
PRIEŠPILNIS
Kovo 9 d.: - 1 + 4
debesuota, gai palyti
Kovo 10 d.: - 1 + 1
debesuota
Kovo 11 d.: - 1 + 1
debesuota, pasnigs

IGNALINOS RAJONO LAIKRAŠTIS
2017 m. kovo 8 d., tre iadienis, Nr. 19 (7892)               ISSN 1392-5725                                          Kaina 0,38 €

Ignalina

Vietoj pasveikinimo

Moteris yra pradžia: jos iose
gim , o sterbl je išaugo visa žmoni-
ja. Vyrai atliko tik pagalbin  funkcij .

Viskas, kas naujo gimsta, civili-
zacijos pasaulyje yra kart  kaitos
išdava. Mokslas, technologijos t ra
kart  kaitos rankiai. Žmonijos kart
kaitos svarbiausia fig ra išlieka mo-
teris-gimdytoja.

Taut  ramyb  ir klest jim  gali
garantuoti tik harmonizuotas ir hu-
manizuotas žmoni  pasaulis. Vyr
sukurti kariniai blokai to padaryti ne-
paj gia. Harmonizacijos ir humani-
zacijos centre v l stovi moteris-gim-
dytoja. Jei ne moteris, žmogiškasis
pasaulis vyr  rankomis b  seniai
sunaikintas.

Dieviškasis moter  grožis ir
meil  prie koj  suklupd  pasaulio
valdovus, didieji poetai, kompozito-
riai moter  garbei k  nemirtingus
šedevrus. Ir šiandien tebegiedami
himnai, ir šiandien, jei moteris pa-
nor ,  sen sias švent sias At
avin  skerdyklas nusivest  b  vy-
rišk  plev . Bet jai to nereikia.

Po to, kas pasakyta, mes XXI a.
pirmoje pus je turime kalb ti apie
vyr  smurt  prieš moteris? Turime
kalb ti apie prekyb  moterimis? Mo-
ter  vergij ?!  kuri  pus  rieda vyr
pasaulis? Mokslo žmon s teigia,
kad per milijonus met  išliko nepa-
kit  tik tarakonai ir vyr  poži ris 
moteris.

Smurto statistika

Šiandien moter  šalyje pagro-
biama, išvežama, nužudoma 4 kar-
tus daugiau nei prieš 15 met .

Kasmet d l smurto  policij  krei-
piasi vis daugiau moter  - pernai net
45 t kst. kart .

Nukelta  2 psl.

Mieli Ignalinos krašto žmon s,
Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomyb s atk rimo diena –

tautos sutelktumo, ypatingo bendrumo ir kilni  id  simbolis.
Tai viena iškiliausi  tautos ir valstyb s dat , daugelio m  asme-
niškai patirta ir išgyventa istorija. Prieš 27-erius metus, po ilg
okupacijos met , Lietuva v l tapo laisva, vientisa ir nedaloma
valstyb . Lietuvos žmon s niekada neprarado tik jimo savo T vy-
ne, jos gerove ir ateitimi. Surado stipryb s išgyventi sunkumus,
išmoko džiaugtis mažomis ir didel mis pergal mis.

Linkime, kad visada  rytdien  žvelgtume giedru žvilgsniu ir
tume kantr s vieni kitiems. Tik kime ir didžiuokim s savo valsty-

be, susitelkime vieningai dirbti savo šalies labui, nes tik m  vis
pastangos – geriausias pilietiškumo ir meil s Lietuvai rodymas.

Džiaukim s savo pasiekimais ir darbais, puosel kime tai, k
paveld jome, stiprinkime bendruomenes, neb kime abejingi savo
gimtajam kraštui, kurkime ateit  su pagarba T vynei ir vieni ki-
tiems.

Su Lietuvos nepriklausomyb s atk rimo diena Jus visus!

Lietuvos Respublikos Seimo nariai        Gintautas KINDURYS
Agn  ŠIRINSKIEN
Vytautas RASTENIS

Mielos Moterys!
Kovo 8-oji – tai ne tik

meil s ir pagarbos Jums sim-
bolis, tai diena, kai pasaulis
šven ia moter  stipryb  ir ne-
priklausomyb . Tarptautin s
moters dienos proga
nuoširdžiausiai Jus sveikinu
ir linkiu šilto pavasario, švie-
si  min  ir dideli  svajo-
ni . B kite  gyvyb s ir meil s
versm  – gydanti ir prike-
lianti, sauganti ir globojan-
ti. B kite reikalingos kaip
saul s šviesa ir šiluma.
Meil s ir gerumo J  širdy-
se, pagarbos ir supratimo
darbe, jaukumo ir džiugi
akimirk   namuose. B kit
laimingos ir mylimos!

Ignalinos rajono
savivaldyb s meras

Henrikas ŠIAUDINIS

Mieli rajono gyventojai,
Kovo 11- , Lietuvos nepriklausomyb s atk rimo dien , mums

kasmet atneša pavasarinio v jo dvelksmas, budinantis gamt , gai-
vinantis atmint , kaip nauj  vilt  keliantis dvasios sparnus. Dauge-
lis puikiai prisimename tuos 1990-  met  istorinius vykius ir
galime apie tai liudyti savo vaikams, an kams. Galime pasakoti
apie dr sa, vienybe ir dainomis iškovot  laisv  – mums kaip do-
van  perduot . Toki  trapi  ši  dien  gr smingame pasaulyje...

Nuoširdžiai sveikinu džiugios  švent s proga. Tegul ji kiekvie-
nam iš m  tampa prasm s šaltiniu ir atsakomyb s už rytdien
ženklu.  Kvie iu bendrauti ir bendradarbiauti siekiant mums vi-
siems svarbi  tiksl .  B kime vieningi, puosel kime savo krašt ,
auginkime bendruomenes, saugokime šeimas, suraskime džiaugs-
mo paprastuose dalykuose. Juk Lietuva – tai  mes, tai m  min-
tys, darbai ir svajon s.

Kvie iu visus kartu pamin ti Lietuvos nepriklausomyb s
atk rimo dien   Ignalinos rajono kult ros ir sporto centre kovo
10 d. 17 val. Gražios švent s!

Ignalinos rajono savivaldyb s meras     Henrikas ŠIAUDINIS

Penktadien  Ignalinos krašto muziejuje, skambant ansam-
blio „Iš širdies“ dainoms,   iškilmingai pristatyta paroda „Lie-
tuvos nepriklausomyb s kelias: asmenyb s, vykiai”.

