kažkas, nuo ko reikėtų 
bėgti, bet būsena, kurią reikia 
išgyventi, kad galėtume giliau 
prasismelkti į savo sielos gelmes 
ir priartėti prie Dievo.

apsaugos inspektoriai turi teisę pa-
imti neteisėtai įgytus gamtos ište-
klius, pažeidimo padarymo įrankius, 
kitus daiktinius pažeidimo padarymo 
įrodymus.

Lietuvoje savo pareigas šiuo metu 
atlieka daugiau kaip 500 neetatinių 
inspektorių.Jų darbo indėlis yra žen-
klus, sakykim, 2009 metais šie ins-
pektoriai išaiškino 3402 gyvūnijos 
apsaugos teisės aktų pažeidimus, tai 
sudarė 59 procentus visų apsaugos 
teisės aktų pažeidimų.

Utenos RAAD Anykščių agentū-
ros vedėjas Arnoldas Kazakevičius 
sako, kad šios pareigos nėra Anykš-
čių rajone populiarios. „Yra vienas 
neetatinis aplinkos apsaugos inspek-
torius. Savo pareigas jis atlieka jau 
daugiau nei 10 metų. Mano nuomo-
ne, kaitos neetatinių inspektorių nėra, 
todėl, kad neatsiranda norinčių arba 
jie neatitinka kriterijų, arba neišlaiko 
egzaminų“,- sakė A.Kazakevičius. 

Utenos RAAD agentūros vedė-
jas Eimantas Puodžiukas sakė, kad 
kartu su jų agentūros inspektoriais 

Neetatiniai inspektoriai – 
neabejingi gamtai žmonės
Norint išsaugoti Lietuvos gamtą nepakanka vien oficialių 

aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų. Į šį darbą 
turi įsijungti ir ta visuomenės dalis, kuri neabejinga gamtai. Ne-
etatiniais aplinkos apsaugos inspektoriai yra tie žmonės, kurių 
veikla drausmina pažeidėjus ir padeda pareigūnams.

į reidus vyksta 8 neetatiniai inspek-
toriai. „Be abejo, mums jie didelė 
pagalba, aplinkosauga yra labai plati 
sritis, suspėti visur negali, todėl jie 
atneša apčiuopiamą naudą. Džiugu, 
kad atsiranda naujų žmonių, kurie 
be atlygio pasiryžę padėti. Turime 
du naujus neetatinius inspektorius“, 
- kalbėjo E.Puodžiukas. 

Į Anykščių rajoną persikėlęs gy-
venti buvęs neetatinis inspektorius 
Julius, planuojantis vėl išsilaikyti 
neetatinio inspektoriaus egzami-
nus, pasakojo, kodėl nusprendė 
tapti neetatiniu inspektoriumi. „Esu 
žvejys, todėl man svarbu, kad žuvų 
ištekliai nemažėtų, o ežerų ir upių 
pakrantės būtų neprišiukšlintos. 
Buvau dar jauno amžiaus, todėl net 
jei ir matydavau darant pažeidimus, 
į mano pastabas kiti žvejai nerea-
guodavo. Todėl nusprendžiau tapti 
neetatiniu inspektoriumi. Tapo kur 
kas paprasčiau. Sakykim, eidamas 
po darbo prie Šventosios pamačiau 
kaip žvejys ištraukė žuvį, kurios tuo 
metu žvejoti negalima. Paaiškinau, 

kiek kainuos jam tokia žuvis, jei 
nepaleis – iš karto paleido“,- sakė 
Julius. 

Egzaminai, kuriuos turi išsilaiky-
ti norintys tapti neetatiniais inspek-
toriais, organizuojami du kartus per  
metus – pavasarį ir rudenį. Spalio 
mėnesį baigėsi registraciją į rudeni-
nį egzaminą. 

„Kviečiame visus prisijungti prie 
atsakingos ir gamtą tausojančios 
veiklos. Bet kokia pagalba valsty-
biniams aplinkos apsaugos inspek-
toriams yra labai svarbi ir vertin-
ga“, – ragino gyventojus aplinkos 
viceministras Linas Jonauskas,  
planuojantis, kad ateityje neetatinio 
inspektoriaus statuso siekti bus len-
gviau. 

Beje, į neetatinių inspektorių 
gretas įsijungia ir žinomi Lietu-
vos žmonės, sakykim, pavasarį 
neetatinių inspektorių įgaliojimus 
gavo garsūs sportininkai biatloni-
ninkas Tomas Kaukėnas, čiuožėja 
Agnė Sereikaitė ir penkiakovinin-
kas Edvinas Krungolcas.

Pagrindinis neetatinio aplinkos 
apsaugos inspektoriaus uždavinys 
– padėti institucijoms ir pareigū-
nams, vykdantiems aplinkos ap-
saugos valstybinę kontrolę. Tai jie 
daro informuodami apie pažeidi-
mus, dalyvaudami organizuojamose 
aplinkosauginėse akcijose, teikdami 
informaciją visuomenei. Neetatiniais 
aplinkos apsaugos inspektoriais gali 
tapti 18 metų sulaukę nepriekaištin-
gos reputacijos aplinkos apsaugos 
srityje žmonės. Neetatiniai aplinko-
saugos darbuotojai turi teisę tikrinti 
asmenų ir pareigūnų dokumentus, 
suteikiančius teisę naudoti gamtos 
išteklius, surašyti administracinės 
teisės pažeidimų protokolus, daly-
vauti nagrinėjant jų pagrindu iškel-
tas administracines bylas. Įstatymų 
nustatyta tvarka neetatiniai aplinkos 

Anykščių rajone pareigū-
nams saugoti gamta kol kas 
padeda tik vienas neetatinis 
inspektorius. Tikimasi, kad 
norinčių kovoti su pažeidėjais 
ateityje atsiras ir daugiau. 