Lietuvos šimtme iui skirtoje ir po
miestus ir miestelius keliaujan ioje
parodoje  – 23 mobil s stendai, kiek-
viename iš j  – vis kita nepriklauso-
myb s keli  iliustruojanti istorija.
Kaip sak  projekto koordinator  Ig-
nalinos rajone, muziejinink  Marija

Kirkien , ši paroda parengta pagal
informacin  medžiag , kuri  bendra-
me projekte dalyvaujantiems 25-
iems šalies muziejams perdav  gy-
ventojai ir organizacijos.

Pla iau apie parod  skaitykite
3-iame puslapyje.

Parodos pristatymo ved ja ir
projekto koordinator  Marija Kir-
kien .

Stendas, skirtas Ignalinos
kraštui.

KOVO 8-OJI – TARPTAUTIN  MOTERS DIENA. KOVO 11-OJI – LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYB S ATK RIMO DIENA.

8 d. – Beata, Gaudvil , Laima, Vydminas. 9 d. – Dangira, Dominykas (Domas), Pranciška
(Pran ), Žygintas. 10 d. – Emilis, Geraldas, Naubartas, Virmantas. 11 d. – Gedimtas, Konstanti-
nas (Kostas), Vijol . 12 d. – Darmant , Galvirdas, Grigalius, Teofanas. 13 d. – Kristina, Liutau-
ras, Paulina, Rimgaudas, Teodoras. 14 d. – Darmantas, Karigail , Konradas, Mant , Matilda.

Kitas
„Naujos vagos“

numeris išeis
kovo 15 d.,
tre iadien .

Ignalinos krašto muziejus kovo 10 d. 10 val. kvie ia visus  Nacio-
nalin  konkurs

„Lietuvos istorijos žinovas“
kmingiausi konkurso dalyviai bus apdovanoti

organizatori , partneri  ir r  pad komis bei
vertingais prizais.

Linkime drauge patirti Lietuvos istorijos pažinimo džiaugsm !

kvie ia kovo 11 d. 16 val.  rengin , skirt
Lietuvos nepriklausomyb s atk rimo dienai

Programoje:
- Nepriklausomyb s akto Signataro eslovo Jurš no sveiki-

nimas;
- Parodos “8 su puse Ignalinos“ atidarymas ir susitikimas su

autoriumi Jonu Baltakiu;
- Kapelos „Linksmuol “ koncertas.

Kovo 9 d. 17.15 val. Ignalinos viešosios bibliotekos Informa-
cijos ir kraštotyros skaitykloje Lietuvi  kalbos kult ros metams
skirta virtuali VIKTORINA. Ši  met  Lietuvi  kalbos dien  š kis
“Kalboje vis  namai!”
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Europos kaimo pl tros tinklas (ENRD) vasario 22 d. su-
kviet  Leader programos dalyvius  darbo grup  Briuselyje
padiskutuoti Leader inovacij  vystymo tema („Extending
LEADER Innovation). Dalyvavo Vietos veiklos grupi  ir na-
cionalini  institucij  atstovai iš visos Europos. Lietuvai atsto-
vavo Ignalinos rajono vietos veiklos grup s (IRVVG) Vietos
pl tros strategijos (VPS) administravimo vadov  Ligita Sma-
gurauskien  ir Lietuvos Respublikos žem s kio ministerijos
Kaimo pl tros departamento, alternatyviosios veiklos skyriaus
vyriausioji specialist  Jolanta Vai nien .

Inovacijos – vienas iš septyni
Leader programos princip , kur
2600 LEADER grupi  visoje Euro-
poje trauk  vietos pl tros strate-
gijas, pagal kurias bus finansuoja-
mi nauji projektai kaimo vietov se.
Ne išimtis ir IRVVG. Dvisektor je Ig-
nalinos rajono kaimo ir žuvinin-
kyst s pl tros strategijoje 2014-

2020 m. numatytas projekt  atran-
kos kriterijus: „Sukurtas produktas
ar paslauga yra inovatyvi (unikali)
IRVVG teritorijos mastu“. Inova-
tyv s verslo sprendimai gal s gauti
finansavim  (iki 70 proc.) savo
id jai kaimo vietov se gyvendinti.

Daugiau kaip prieš dešimtmet ,
pati Leader programa, paremta skir-
ting  sektori  bendradarbiavimo ir
iniciatyvos „iš apa ios“ principais,
buvo inovacija Europoje. Inovaci-
jas supaprastintai galima apibr žti
kaip patobulinim , o kaimo vysty-
mo procesuose labai svarbus ir so-
cialinis inovacij  aspektas – koky-
binis m stymo ir elgesio pokytis.
Bill Slee, iš Huttono instituto ren-
ginyje pristat  kelis inovacij  tipus,
taikytinus Leader programos atve-
ju: nauji produktai (ar paslaugos),
nauji procesai, naujos rinkos, nauji
tiekimo šaltiniai, nauja rinkos
strukt ra. Leader programa ir jos tei-
kiamos finansavimo galimyb s kai-
mo vietovi  iniciatyvoms – gali tapti
puikiu katalizatoriumi inovacij
pl trai.

Tagus VVG pristat  gudrios
specializacijos koncepcij . Suk
regiono vystymo strategij , šios
VVG atstovai  viešojo, privataus ir
visuomeninio sektoriaus partne-
ryst trauk  ir mokslo institucijas.

Vienu iš s kming  vietos ekonomi-
kos skatinimo projekt  tapo inova-
tyvus tradicinio regiono s rio La
Torta panaudojimo b das: tradici-
nis produktas buvo naudojamas
kaip simbolinis komponentas ku-
riant naujas paslaugas. gyvendi-
nus projekt  gim  edukacin s pro-
gramos, kooperatyvai, mokslo-ver-
slo bendradarbiavimo pavyzdžiai.
Geroji patirtis ple iama, kuriami ino-
vatyvi  id  bankai, smulkiojo ver-
slo skatinimo rankiai. Ispan

km s pavyzdžiai rodo, kad kai-
mo vietov se visai neb tina kurti
pasaul  stebinan  technologini
inovacij , ta iau pakeitus m stym ,
veiklos metodus, net visoje šalyje
turimus pa ius pras iausius pro-
duktus ir paslaugas galima vystyti
naujais b dais, gauti daugiau
prid tin s vert s ir tapti konkuren-
cingais. (Daugiau informaci-
jos www.tagus.net).

Renginio dalyviai, susiskirst
mažesn mis grup mis, vairiais as-
pektais diskutavo inovacij  tema ir

teik  bendras išvadas ir pasi lymus
organizatoriams. Nors susirinkusie-
ji darbo grup se atstovavo skirtin-
goms šalims, su skirtinga patirtimi,
ta iau problemos ir išš kiai die-
giant inovacijas kaimo vietov se
visoje Europoje yra labai panašios:

- Vyksta „smegen  nutek ji-
mas“ - jaunimas (potencial s ver-
slininkai) išvyksta  miestus studi-
juoti ir ten pasilieka.

- Daugumoje kaimo vietovi
žemas verslumo lygis.

-  B dinga „atomizacija“ – ver-
slai susiskaid , mažai bendradar-
biaujantys, menka klasterizacija,
partneryst .

- Menkas ryšys tarp region
verslo ir žini  centr  – mokslo ir ty-
rim  institucij .

- Nevyksta s km s istorij  re-
plikacija.

- Menki komunikavimo, infor-
macijos sklaidos ir išorini  finan-
savimo šaltini  pritraukimo džiai.

Akivaizdu, kad poky iai nebus
spontaniški, jiems reikia laiko ir pa-

ramos ranki , savotiško katalizato-
riaus, tod l labai daug vil  teikia-
ma Leader programos metodams ir

šoms, ateinan ioms  kaimo vie-
toves.

Pagrindin s išvados, kurias pa-
dar  darbo grup s:

- Vietos veiklos grup s – tarpi-
ninkai, galintys suvesti skirtingus
skirting  sektori  žaidimo dalyvius,
galin ius sukurti sinergij  inovacij
srityje, nes b tent jie vieni iš ne-
daugelio, kurie dirba daugiasekto-
riniu principu (verslas-valdžia-vi-
suomeninis);

- Kaimo vietov se sveikintinos
socialin s inovacijos, kei ian ios
žmoni  elges  ir m stymo b  turi

ti paremtos ir finansiniais instru-
mentais. B tent ia gali pasitarnauti
finansin   parama projektams pagal
vietos pl tros strategijas.

- Pirminis ir vienas svarbiausi
 skatinant inovacijas – kalb ji-

mas su vairiais žmon mis (prade-
dant dalyvavimu renginiuose, bai-
giant kvepian  pavyzdži  sklai-
da vietose).

Visi renginio pranešimai angl
kalba: http://enrd.ec.europa.eu/
news-events/events/enrd-seminar-
smart-leader_en

gyvendinant dvisektor  Igna-
linos rajono kaimo ir žuvinin-
kyst s pl tros strategijoj  2014-
2020 m. numatyta finansuoti
mažiausiai 43 visuomeninius ir
verslo projektus. Besidomin ius
projekt  Ignalinos rajono kaimo
vietov se finansavimo gali-
myb mis kvie iame konsultuotis
su Ignalinos rajono vietos veiklos
grup s darbuotojais: vvg@ignali-
na.lt, tel. 8620 81580 bei sekti
naujienas www.irvvg.lt ir Facebo-
ok paskyroje.

Dr. Ligita SMAGURAUSKIEN
Vietos veiklos grup s Vietos

pl tros strategijos
administravimo vadov

Atkelta iš 1 psl.

Daugiau nei 150 t kst. moter
vienos augina vyr  pamestus vai-
kus, aliment  nemoka 50 proc. vyr .
Manote, kad visos šeimos išsiskyr
saldžiai pasibu iavusios prie var-
teli ?

Išžaginta ir pasmerkta

Ypa  žiaur  fizin  ir dvasin
smurt  ken ia išžaginta moteris. Ga-
lime neklysdami tvirtinti, kad
pažemintos moterys dažniausiai nu-
rašomos  nelaiming  luom . Ir ne-
retai pirmiausia tai padaro... artimie-
ji.

Kiek moter -motin  ir j  dukter
vyrai išžagina šeimose, statistika nu-
tyli. Kalbama, kad t kstan ius.

Vyr  visuomen , ir ne tik,
pažemint  moter  dažnai laiko at-
stumt ja. Ji negali kilti karjeros laip-
tais, pelnyti valstyb s ir aplinkos
pagarbos, juolab meil s.

Tod l išžaginimai, tamsiausi
vyr  nusikaltimai, kruopš iai slepia-
mi nuo valdžios, visuomen s ir šei-
mos. Burna už iaupiama pinig
gni žte, grasinimais paviešinti ar
susider jimu.

Kaip veikia vyr  sukurta
prevencin  sistema

Teisingai ir jautriai išnagrin ti
išžaginimo subtilybes gan painu: tam
prireikt  specialaus profesinio pasi-
rengimo, atidos ir laiko. Biurokratin je
teisin je karusel je tr ksta ir vieno, ir
kito - konvejeris sukasi grei iau, nei
tikt , nes už dur  laukia... eil !

Vyrai, sukurdami prevencin
sistem , podraug nesuk  tam rei-
kalingos baz s. Pvz., sistema nekal-
ba, kad nelaimingajai ir jos vaike-
liams tuoj pat b  skiriamas socia-
linis b stas, pasir pinta darbu, vai-
ku iams sudarytos s lygos lankyti
vaik  darželius, mokiniams lankyti
popamokinius nemokamus b re-
lius.

Atvirkš iai! Suteiktas laikinas
prieglobstis-pastog  moter  cen-
truose reiškia, kad pador  darb  su-
siradusi moteris prival s nedelsda-
ma palikti prieglaud .

Kod l taip yra? Tod l, kad vyr
sukurta prevencin  smurto sistema
nesivadovauja kertiniu prevencijos
principu: išsaugok moter  ir jos vai-
kus - išsaugosi taut  ir valstyb .

Vyr  sukurta prevencin  smur-
to sistema ilgai, kartais net kelerius
metus, kužda smurtaujan iojo au-
siai: b k geras, apsiramink, pa-
sižad k negerti, susirask darb , ne-
vartok pilstuko, juk tai labai kenkia
tavo sveikatai. Sistema smurtau-
jan ius nev kšlas globoja, lyg jie

 lepši  lepšiai. Su jais žaidžia
lyg su mažais vaikais. Moteris sto-
vi šalia ir verkia, ir ji... pasigaili
vargšelio.

Lietuvoje teis jais dirba 456
moterys ir 293 vyrai, prokuror mis
dirba 354 moterys, advokat mis -
802 moterys, notar mis - 228 mote-
rys. Tad klausimas: kod l, mielosios,
prevencin s smurto sistemos

rim  atidav te  vyr  rankas?

Karjeros smurtas

Ar k  nors viešai gird jote apie

karjeros smurt ? siklausykite: šal
valdanti vyrija ant moter  pe
užvert  sunkiausius tautos k rimo
darbus: švietim , kult , sveikatos
apsaug , moksl , socialin  glob  ir

pyb .
Užvert  kaln , dav  sauj  graši ,

paplojo delniukais: veikite, nuo j
pastang  daug kas priklauso!