Artūras Valionis 

„Daugiau šviesos į mūsų var-
tus“

Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-
kla pristato naujieną. Tai originali, 

užjaučia

Tyla ir medžių ošimas te-
saugo brangaus brolio am-
žiną poilsį. Šią liūdesio va-
landą nuoširdžią užuojautą 
Laimai PAKŠTIENEI reiš-
kia bendradarbiai.

VSDFV Utenos skyriaus 
Anykščių skyrius

„Katalikų pasaulio leidiniai“  išleido
„Reikia ne bėgti nuo kančios, 

o gilintis į ją ir mėginti suprasti, 
ko iš mūsų nori Dievas. Kančios 
duodamos, kad mums kažką pa-
sakytų. Jose visados slypi lobis. 
Jose glūdi vertingos, iki tol neat-
skleistos žinios apie mus pačius. 
Kančia neša pokyčius. Ji suteikia 
progą augti. Ji yra galimybė.“ 
Taigi tik nuo mūsų priklauso, ar 
sugebėsime tai suprasti ir paver-
sime kančią vidinio išsilaisvinimo 
priemone. Valerio Albisetti yra 
vienas reikšmingiausių šiuolaiki-
nės psichoanalizės atstovų. Dirba 
dėstytoju, skaito pranešimus įvai-
riose tarptautinėse konferencijose. 
Psichologinio dvasingumo knygų 
– bestselerių, išverstų į daugelį 
pasaulio kalbų – autorius.

Grün, Anselm 

“Pasitikėk savo jėgomis: 
kaip įveikti krizes” 

Iš vokiečių kalbos vertė Zofi-

ja Stane-
v i č i e n ė . 
Ž m o g ų 
į v a i r i a i s 
gyvenimo 
e t a p a i s 
lydi iššū-
kiai ir kri-
tinės situa-
cijos – to 
b e v e i k 
nė vienas 

negali išvengti. Knygoje apta-
riamos svarbiausios krizės (pa-
auglystės, vidutinio amžiaus, 
santykių, ligos, tikėjimo ir kt.), 
išvedama paralelė su Šventojo 
Rašto istorijomis, iš kurių gali-
ma semtis tvirtumo ir supratimo. 
Sunkumų akivaizdoje raginama 
prašyti Šventosios Dvasios pa-
galbos – tuomet daug lengviau 
pasitikėti savo jėgomis.

Krizės − kiekvieno iš mūsų gy-
venimo dalis. Kaip rašo autorius, 
beprasmiška bandyti jų išvengti, 
geriau stengtis

drąsiai jas pasitikti ir įsiklau-
syti, ko krizė bando mus išmoky-
ti, ką siūlo keisti, kokių galimy-
bių ieškoti. Stengtis įsiklausyti 
į save, į mūsų viduje slypinčią 
jėgą, maitinamą iš neišsenkančio 
Šventosios Dvasios šaltinio. Tik 
tokiu atveju krizė atvers naujus 
kelius gyvenime ir taps svarbiu 
akstinu tobulėti atskiram indivi-
dui ir visai visuomenei.

Anselm Grün (Anzelmas Griunas), 
benediktinas, teologijos daktaras.

Gimė 1945 m. Vokietijoje. 
Rašo knygas ir veda kursus dva-
siniais klausimais. Laikomas 
vienu populiariausių šios tema-
tikos autorių, puikiai pažįstamas 
ir lietuvių skaitytojams. Leidy-
kla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 
yra išleidusi šias A. Grüno kny-
gas: Visi žmonės nori būti lai-
mingi (2012), Anzelmo Griuno 
atsakymų knyga (2010), Širdies 
ramybė (2008), Iki galo patirti 
Velykų džiaugsmą (2007), Gerai 
elgtis su savimi (2003).

kūrybinga, estetiška Artūro Valio-
nio poezijos knyga Daugiau šviesos 
į mūsų vartus. Tai jau trečioji poeto 
eilėraščių rinktinė, jo paties žodžiais 
tariant – iš skiedrų, iš skiemenų. Iš-
skirtinį knygos dizainą kūrė daili-
ninkas Ramūnas Čeponis. 

„Kadaise politikos labui dirban-
tis žmogus profesorius Vytautas 
Landsbergis pasakė paprastą ir ge-
nialią frazę: humoras Lietuvoje – 
labai liūdna tema. Kitas politikos 
labui dirbantis žmogus – poetas Ar-
tūras Valionis – savo knyga „Dau-
giau šviesos į mūsų vartus“ bando 
tai paneigti. Ir, kas pikčiausia, jam 
tai sekasi. Pasirodo, lietuvių kalba ir 
lietuvių mentalitetas tinka juokauti, 
kurti kalambūrines miniatiūras, 
žaisti žodžiais ir jų sąskambiais, tin-

Naujos Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos knygos

ka tiesiog žaisti. 
Pasirodo, atmintinai nutrintos fra-

zės, žodžių junginių klišės ar pavie-
niai žodžiai slepia savyje nemenką 
žaismės ir juoko dozę. Pasirodo, te-
reikia išgirsti, pamatyti, perskaityti, 
atrasti ir telieka – užrašyti. Pasiro-
do, tai ir yra poeto talentas. Bent jau 
Artūro Valionio – jo išskirtinės po-
etikos ir stilistikos, jo nepritapimo 
prie lyriškojo lietuvių meinstrymo 
atveju. 

Originaliai sakant, tokių knygų 
dėka ir mūsų literatūroje, ir rūpin-
tojėliškame lietuvio charakteryje 
tikrai randasi daugiau šviesos. Valio 
Valioniui!“ – apie naująją poezijos 
knygą Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidyklos redaktorius, literatūros 

kritikas, poetas Ar-
nas Ališauskas. 

www.
lrsleidykla.lt    

Linas BITVINSKAS

Lietuviai mėgsta emigruoti. Sa-
votiškai tuo net lietuviai didžiuoja-
si, kaip kokie bėgimo čempionai – 
mes pirmi, mūsų daugiausia. Tiesa, 
su pirmavimu darosi striuka, nes 
mus jau lenkia. Pasirodo, daugiau-
siai žmonių emigruoja, prašo pabė-
gėlio statuso Europoje iš Rusijos. 
Ką ten žmonės, ten jau ir žvėrys 
taikosi išsprukti. Gamtininkai stebi, 
kad iš Rusijos į Kiniją net ir tigrai 
patraukė. Apmaudžiausia rusams, 
kad pabėgo tigras, kuris su pačiu 
Vladimiru Putinu sėdėjo (nemaišy-
ti su S. Rasalo pasodintu putinu) ir 
pozavo fotografams. Pabėgo į Ki-
niją su visu elektroniniu įrenginiu, 
kurį jam buvo įtaisę pareigūnai. O 
štai odiozinis Vladimiras Žirinovs-
kis įsiūčio priepuolyje siūlė susido-
roti su gyvūnais-emigrantais-šalies 
išdavikais. „Ant sienų kulkosvai-
džius, nėr ten ko jiems ten skraidyt. 
Šaudyt ir įskrendančius, ir išskren-
dančius“, - šaukė politikas 

Bet su gyvūnais turi problemų ne 
tik Rusija. Štai Norvegija ir Suomi-
ja turėjo skubiai susitarti, kad kartu 
pastatys užtvarus, kurie atskirs suo-
mių elnius nuo norvegų elnių, kurie 
visai nepaisė valstybinės sienos ir 
nežino, kad pastaroji uždaryta dar 
nuo 1852 metų, pastatyti atitvarai ir į 
kaimyninę šalį vaikščioti negalima.  
Vis dėlto per natūralius perėjimus 
elniai verždavosi į Suomijos pusę ir 
ten nuėsdavo ganyklas, ko pasėko-
je ganyklų pritrūko ne tokiems ar-
šiems jų giminaičiams. Tas dar tiek 
to, bet norvegų Žemės ūkio departa-
mentui ne kartą teko mokėti baudas 
už nederamą elnių elgesį. Sprendi-
mas aiškus - bus statomas barjeras 
palei visą sieną, jokių praėjimų ir 
jokių linksmybių Suomijoje.
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Nebeliko nė vienintelės 
senolės...

Kadaise čia būta didelio gatvinio 
kaimo. Nūnai telikę iš viso penkios 
sodybos. Tiktai vienintelėje troboje 
dar taip neseniai gyveno vienintelė 
garbaus amžiaus senolė. Dabar ir toji 
pirkia tuščia. Kai kurios trobos atgyja 
tiktai šiltuoju metų laiku, čia ilges-
niam ar trumpesniam laikui gimtinėn 
pargrįžta buvę malaišiečiai, jau seno-
kai palikę Tėviškę ir įsikūrę kitose 
vietovėse. Kai kiti žmonės iš Malaišių 
išvažiuodavo kas mokytis, kas dirbti ir 
gyventi kitur, Elena Grižaitė liko išti-
kima Malaišiams 
ir niekur iš čia 
neketino keltis. 
Kartu gyvenęs 
brolis Antanas, 
iš Užpalių nuolat 
atvažiuodavusi sesers ir brolio aplan-
kyti. Valerija Grižaitė jau iškeliavo 
Amžinybėn. Elena dar sukinėdavosi 
po erdvią trobą, paskaitydavo laikraš-
čius, pasiklausydavo radijo, išeidavo į 
kiemą palesinti vištų, pasišnekučiuoti 
su užsukusiais į Malaišius ekskur-
santais. Dar visai neseniai ji laikė ir 
karvutę, tačiau garbaus amžiaus mo-
teriškei atėjo metas pailsėti ir teko su 
gyvuliu atsisveikinti...

Tačiau dabar, bevaikštinėjant po 
senuosius Malaišius, jau nebesusitiksi 
senolės Elenos Grižaitės, nebeišgirsi 
įdomių dalykų apie šio kaimo praei-
tį. Juk Elena iš savo vaikystės vaizdų 
dar prisimindavo ir patį Juozą Tumą- 
Vaižgantą - artimiausią Grižų šeimos 
kaimyną...