O patys? O patys atsis do  su-
pamuosius vadovo kr slus, kad pa-
vadeliot kinkytoms moterišk ms!

Faktai

Bendrojo lavinimo mokyklose
dirba 87,2 proc. moter  ir 12,8 proc.
vyr , bet direktori  k se s di 41,5
proc. vyr !

Kolegijose dirba 68,5 proc. mo-
ter , vadov  kr sluose s di 61,4
proc. vyr .

Sveikatos sistemoje dirba 83
proc. moter , vadov  k se s di
70 proc. vyr !

Kult ros staigose, bibliotekose
dirba tik 12 proc. vyr , bet vadov

se - 37 proc. vyr .
Valstybiniuose universitetuose

dirba 52,4 proc. moter , bet rektori
se s di 100 proc. vyr . N  vie-

nos rektor s moters. N  vienos per
ilg  nepriklausomyb s laikotarp !

Dvi nuomon s: a) gerai, kad va-
dovauja vyrai, - kolektyvuose
mažiau apkalb , skund ; b) blogai,
nes pažeidžiamas lygi  karjeros ga-
limybi  principas.

Ekonominis-finansinis
smurtas

Šalyje moter  vidutinis darbo

užmokestis tesudaro 85-87 proc.
vyr  vidutinio darbo užmokes io
- kalbama apie tapataus darbo
užmokes io vidurk .

Kruopš iai perži jau apgy-
vendinimo, maitinimo, informacijos
ir ryši , finans  ir draudimo, taip
pat menin s, pramogin s, poil-
sin s veiklos vyr  ir moter  darbo
užmokes io vidurkius - visur mo-
terims mokama 8-30 proc. mažiau!
Tod l, kad moteris - silpnoji lytis?

Valdymo sistema neatsižvelgia,
kad moters darbo diena, skaitant
buities darbus šeimoje, viduti-
niškai trunka 12-13 valand .

Sistema ver ia moter  dirbti iki
65 met , kiek ir vyrus! Kas sugal-
vojo šit  nes mon ? Vyrai! Nes
moterys, girdi, ilgiau gyvena!

Politinis smurtas

Moterys sudaro 52,3 proc. vi-
suomen s nari , sudaro daugum ,
o valdži  turi vyrai.

2014 m.  savivaldybi  tarybas
išrinkta 1110 vyr  ir tik 366 mote-
rys. Tarp 600 seni  - tik 14 proc.
moter .

Tarp 14 ministr  - tik 3 mote-
rys!

Vyr  sukurta partin -s rašin
rinkim  sistema blokavo moter
at jim  Seim : tarp 141 Seimo na-
rio - tik 30 moter . Vyrams niekas
nekliud  s rašus sudaryti taip, kad
 savivaldybi  tarybas ir Seim  pa-

kli  po lygiai vyr  ir moter . Bet
to jie nepadar  s moningai!

Lietuvoje vyr  sukurta par-
tin -politin  sistema ryškiausiai
parodo, kad valstyb s valdymo
sistemoje moterys tik d l priesko-
nio. Valstyb s iždas, turtas,
valdžios galia - vyr  rankose.

 tokiu atveju turi daryti dau-
giau nei šimtas veikian  moter
organizacij ? K ?!

Negi ir šiuo klausimu prašysi-
te, kad jums patart  vyrai?

Parengta pagal „Respublik “

Pastaba: autorius naudojosi
Lietuvos statistikos departamen-
to leidiniais: „Vyrai ir moterys
Lietuvoje“, „Eurostat“, Policijos
departamento duomenimis ir
spaudos publikacijomis.
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Parod  prista iusi muziejinink
Marija Kirkien  pirmiausia pa-
sidžiaug  žmon mis, kurie beveik
prieš metus si svarbaus darbo
– ieškojo ir rinko asmeniniuose ir
institucij  archyvuose esan ius dar
neviešintus dokumentus, nuotrau-
kas, rankraš ius, kurie atspindi Lie-
tuvos keli  valstybingum . Tai
Didžiasalio krašto šviesuoliai – „Ry-
to“ gimnazijos mokytojos Nijol
Keraitien , Maryt  Misi nien  ir j
mokiniai, Mielag  bendruo-
men s pirminink  Val  Švarcien ,
Pal s kaimo bibliotekos bibliote-

 šeštadien  pamin sime
Lietuvos nepriklausomyb s
atk rimo 27- sias metines, o
kit  met  vasar  – valstyb s
atk rimo šimtmet . Penkta-
dien  Ignalinos krašto muzie-
juje atidaryta paroda „Lietu-
vos nepriklausomyb s kelias:
asmenyb s, vykiai“ puikiai
iliustruoja šias svarbias Lie-
tuvai datas, parodo valstyb s
ir jos žmoni  nueit  keli  iki
šiandienos.

Projekto gyvendintojos Val
Švarcien , Nijol  Keraitien ,

Maryt  Misi nien , „Didžiasalio „Ry-
to“ gimnazijos direktor  Elena Sekonien
(n ra Ritos Ramanauskien s).

Renginio ved ja ir projekto koordinator  Marija Kirkien  ir an-
samblis „Iš širdies“.

kinink  Rita Ramanauskien . V liau
moterys prisipažins, jog tai buvo
nepaprastai kruopštus darbas:
nor josi kuo daugiau žini  pateikti
Lietuvos visuomenei apie lietu-
vyb s puosel jim  m  krašte,
ta iau reik jo b ti itin lakoniškoms,
nes labai ribojo apimtys, kurias

atidžiai sek  projekto Ignalinos ra-
jone koordinator  Marija Kirkien .
Ne kart  teko pateikt  medžiag
trumpinti, vienas nuotraukas keisti
kitomis, ieškoti papildomos medžia-
gos.

Taigi paroda „Lietuvos nepri-

klausomyb s kelias: asmenyb s,
vykiai“  Ignalin  atkeliavo 23- iuo-

se stenduose iš Kelm s. Prieš
Kelm  ji buvo eksponuota Vilniuje.
Iki Lietuvos valstyb s šimtme io
paroda apkeliaus visus šalies mu-
ziejus. Kaip sak  renginio ved ja
Marija Kirkien , projekto metu su-

rinkta, ištyrin ta ir suskaitmeninta
daugiau negu 4 t kstan iai vairi
dokument . Didžioji j  dalis  ap-
rašyta Lietuvos integralioje muziej
informacin je sistemoje LIMIS. No-
rintys susipažinti pla iau su Lietu-
vos nueitu keliu nepriklausomyb s
link, galite apsilankyti portale
www.epaveldas.lt arba didžiausia-
me Europos kult ros paveldo por-
tale „Europeana“ www.europea-
na.eu Be to, parod  galima aplan-
kyti internete adresu http://
www.ldm.lt/lietuvos-nepriklauso-
mybes-kelias-asmenybes- vykiai.