Nors senieji Malaišiai nyksta, 
bet išnykti jiems nelemta

Susilpnėjus senolės sveikatai, ja 
besirūpinanti artimiausia giminaitė 
dukterėčia Rimanta Adomaitienė išsi-
vežė tetą į Kauną, apgyvendino savo 
bute. Vėliau Elena buvo įkurdinta 
senelių namuose, kur ją taip pat gau-
bia dėmesys ir rūpestis, kur garbaus 
amžiaus moteriškė gerai jaučiasi tarp 
savo bendraamžių.

Taigi, Malaišiuose dabar nebeli-
ko nei vieno nuolatinio gyventojo... 
Tačiau šiltuoju metų laiku, savait-
galiais gražesniu oru čia sutiksi ne 
vieną malaišietį. Antai, dažnokai ap-
silanko gimtinėje uteniškis Vytautas 
Nakutis - Vaižganto vyriausiosios 
sesers Marijonos anūkas. Jo rūpesčiu 

ant Nakučiams 
priklausančios 
trobos atsirado 
m e m o r i a l i n ė 
lenta su užrašu, 
jog šiame name 

lankydavosi rašytojas kanauninkas 
Juozas Tumas-Vaižgantas. Iš Kauno 
nuolat parvyksta Grižų dukra - soci-
alinių mokslų daktarė Rimanta Ado-
maitienė. Ji gimtinėje prižiūri sodą, 
laiko keletą bičių šeimų, užsiaugina 
bulvių ir, žinoma, rūpinasi etnografi-
ne tėvų sodyba, kuri primena muzie-
jų. Šį rudenį Rimantos rūpesčiu buvo 
apgenėti aukštaūgiai Grižų sodybą 
supę išlakūs medžiai. Rudens pra-
džioje keletą dienų gimtinėje viešėjo, 
paveldėtos senelių ir tėvų sodybos 
aplinką tvarkė iš Naujosios Akme-
nės pargrįžęs Kęstutis Antanėlis. Šių 
eilučių autoriui jis su pasididžiavimu 
pasakojo, kad jo senelis Kazimieras 
Antanėlis nuoširdžiai bendraudavo su 
savo kaimynais Tumais, labai gerbė 

jų garsųjį sūnų Juozą, pasirašinėjusį 
Vaižganto slapyvardžiu...  

Tokių jubiliejų jau 
nebesulauks...
          
Rudens metą vieną dieną Malaišiai 

sušurmuliuoja, tampa traukos centru. 
Tai vyksta rugsėjo mėnesį, kai šiame 
ramiame gamtos kampelyje organi-
zuojama  tradicinė respublikinė šven-
tė - „Vaižgantinės“. Neseniai renginy-
je buvo paminėtas ir labai prasmingas 
jubiliejus - net 755- osios Malaišių 
metinės. Būtent prieš šitiek šimtme-
čių ( 1255 metų spalio mėnesį ) pirmą 
kartą pirmojo ir vienintelio Lietuvos 
karaliaus Mindaugo dokumentuose 
lotynų kalba buvo paminėtas sėlių 
apgyvendintos Malaišių vietovės 
vardas. Kai buvo minimas 750-asis 
jubiliejus, kraštiečio mokslininko bi-
ologijos mokslų daktaro, doc. Juozo 
Lapienio ir veiklių svėdasiškių  ini-
ciatyva pakelėje link Malaišių iškilo 
medžio skulptūra „Alaušo varpe, ža-
dink mus“, kurią sukūrė tautodailinin-
kas gamtos mokslų daktaras Romual-
das Šimkūnas. To paties kraštiečio J. 
Lapienio iniciatyva Malaišių kaimo 
pradžioje, šalia buvusios Tumų sody-
bos prieš keletą metų iškilo įspūdin-
gas ąžuolinis kryžius, sukurtas vėlgi 
tautodailininko R. Šimkūno. 

Be abejo, Malaišiuose bus mini-
mas dar ne vienas iškilus jubiliejus. 
Tačiau nerimą kelia tai, kad kai kurių 
sodybų čia gali nebelikti jau po metų 
kitų. Antai, kai pasimirė malaišietė 
Marijona Baronaitė, vieniša gyvenusi 
dar 19 a. pradžioje statytoje troboje, 
niekas iš artimų giminių nepasirūpino 

namo likimu. Iš pradžių pastatą pra-
dėjo niokoti piktadariai, visokių se-
nienų ieškotojai, kurie daužė langus, 
laužė duris, viską ištampė, ką tik buvo 
galima ištampyti, suniokojo, sudarkė. 
Negyvenamą, neprižiūrimą, nere-
montuojamą namą pradėjo gadinti, 
niokoti ir gamtos darganos. Netruks 
prabėgti dar šiek tiek laiko ir iš šios 
etnografinės sodybos liks tik liūdnas 
prisiminimas. Jau dabar troba beveik 
sugriuvusi, susmegusi į žemę. Na, o 
netoli šios trobos, tiktai kitoje kelio 
pusėje esantis gilus šulinys tiesiog ke-
lia grėsmę. Pro aukštas žoles šulinio 
rentinio beveik nematyti, šulinio vir-
šus pridengtas tiktai keliais žagarais. 
O juk čia  nuolatos vaikštinėja eks-
kursantai ir pavieni turistai, apsilanko 
daug žmonių, nepažįstančių šių vietų, 
net nenutuokiančių , kokie pavojai 
gali tykoti visai pakely...

Į Malaišius pakliuvo laimingo
atsitiktinumo dėka

Anądien Malaišiuose Grižų sody-
bos sutikau nepažįstamą vyriškį, ku-
ris, atvažiavęs automobiliu, ruošėsi 
eiti prie sode laikomų bičių avilių. Su-
sipažinome. Pasisakė esąs Stanislovas 
Zubkaitis, šičia atvažiavęs net iš Dzū-
kijos. Pasirodo, jisai Malaišiuose lan-
kosi nebe pirmą kartą, čia turi keletą 
savo bičių šeimų. Stanislovo žmonos 
gimtinė ne per toliausiai nuo šitų vietų 
– Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos 
Radžionių kaime. Taigi, kai tenai va-
žiuoja plentu link Rokiškio, pakelėje 
lieka ir Malaišiai. Prieš trejetą metų jų 
šeima irgi važiavo tuo keliu. Stanislo-
vo marti lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Audronė Kuisytė-Zubkai-
tienė, pastebėjusi rodyklę į lietuvių 
literatūros klasiko kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto gimtinę, pasiūlė 
ją aplankyti. Buvo tuomet vasara, 
Malaišiuose žydėjo liepos, medžiai 
gaudė nuo bičių dūzgesio. Čia Zub-
kaičių šeima sutiko bulvėse kolorado 
vabalus berenkančią moteriškę. Pasi-
kalbėjo. Pasirodo, tai buvo į gimtinę 
parvažiavusi Rimanta Grižaitė – Ado-
maitienė. Kadangi ir Rimanta, ir Sta-
nislovas domisi bitininkyste, greitai 
surado bendrą kalbą. Stanislovas kaip 
tiktai ieškojo vietos „apgyvendinti“ 
savo biteles, o Rimanta mielai pasiūlė 
savo sodą. Taip ir prasidėjo dzūko ke-
lionės į Aukštaitiją. 

Kaip papasakojo 72 metų Stanislo-
vas Zubkaitis, Dzūkijoje iki šiol išli-
kęs rėžinis kaimas, ten sodybos ir že-
mės lopinėliai „suspausti“. Tokiomis 
sąlygomis bites laikyti negerai, per 
arti namų, kartais jos sugelia žmones, 
gyvulius. O čia- Malaišiuose, erdvu, 
bitutėms vietos į valias, nereikia bijo-
ti, kad jos ką nors sugels. 

Žmonos gimtinėje, kaip tvirtina 
Stanislovas, seniau buvo net vienuo-
lika sodybų. Radžioniškiai rėmė par-
tizanus, tai nemažai jų užtai ištrėmė 
į Sibirą, sukišo į kalėjimus, ištuštėjo 
daug trobų. Kolūkmečiu vienkiemius 
naikino melioracija. Taip iš didelio 
kaimo liko tik vienintelė troba. Kaip 
sakė pašnekovas, ten aplinkui nei ke-
lių, nei žmonių - tik spengianti tyla.

Malaišių kaimas nors ir ištuštėjęs, 
bet aplinkui keliai, laukuose ver-
da darbas, tai šen, tai ten gali sutikti 
žmonių. 

Čia daug kas mena Vaižgantą

Malaišių kaimą išgarsino ir dabar 

tebegarsina čia 1869 metų rudenį gi-
męs lietuvių literatūros klasikas, vi-
suomenės veikėjas, tautos blaivinto-
jas ir žadintojas kanauninkas Juozas 
Tumas-Vaižgantas. Tumų sodybos čia 
jau nebelikę, jos vietoje aukštaūgių 
medžių apsuptyje stūkso skulptoriaus 
Bernardo Bučo sukurtas paminklas.

Prie vartelių stovi medžio skulptū-
ra su užrašu, bylojančiu apie rašytojo 
gimimo vietą. Tą medžio darbą prieš 
kelias dešimtis metų sukūrė šviesios 
atminties anykštėnas tautodailinin-
kas Jonas Tvardauskas. Čia atsirado 
ir specialus ženklas, nurodantis, kad 
Tumų sodybvietė ir paminklas Vaiž-
gantui yra „valstybės saugomas kul-
tūros paveldo objektas“. Prieš keletą 
metų medinę tvorą, juosusią buvusią 
Tumų sodybvietę, papuošė nauja, su-
mūryta iš Malaišių laukuose surinktų 
akmenų ir sukomponuota su metalo 
dirbiniais. Šią tvorą suprojektavo 
dabar jau šviesios atminties žinomas 
šalyje architektas Bronius Kazlaus-
kas, kuris išėjęs į užtarnautą poilsį 
sugrįžo ūkininkauti į gimtąjį Svėda-
sų kraštą ir labai rūpinosi Vaižganto 
atminimo išsaugojimu. Broniaus ir 
jo brolio technikos mokslų kandida-
to Gvido Kazlausko iniciatyva pa-
keliui link Malaišių buvo pasodinta 
120 liepaičių alėja, taip pagerbiant 
Vaižgantą jo 120- ųjų gimimo meti-
nių proga. Vaižgantą mena ir Malai-
šiuose stūksantis įspūdingo dydžio 
akmuo, „Juodžiaus kelmu“ vadina-
mas. Būsimasis rašytojas vaikystėje 
prie šio akmens mėgo žaisti, ilsėtis, 
prie jo ateidavo ir tuomet, kai grįž-
davo gimtinėn po mokslų ar darbų 
pailsėti. Šį akmenį Juozas Tumas- 
Vaižgantas aprašė ir žymiojoje savo 
epopėjoje „Pragiedruliai“. 