Po Miko ir Kipro Petrausk  pre-
mijos laureato ansamblio „Iš šir-
dies“, vadovaujamo
Loretos Kuks nien s,
dain  apie Lietuv , Ma-
rija Kirkien  pasi
ekskursij  palei iškabin-
tus stendus. Juose pri-
statomos nuotraukos ir
trumpi pristatymai žmo-
ni , kurie nusipeln  ku-
riant Lietuvos valsty-
bingum  – pirmiausia
Jonas Basanavi ius,
toliau – Vytautas Land-
sbergis, Mažosios Lie-
tuvos patriarchas Mar-
tynas Jankus, l ktuv
konstruktorius Jurgis
Dobkevi ius ir kiti Lie-
tuvos šviesuoliai iš vai-
ri  šalies rajon . Lietu-
vos atgimimo laikotarp
parodoje atspindi nuo-

traukos iš pirm
Lietuvos Persitvar-
kymo s džio mi-
ting , 1989 m.
rugpj io 23 dienos
Baltijos kelio.

Visi ilgiau stab-
tel jome prie stendo,
skir to Ignalinos
kraštui. Jame pasako-
jama apie XIX a. pa-
baigos – XX a.
pradžios šio krašto
žmoni  kov  d l lie-
tuvyb s išsaugoji-
mo. Stende – kuni-
gas, draudžiamos lie-
tuviškos spaudos
platinimo organizato-
rius Tvere iaus
krašte Jonas Burba,
knygnešys vargoni-
ninkas Leonas Bieli-
nis, dain  karalien
Kristina Skre-
but nait , Dysnoje
gim s Nepriklauso-
mos Lietuvos vy-
riausyb s vadovas
Augustinas Valde-

maras, Lietuvos Nepriklausomyb s
Akto signataras eslovas Kudaba.
Pal s Kisieli  šeimos atstovai,
kunigas Antanas Bur nas. V liau
kalb s ignalinietis Juozas Repšys
pasigedo informacijos apie matema-
tik  profesori  Zigm  Žemait . ia
ir niekur anks iau neeksponuota is-
torin  nuotrauka – Vosi  „Ryto“
mokyklos mokiniai kartu su moky-
toju H.Misi nu ir klebonu V. Miški-
niu. Beje, virtualioje erdv je parod
visada galima papildyti naujomis
žiniomis iš istorini vyki .

„M  kraštas – ypatingas. Juk
mes nepriklausomyb  atgavome tik
1990 metais, kai kiti jau tur jo pro-

gos pasidžiaugti nepriklausoma tar-
pukario Lietuva, - sak  mokytoja
Nijol  Keraitien  iš Didžiasalio „Ry-
to“ gimnazijos. – Tod l kova už Lie-
tuvos nepriklausomyb  m
krašte buvo ilga ir svarbi. Apgai-
lestavome, kad reik jo surinkt  is-
torin  medžiag  taip „spausti“.

O „Ryto“ gimnazijos direktor
Elena Sekonien , pasidžiaugusi
moksleiviais, kurie irgi aktyviai si-
jung  š  darb , informavo, kad j
mokin s Migl s Kapliukait s
rašinys, kuriame surinkta medžiaga
apie nepriklausomyb s kov  pa-
minklus Didžiasalio, Tvere iaus ir
Mielag  krašte, išvežtas  res-
publikin  konkurs  Lietuvos kov
už laisv  ir netek  istorija“.

Sveikindamas Val  Švarcien ,
Nijol  Keraitien , Maryt  Mi-
si nien  ir Rit  Ramanauskien   ir

 „prodiuser “, kaip jis pavadi-
no muziejinink  Marij  Kirkien ,
su didelio darbo pabaigtuv mis,
rajono mero pavaduotojas Laimis
Ragaišis sak , kad ši  parod
tur  aplankyti ne tik vyresnieji,
bet ir jaunimas, ia gali vykti isto-
rijos pamokos. Už nuveikt  darb
ir savo krašto garsininm  d kojo
Švietimo, kult ros ir sporto sky-
riaus ved ja Rimanta Vil inskien ,
Didžiasalio seni nas Antanas
Pauliuk nas ir Ignalinos seni nas
Jonas Polita. O kruopš iosioms
projekto gyvendintojoms ansam-
blis skyr  dain  „Tai gražiai, gražiai
augino“.

Projekt  „Lietuvos nepriklauso-
myb s kelias: asmenyb s, vykiai“

 Lietuvos kult ros taryba, Lie-
tuvos kult ros ministerija, projekte
dalyvav  25 krašt  muziejai.

Laima MILIUVIEN
Autor s nuotr.

Parodoje.

PASAULIS LIETUVOJE – b tent taip vadinasi švent , kuri
kvie ia visus š  šeštadien , kovo 11- , susirinkti Paliesiaus
dvare (Ignalinos r., Mielag  seni nija) ir kartu šv sti Lie-
tuvos nepriklausomyb s atk rimo švent  – Kovo 11- . Šio
renginio glob jas – Europos Parlamento narys Bronis Rop .

Ryt  Lietuvos keturios savival-
dyb s (Ignalinos r. savivaldyb ,
Šven ioni  r. savivaldyb , Visagi-
no  savivaldyb  ir Zaras  r. savi-
valdyb ) Valstyb s Nepriklauso-
myb s atk rimo švent  šiemet
pirm  kart  min s drauge. Oficiali
švent s dalis numatyta 12 val., kuo-
met bus keliama Valstyb s v liava,
giedamas himnas. Ignalinos rajono
meras Henrikas Šiaudinis sitikin s,
kad tokie bendri kaimynini  savi-
valdybi  žmoni  susib rimai yra la-
bai reikalingi, ypa , kai šven iama
tokia svarbi valstyb s švent .

Šventini  rengini  maratonas
prasid s jau 9.00 val. jaun  pia-

nist  festivaliu-konkursu, kuriame
dalyvauja Ignalinos Miko Petraus-
ko, Šven ioni  Juliaus Siniaus me-
no mokyklos, Visagino eslovo
Sasnausko men  mokyklos ir Za-
ras  meno mokyklos jaunieji at-
lik jai.