Svėdasiškis menininkas Aleksan-
dras Tarabilda sukūrė dvi įspūdingas 
medžio skulptūras, skirtas Vaižganto 
apysakos „Dėdės ir dėdienės“ vei-
kėjams - Severiutei ir Mykoliukui 
bei Rapolui Geišei. Ateityje šalia 
šių skulptūrų turėtų iškilti ir daugiau 
Vaižganto kūrinių herojų. 

Aplinkos tvarkymu rūpinasi 
seniūnija ir savanoriai

Nemažą teritoriją, kur stūk-
so Vaižganto paminklas, akmuo 
„Juodžiaus kelmu“ vadinamas, 
Vaižganto apysakos „Dėdės ir dė-
dienės“ herojams skirtos medžio 
skulptūros, prižiūri Svėdasų se-
niūnija. Ji skiria už pašalpas vie-
šuosius darbus atidirbinėjančius 
piliečius nušienauti žolę, sugrėb-
ti lapus, surinkti turistų paliktas 
šiukšles ir pan. Seniūnijos ūkve-
dys - vairuotojas Petras Šukys ne 
tiktai reguliariai į Malaišius atveža 
talkininkus, bet ir pats neretai grie-
biasi trimerio ar grėblio. Vaižganto 
gimtinėje aplinkos tvarkymo talkas 
organizuoja asociacija Vaižgantie-
čių klubas „Pragiedrulys“, kartais 
tokias talkas čia organizuoja ir 
Kauno anykštėnai. 

Yra Malaišiuose ir senbuvių

Šiame rašinyje pasakojau tik apie 
be nuolatinių gyventojų likusį Ma-
laišių etnografinį kaimą - Vaižganto 
Tėviškę. Tačiau dar yra laukuose 
„išsimėčiusių“ sodybų, kurios pri-
klauso taip pat Malaišių kaimui. 
Svėdasų seniūnijos duomenimis, 
šiuo metu Malaišiuose deklaruo-
ja nuolatinę gyvenamąją vietą du 
gyventojai. Tai visai netoli kelių 
Anykščiai–Rokiškis ir Savičiūnai-
Vaitkūnai gyvenanti Bronė Dagienė 
su dukra Milda. 

Akivaizdu, kad senieji, dar sėlių 
laikus menantys, Malaišiai nyksta, 
bet išnykti jiems dar nelemta...

Aplinką Tumų sodybvietėje prie Vaižganto paminklo tvarko Svėdasų seniūnijos atvežti talkininkai.
Autoriaus nuotr. 

Kai kada senųjų Malaišių ramybę sudrumsčia tik kokia ekskursija.

...nerimą kelia tai, kad kai 
kurių sodybų čia gali nebe-
likti jau po metų kitų... 
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Anykščių kartodrome vyks 
Lietuvos kartingo sezono 

uždarymo varžybos.

Dalyvaus pajėgiausi Lietuvos 
kartingo lenktynininkai aštuoniose
 klasėse, kai kurie iš jų spalio 
mėnesyje dalyvavę Europos 

kartingo lenktynėse.

Anykščių mieste
Antanas BIDLAUSKAS, gimęs 1934 m., mirė 11 10
Bronė DIČIUVIENĖ, gimusi 1908 m., mirė 11 08
Petras PAPIEVIS, gimęs 1931 m., mirė 11 07
Ona Vitalija ŽYGELIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 11 05

Anykščių seniūnijoje
Aloyzas PAJUODIS, gimęs 1945 m., mirė 11 04
Antanas BURNEIKA, gimęs 1933 m., mirė 11 11

Debeikių seniūnijoje
Ričardas VILDŽIŪNAS, gimęs 1958 m., mirė 11 05

Rapolas KLIEPA, 
gimęs 11 02

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

Tel. (8-631) 61411.

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

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

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.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto. Moka iki 
40 000 Lt/11 585 EUR/ha.

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai perkame mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

 projektuojame, konsultuojame
 Tel.: (8-698) 19008
         (8-612) 43733
         (8-687) 86324

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel. (8-601) 61510.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius, 
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja. 

Tel. (8-648) 67177.
 
Važiuojančius ir nevažiuojančius 

automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai karves, bulius, te-
lyčias. Veršelius auginimui iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža. 

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

Skerdykla be tarpininkų arklius, 
karves, bulius, telyčias. Moka 
PVM.

Tel. (8-622) 09326.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Mokame iki 2000 Lt/579,24 Eur 
ir daugiau, pasiimame patys, at-
siskaitome iš karto, sutvarkome 
dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Atsiskaito iš karto, pasiima greitai.

Tel. (8-608) 01085.

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

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

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas.  Atsiskaitome,  iš-
sivežame savo transportu. 

Tel.  (8-614) 24950.

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 % 

Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Nekilnojamas turtas

6 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą  Kuniškių kaime, prie Piktagalio 
ežero. 1 ha kaina 13000 Lt/3765,06 
Eur. 

Tel. (8-611) 36493.