Ignalinos jaun  atlik  gre-
tose – šeši M. Petrausko muzikos
mokyklos aukl tiniai: Gabriel  Za-
bulyt  (mokytoja Tatjana Šapo-
kien ),  Eimantas Labuckas (moky-
toja Laima Kutrien ), Barbora Kar-
lait   (mokytoja Laima Kutrien ),
Snežana Poklikajeva (mokytoja Jur-
gita Antonovien ) ir Sofy Šedler
(mokytoja Tatjana Švidko).

Ignalinos r. Švietimo, kult ros
ir sporto skyriaus ved ja Rimanta
Vil inskien  džiaugiasi, kad jau-
niems atlik jams toks k rybinis fes-
tivalis-konkursas suteiks nepakar-
tojamos patirties.

Po konkurso ir oficialiosios
švent s dalies numatytas etnogra-
fini  ansambli , jaun  atlik ,
mergai  choro „Liepait s“ kon-
certas. Šiame koncerte gros ir Igna-
linos Miko Petrausko muzikos mo-
kyklos 7 klas s smuikinink  Moni-
ka Sapiegait . Ji yra nacionalinio
Balio Dvariono  pianist  ir stygi-
nink  konkurso laureat , IV respub-
likinio Jono Urbos styginink  kon-
kurso 1 vietos laureat , IV tarptau-
tinio Viktoro Radovi iaus jaun
styginink  konkurso I vietos lau-
reat .  M. Sapiegait  atliks Franz
Drdla k rin  „Fantazija“  G. Bizet
operos „Karmen“ tema. Koncert-
meister  Birut  Paukštien .

Švent je taip pat sve iuosis pa-

sienie iai, o vakare laukia puikus
profesionali  atlik  Aleksandr
Ramm (violon el ) ir Dariaus Mažin-
to (fortepijonas).koncertas „Beet-
hoveno sonatos violon elei“.

Paliesiaus dvaras, kuris pakilo
iš griuv si  prieš ketverius metus,
pamažu tampa Ryt  Lietuvos
kult ros centru – ia vyksta profe-
sionalios muzikos koncertai, rengi-
niai vaikams, rengiamos konferen-
cijos ir plenerai. Paliesiaus dvaro is-
torija, profesionalus dvaro atstaty-
mas, vairi veikla traukia  Paliesiaus
dvar  žmones iš visos Lietuvos.

 šeštadien  galb t užgims
nauja tradicija – gražiausias šven-
tes šv sti ia visoms keturioms
Ryt  Lietuvos savivaldyb ms, j
žmon ms. Beje, Kovo 11-osios
švent  irgi „muzikin “ – programo-
je numatytas jaun  pianist  fes-
tivalis-konkursas ir du koncertai.
Tad Paliesiaus dvare t siama tradi-
cija – puosel ti muzik , koncert

sal s PASAGA scen  suteikti ir jau-
niems atlik jams, ir profesionalams.

Visi renginiai – nemokami. Tad
esate laukiami Paliesiaus dvare.

Šios švent s organizatorius –
Paliesiaus dvaro asociacija, pro-
jekt  iš dalies finansuoja Lietuvos
kult ros taryba.

ŠVENT S PROGRAMA:
09:00 – Jaun  pianist

šventinis festivalis-konkursas.
12:00 – Oficialioji švent s

dalis.
13:00 – Etnografini  ansam-

bli , jaun  atlik , mergin
choro “Liepait s” koncertas.

16:00 – Koncertas „Beetho-
veno sonatos violon elei. At-
lik jai – Aleksandr Ramm (vio-
lon el ) ir Darius Mažintas
(fortepijonas).
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Šeštadienio „Eurovizijos“ atrankos koncertas neprapuls d l
Ar no ir Gražinos vestuvi  jubiliejaus, o m gstamos vakaro
žinios prasid s, kai j s pulteliu duosite signal  ved jams
prad ti. Taip veikia išmanioji „Telia“ televizija, kuri  jau turi
tre dalis Lietuvos gyventoj . Jei norite suprasti kokia ji gera
ne pas gimines, o savo namuose, dabar pats geriausias metas
pasinaudoti akcija ir susipažinti be ilgalaiki sipareigojim .

Galimyb  atsisukti m gstamas
laidas, patogiu laiku perži ti ro-
dytus filmus, serialus ar sporto
varžybas, m gautis aukš iausios
vaizdo kokyb s HD kanalais ar pra-
sukti jau matytas reklamas ir anon-
sus, yra tik dalis to, d l ko žmon s
pasirinko „Telia“ išmani ja televizi-
ja tapusi  „Teo“ išmani  televizij .
Dabar „Telia“ si lo dar daugiau –
laisv  susipažinti su šia paslauga
taip, kaip patogu žmon ms. Pava-
sario akcijos metu televizijos ir in-
terneto paslaugoms taikomos ypa-
tingos nuolaidos, jos iki šiol galio-
jo tik sudarant ilgalaikes sutartis.

„Gerus dalykus žmon s nori
tur ti ilgai, kai žino, jog tai verta.
Ta iau prieš sipareigojant, norisi
sitikinti, jog pasirinkote teisingai.

Kaip tik toki  žini  siun iame vi-
siems, kurie dar n ra band  popu-
liariausios Lietuvoje išmaniosios
televizijos. Mes tikime, kad „Telia“
išmaniosios televizijos kokyb ,
funkcijos ir patogumas yra geriau-
sias ilgalaiki  santyki  k rimo pa-
grindas“, – sako „Telia Lietuva“
priva  klient  vadovas Norbertas
Žioba.

Visoje Lietuvoje „Telia“ išma-
nioji televizija naujiems klientams
su akcija ir be sipareigojim  dabar
si loma vos už 13,90 eur  m nesio
mokest . Toki  galimyb  suteikia
planas „Solo“, si lantis visus „Te-
lia“ išmaniosios televizijos privalu-
mus: daugiau nei 50 kanal  rinkin ,
papildomus teminius televizijos ka-
nalus, film  nuom , populiariausias
radijo stotis ir specialiai vaikams
sukurt  aplink  „Vaik  kampelis“.

Kartu su „Telia“ išmani ja tele-
vizija be sipareigojim  už 19,90 eur

nesio mokest  galima užsisakyti
ir nam  interneto paslaug . Už ši
sum  gal site m gautis ne tik po-
puliariausia Lietuvoje išmani ja te-
levizija, bet ir stabiliu, patikimu ir
itin greitu „Telia“ interneto ryšiu.

Nor dami išbandyti „Telia“ pa-
slaugas apsilankykite artimiausia-
me klient  aptarnavimo salone ar-
ba susisiekite su „Telia“ specialis-
tais telefonu 1817. Nor dami
sužinoti daugiau apie visas „Telia“
si lomas paslaugas bei rasti jums
geriausiai tinkant  sprendim , apsi-
lankykite „Telia“ internetin je sve-
tain je adresu www.telia.lt.