Automobiliai

Volvo S40, 1996 m., 1,8 l, 85 kW, 
benzinas, geros būklės, visi priva-
lumai. T. A. iki 2016 m balandžio. 
Kaina 3000 Lt/868,86 Eur.

Tel. (8-687) 90233.

Traktorių MTZ-82 (didelė kabina, 
1996 m.). 

Tel. (8-601) 44616.

Traktorius dalimis: MTZ-80, MTZ-
52, T-40AM, T-150K. Kombaino 
NIVA smulkintuvą. 

Tel. (8-682) 11626.

Kuras

Malkas skaldytas, kaladėmis, 
atraižas pakais, supjautas. 

Tel. (8-622) 44850.

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

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

Mišrias malkas kaladėmis. 
Atraižas, turi supjautų, sausų.
Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Aukštos kokybės fasuotą, nefa-
suotą akmens anglį. Gali atvežti 
į namus. Užsakymai priimami ir 
telefonu.

Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai 
(buvęs ūkininkų turgus), tel. 
(8-601) 14751.

Gyvuliai

Paršelius.
Tel. (8-624) 40985.

Kiaulę.
Tel. (8-620) 35448.

Kita

Kviečius ir miežius.
Tel. (8-672) 58050.

Dingo trijų spalvų katytė.
Grąžinusiam atsilyginsiu.
Tel. (8-616) 42179.

Reikalingas miškavežio su mani-
puliatoriumi vairuotojas. Perka mišką 
išsikirtimui arba su žeme. 

Tel. (8-687) 33067.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2 metų, pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

3,5 mėn. rudą, tvarkingą katinėlį.
Tel. 5-11-43.

Paslaugos

Statome namus, pirtis, dengiame 
stogus, šiltiname fasadus. Darbus 
galime atlikti savo medžiagomis.

Te. (8-670) 01470

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, po-
roloną. Pasiimame ir parvežame bal-
dus. Turime baldams audinių.

Tel. (8-610) 10341, www.atnaujin-
kbaldus.lt

Įrengiame ventiliacijos ir ekonomiš-
kas rekuperacines sistemas. Savo, 
kliento medžiagomis. Deimantinėmis 
karūnomis gręžiame skyles, pjauna-
me angas. 

Tel. (8-673) 06342.

Pjauna pavojingai pasvirusius me-
džius prie elektros linijų, pastatų, so-
dybose. Geni sodus. 

Tel. (8-633) 71616.

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.
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šiandien

lapkričio 14 d.

Norvydas, Eirimė, Arkadi-
jus.

lapkričio 14 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

Gotfridas, Ramantas, Saulenė, 
Emilis, Judita.

oras

+3

+7

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

„kepėja“:

„O kada ateis kepėjų eilė? Ša-
kotis, skruzdėlynas, baravykai 
- labai kultūros paveldo skanu-
mynai. Siūlau kitais metais T. 
Mikeliūnaitės premija premijuoti 
Jaros konditerijos cechą“.

„Į kluoną – iš laukų, iš kluono 
– tarp akmenų, iš akmenų – van-
denin ir kaitron, iš kaitros – al-
kanon burnon?

Antradienio mįslės „Gyvas bū-
damas virves laikiau, numiręs – 
šunis šaukiau?“ atsakymas – jaučio 
ragas. 

 IŠ ARTI

anekdotai
***

Otas susijaudinęs įvirsta į viešna-
mį ir klausia: 

- Ar ne čia aš vakar palikau 300 
eurų? 

Sąvadautojas išsiviepęs: 
- Taip. 
Otas: 
- Dėkui Dievui. Maniau, kad 

pinigus pamečiau.

***

Teisėjas medžiotojui: 
- Kodėl jūs šovėte į poną Šulcą? 

Jis juk šaukė, jog yra ne šernas. 
- Taip, bet jis visada meluoja.

***

- Ar atgavai milijoną, kurį pasko-
linai žentui? 

- Milijono ne, tačiau savo dukterį 
- taip.

***

Ponia Šmit savo draugei:
- Aš visai nežinojau, kad mano 

vyras geria, kol jis vieną kartą 
neparėjo namo blaivas.

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

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeratos kainos 2015 metams

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58. Prenumeratą priima „Spaudos ke-
lio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Su malonumu perskaitėme gy-
dytojo, buvusio Anykščių rajono 

Esame pasipiktinę, kaip prastai 
apšviečiamas Anykščių miestas. 
Praeitą savaitę išeini į gatvę po 
penkių penkiolika vakare, jau tam-

Padėka buvusiam merui
mero Leono Alesionkos straipsnį 
„Žarijų tyloje atbunda mintys“, iš-

spausdintą „Anykštos“ laikraštyje 
lapkričio 4 d. 

Didžiuojamės, kad turėjome tokį 
merą, kuris moka ir aštriai pakriti-

kuoti, bet kartu gali ir jausmingą, 
gražų tekstą sukurti. Dėkojame 
jam.

Kuniškių kaimo gyventojai

Anykščių valdžia nuolat pa-
brėžia, kad nori tapti išskirtiniu, 
patraukliu turistams miestu, net-
gi kurortu. Tačiau, ką gali rasti 

Centre liko tik „rizų“ parduotuvės
turistai Anykščių centre? O gi 
keturias dėvėtų drabužių parduo-
tuves... 