Ram  vasario 28 -osios vakar
norintys rinkosi  Kazitiškio se-
ni nijos kiemel  žiemos išvaryti.
Nors sniego beveik n ra, ta iau
Užgav ni  vakaras buvo smagus.

Kartu su kaimo bendruomene
žiem  vijo b rys velniuk , baisioji
giltin , nuo kurios mažieji šalin

go, ragana su dainomis. Gražus
Gav nas buvo, ta iau išlyd tas su
muzika ir eil mis išnyko laužo lieps-
nose.

Kai laužas prigeso ir iš žiemos
simbolio liko tik pelen  kr va,
švent s dalyviai suguž jo  sal , kur

šoko, d ko ir dainavo.
Žiema buvo išvaryta, v  va-

kar  visi skirst si  namus su gera
nuotaika - gal jau nebus žiemos,
ta iau gamta m gsta savo siurpri-
zus.

 Skirmantei, Rugilei, Sabi-
nai, saviveiklinink ms Aldonai ir
Onutei, seni nai iui Dariui ir jo šei-
mynai, Rasai, Aksanai ir, žinoma, vi-
siems at jusiems ir dalyvavusiems.

Danut  GASI NIEN
Kazitiškio kaimo sekly ios

laisvalaikio organizator

Paskutin  žiemos dien , likus 7 savait ms iki Velyk , Didžia-
salyje vyko triukšminga Užgav ni  švent . Ši švent  skirta
išvyti žiem , paskatinti grei iau ateiti pavasar . Kad žiema
labiau išsig st  ir nesugalvot  viduryje pavasario sugr žti,
daug neatpaž stamai persirengusi  ir kauk mis pasipuošusi
susib  kr .

Po vidurdienio linksma ir žais-
minga persireng li  eisena pa-
jud jo iš kult ros nam  ir keliavo
po gyvenviet . Kibino, saldainiais
vaišino, pa ius geriausius palink ji-
mus dovanojo ir  švent  kviet  vi-
sus sutiktus, lank staigas ir si
vairiausias paslaugas, nuo gydy-

mo proced  iki ateities sp jimo.
Pakeliui prie eisenos prisijung  dar
daugiau kauk  b tybi , panoru-
si  suvesti s skaitas su žiema.

Su muzika ir trenksmu,
priešakyje su Lašininiu, Kanapiniu
bei jaunavedži  pora, didžiulis

rys užgav niškai apsir džiusi
personaž  atbild jo prie laužo, kur
lauk  išdidus Gav nas. Netrukus
laužas,  kur  sukrov me visas

das, vargus ir nesusipratimus, o
kartu ir Gav nas suliepsnojo. Se-

ni nas palink jo visiems riebiai ir
so iai užsigav ti ir pakviet  links-
mintis, kol dar galima.

Liepsnojant Užgav ni  laužui,
švent s komentatoriai, Kanapinis ir
Lašininis, skelb  žaidim  ir atrak-
cij  pradži  ir kviet  visus susirin-
kusius b ti aktyviais Užgav ni

lioni  dalyviais. Aktyviausi žai-
dim  dalyviai buvo vaikai, visus ki-
tus labiau domino kitokie užsi mi-
mai, kas rank  ties , nes likim
sužinoti nor jo, kas sveikatos su-
trikim  tur jo, daktar  proced ro-
mis naudojosi. Paskelbus, kad
jud jimas – sveikata, daktariuk  vi-
sus kviet  Užgav ni  mankšt .
Smagi  estafe  ir rung  nu-
gal tojai buvo apdovanoti riestai-
ni  karoliais.

Kadangi per Užgav nes leidžia-

ma paskutin  kart  prieš Velykas
gausiai ir riebiai pavalgyti, visos
švent s metu gaspadin s vaišino
vairiausiais gardžiais blynais ir ste-

buklinga, pavasariu kvepian ia,
žoleli  arbata.

Kol visi šoko, žaid  ir sotino sa-
vo pilvus, Kanapinis ir Lašininis ne-
ram s šmirin jo po susirinkusi

, rinkdami sau komandas virv s
traukimo varžytuv ms. Po labai sun-
kios ir atkaklios kovos, laim toju bu-
vo paskelbtas Kanapinis. Jis,
džiaugdamasis savo pergale, kviet
neišsib gioti, linksmintis ir šokti,
riebi  blyn  skanauti, o nuo ryto-
jaus susikaupti ir gav nios laiko-
tarp  sant resniais pab ti.

Taip su muzika ir šokiais,
pašmaikštavimais ir kitokiais pajuo-
kavimais, didžiasalie iai vijo žiem
iš savo kiemo, o ji nelabai ir
priešinosi.

koju visiems, prisid jusiems
prie to, kad švent  tapt  spalvin-
ga ir linksma. Seni nui Antanui
Pauliuk nui a  už paskatinim ,
padr sinim  ir visokiausi  pagalb
bei param , bendruomen s akty-
vui, jaunimui, vaikams - už entu-
ziazm  ir spalvingas kaukes, muzi-
kantams - už smagi  muzik , gas-
padin ms - už skanius blynus ir
kvapni  žoleli  arbat , Vytautui -
už karšt  ugn , pagalb  gaspa-
din ms ir palaikym , fotografams -
už amžintas nepakartojamas
švent s akimirkas. Taip pat a  vi-
siems, kurie grož josi švente ir
išsak  savo nuomones. Kitais me-
tais kvie iu išdr sti pasipuošti
kauk mis ir iš pasyvi  steb toj
tapti aktyviais švent s dalyviais.

rat  CIBULSKIEN
Didžiasalio kult ros nam
laisvalaikio organizavimo

specialist
Juozo Navicko ir Virgilijaus

Vinci no nuotraukos

Užgav s – linksmiausia
žiemos švent . Taip jau suta-
po šiais metais, kad ji buvo
šven iama paskutini  ka-
lendorin s žiemos dien . Lin-
kmeniškiai niekada nelieka
abejingi šiai šventei ir šven ia
Užgav nes prisimindami se-
noli  papro ius.

Taigi ir šiais metais jau nuo pat
ryto  daugum  seni nijos kaim
išskub jo persir eng liai.
Džiaug si persireng liai, kad visur,
kur tik susp jo apsilankyti, juos la-
bai nuoširdžiai pri : visi lauk ,
buvo blyn , pyrag  prisikep , kar-
tu dainavo ir pokštavo. Taigi labai

 jiems visiems už svetingum .
Vakare vyko švent  prie laužo,

kur tradiciškai kov si Kanapinis ir
Lašininis, šeiminink  Zita
Drau ikien  kep   pa ius skaniau-
sius blynus. Muzikantai – Vincas
Kliukas ir m  seni nas Jonas
Alekna – šokiui  sukviet  visus su-
sirinkusiuosius.