Anksčiau bent jau knygynas 

miesto centre buvo, dabar ir tą 
žada iškelti. Kaip buvo patogu 
tiek vaikams, tiek mums, suaugu-
siems, užeiti į knygyną, bent vie-

nas kultūros židinukas buvo... Kur 
matyta, kad taip valdžia nekreiptų 
dėmesio, kas vyksta centre, kokios 
parduotuvės atsiranda...

Jadvyga,
Anykščiai

Iki nelaimės tik vienas žingsnis
su, o šviesos dar nedega. O juk tuo 
metu visi grįžta iš darbų, vaikai iš 
būrelių, jei reikia važiuoti – bai-
su, nes jei be atšvaitų, prie perėjų 

žmonių nesimato. O šį pirmadienį, 
temstant ir dulkiant lietui, tai per 
perėjas reikėjo važiuoti trisdešim-
ties kilometrų per valandą greičiu 

– taip nieko nesimatė. 
Kodėl taip neapšviečiamos ga-

tvės, juk iki nelaimės tik vienas 
žingsnis. Ne jau laukiama nelai-
mės?

Brigita,
Anykščiai 

Tyrimas: Estijos gyventojai 
patenkinti savo darbu labiau 
nei Lietuvos ir Latvijos gyven-
tojai

Kaip rodo “Samsung Living 
Business” tyrimas, pasitenkini-
mo savo darbu lygis visose tri-
jose Baltijos šalyse aukštas, bet 
Estijoje rezultatai buvo šiek tiek 
geresni nei Latvijoje ir Lietuvoje. 
83 proc. Estijos gyventojų patin-
ka jų dabartinis darbas, tuo tarpu 
Lietuvoje šis rodiklis sudarė 80, 
o Latvijoje - 77 procentus. Vidu-
tinis rodiklis Baltijos šalyse siekė 
80 procentų.

Kaip parodė “Samsung” ir rin-
kų tyrimų bendrovės GFK Bal-
tijos šalyse atliktas tyrimas, 83 
proc. darbo rinkoje užimtų Es-
tijos gyventojų patenkinti savo 
darbo vieta, o 68 proc. sutinka 
toliau darbuotis pas dabartinį 
darbdavį dar ilgus metus, tai daug 
geresni rodikliai nei Latvijoje ir 
Lietuvoje. Tyrimo rezultatai rodo 
ryšį tarp darbuotojo pasitenkini-
mo darbu ir darbdavio teikiamos 
laisvės ir mobilumo.

Kaip paaiškėjo, darbdaviai Es-

tijoje suteikia savo darbuotojams 
daugiau laisvės nei Latvijoje ir 
Lietuvoje. 74 proc. apklaustųjų 
Estijoje atsakė galintys pailsėti 
ar padaryti pertrauką jų pačių pa-
sirinktu laiku, vidutinis rodiklis 
Baltijos šalyse sudaro 69 procen-
tus. Mažiau nei pusė apklaustųjų 
Baltijos šalyse atsakė galintys 
patys nuspręsti, kada pradėti ir 
kada užbaigti darbo dieną: 40 
proc. Estijoje ir vidutiniškai 39 
proc. Baltijos šalyse. Apie pusė 
apklaustųjų, - 53 proc. Estijoje, 
toks pat ir vidutinis rodiklis viso-
se trijose Baltijos šalyse, - atsa-
kė galintys patys reguliuoti savo 
darbo krūvį.

Tyrimo rezultatai parodė, kad 
pasitenkinimui darbu įtakos turi 
darbdavio suteikiama laisvė, dar-
bui būtinos priemonės ir prieiga 
prie darbo bylų ir elektroninio 
pašto už darbo vietos ribų.

Tyrimo “Samsung Living Bu-
siness” rezultatai parodė, kad 
Baltijos šalių gyventojai painioja 
darbinį ir asmeninį laiką: darbo 
užduotis vykdo ir ne darbo lai-
ku, o asmeninius reikalus - darbo 
laiku. 66 proc. Estijos gyventojų, 

77 proc. Lietuvos gyventojų ir 78 
proc. Latvijos gyventojų kasdien 
dirba ne darbo metu. Bet asmeni-
nius reikalus darbo metu tvarko 
dar didesnė apklaustųjų dalis: 88 
proc. Estijos gyventojų, 86 proc. 
Lietuvos ir 86 proc. Latvijos gy-
ventojų. 

Monakas laukia dar vieno ka-
rališkosios šeimos pagausėjimo

Andrėjas Kasiragis (Andrea 
Casiraghi), Monako princesės 
Karolinos (Carolina) sūnus, su 
kolumbiete žmona, turtinga pa-
veldėtoja Tatjana Santo Domingo 
(Tatiana Santo Domingo) lau-
kiasi dar vieno vaikelio, praneša 
“People”.

Trisdešimtmečių pora, susi-
tuokusi 2013 metais, jau augina 
metų ir septynių mėnesių sūnų 
Sašą (Sasha).

Monako karališkoji šeima itin 
džiaugiasi giminės pagausėjimu. 
Neseniai princesės Karolinos 
brolis princas Albertas (Albert) 
pranešė, kad su žmona Šarlen 
(Charlene) laukiasi dvynukų.

A. Kasiragis šiuo metu yra an-
trasis žmogus eilėje į Monako 
sostą, tačiau ši tvarka pasikeis gi-
mus princo Alberto dvynukams. 

-ELTA