Buvo smagu b rin susi jus ir
linksmai užsigav jus, tod l norisi
visiems nuoširdžiai pad koti. Pir-
miausiai daug linksmumo suteiku-
siai persireng li  komandai: ypa
auksarankei Marytei, Janinai,
Svaj nui, Irmantui, muzikantui
Mykolui, vairuotojui Donatui ir vi-
siems kitiems aktyviems daly-
viams; taip pat visiems persi-
reng lius šiltai pri musiems,
vaišinusiems ir  kelion ju-

siems; kad švent je linksma b
pad jusiems,  švent  at jusiems,
šokusiems, grojusiems, dainavu-
siems, muzikavusiems ir vaišes
ruošusioms Jolantai ir Almai su
dukra Ieva; pad kojusiems ir  kito-

se švent se linksmais b ti pa-
sižad jusiems.

Maryt  ALESIONKIEN
Linkmen  laisvalaikio

organizator
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Oficiali informacija
Daugiau sveik  maisto produkt  –

geresnei sveikatai

Sveikatos apsaugos ministro sakymu atnaujintas sveika-
tai palankesni  maisto produkt  (turin  mažiau so  rie-
bal , cukraus, druskos ir daugiau maistini  skaidul ), ku-
riuos maisto gamintojai gali ženklinti simboliu „Rakto sky-
lut “, kriterij  s rašas.

„Lietuvoje atsiras daugiau sveikatai palankesni  maisto produkt , o
vartotojai tur s didesn  pasirinkim . Tai reiškia, kad bus sudarytos prie-
laidos ger ti gyventoj  sveikatai. mon ms atsivers daugiau galimybi
eksportuoti tokius produktus, ypa  Šiaur s šalis, kur šis tarptautinis
ženklas žinomas pla iausiai ir kur sveikatai palank s produktai yra la-
biausiai paklaus s“, - pabr  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga.

Jo teigimu, taip pat bus siekiama, kad ugdymo staigose – mokyklose
ir darželiuose – vaikams b  tiekiamas sveikas maistas.

Simboliu „Rakto skylut “ maisto produktai Lietuvoje ženklinami nuo
2014 m., kai buvo steigta valstybin , nekomercin  sveikatai palankesni
maisto produkt  ženklinimo sistema. Maisto gamintojai, tiekiantys rinkai
nustatytus kriterijus atitinkan ius produktus, gali savanoriškai ir nemo-
kamai ženklinti juos simboliu „Rakto skylut “. Šis simbolis yra Europos

jungoje registruotas preki  ženklas, kur  Švedijos Nacionalin  maisto
agent ra (ženklo savinink ) leido naudoti Lietuvoje.

Simbolis „Rakto skylut “ pla iausiai paplit s ES tarp panašios paskir-
ties ženkl . Europos Komisija j  laiko pozityviu ir objektyviausiu. Juo
žymimi maisto produktai Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Ma-
kedonijoje ir Lietuvoje. Prisijungti prie šio ženklo rengiasi Latvija ir kitos
šalys. Šiaur s šali  rinkoje yra jau daugiau nei dešimt t kstan  pavadi-
nim  produkt , pažym  šiuo simboliu. Sergamumas l tin mis maisto
kilm s ligomis šiaur s šalyse yra mažiausias ES, tam be abejo, turi takos
sveikesn  ši  šali  gyventoj  mityba.

Simbol  naudojan iose šalyse nuo 2015 m. sigaliojo nauji, patobulinti
maisto produkt  ženklinimo ir pristatymo simboliu „Rakto skylut “ krite-
rijai. Kadangi Lietuva yra sipareigojusi užtikrinti nuolatin  atitikt  tarp
šali  suderintiems simbolio naudojimo kriterijams, patvirtintos naujos
maisto produkt  grup s, pakoreguoti kai kurie maistini  medžiag  kiekio
kriterijai.

Padaug jo gyventoj  d l ŽIV
besitikrinan  savo noru

Užkre iam  lig  ir AIDS centro (ULAC) duomenims, per-
nai savo noru d l žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) infek-
cijos pasitikrino beveik 14,5 t kstan io gyventoj  ir tai dvigu-
bai daugiau nei prieš penkerius metus (2012 m.).

ULAC duomenimis, pernai tyrim  d l žmogaus imunodeficito viruso
infekcijos Lietuvoje atlikta 4 t kstan iais daugiau nei užpernai. Bendras
tyrim  augimas siekia 2 procentus. Atitinkamai nuo 205 t kst. iki 210

kst. tyrim .
Pagal gyventoj  grupes daugiausiai d l ŽIV tyrim  atlikta n io-

sioms ir kraujo donorams. Pastariesiems tyrimas d l ŽIV atliekamas priva-
loma tvarka. Visos kitos gyventoj  grup s yra tiriamos d l ŽIV prieš tai
juos konsultuojant medikams.

Asmenims, patekusiems  kardomojo kalinimo ar laisv s at mimo vie-
tas, taip pat profilaktiškai atliekamas ŽIV testas. Pernai toki  tyrim  atlik-
ta 12,3 t kstan io.

Didžiausi  rizik  užsikr sti ŽIV turi asmenys vartojantys injekcinius
narkotikus, ta iau pernai šioje rizikos grup je ištirta tre daliu (34,2 proc.)
mažiau asmen  nei užpernai.

Pernai 61 asmuo tyr si d l ŽIV, nes tur jo lytin  kontakt  su ŽIV
užsikr tusiu asmeniu. Užpernai toki  žmoni  buvo šiek daugiau (70).

Visiems susirgusiems tuberkulioze taip pat rekomenduojama atlikti
ŽIV tyrim , nes tuberkulioz  yra ŽIV indikacin  liga. Stebint pastar
trej  met  tendencij , tyrim  d l ŽIV asmenims, sergantiems tuberkulio-
ze, sumaž jo, o asmenys sergantys lytiškai plintan iomis ligomis tiriami
nepakankamai.

“Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, jog visi susirgusieji
lytiškai plintan ia liga tur  b ti patikrinti ir d l ŽIV infekcijos, nes pliti-
mo keliai tie patys. Be to, sergantieji lytiškai plintan iomis ligomis asme-
nys turi didesn  tikimyb  užsikr sti ŽIV infekcija, nes yra pažeista lytini
tak  gleivin  ir žmogaus imunodeficito virusas gali lengviau prasiskverb-
ti per nesveik  gleivin ”, - pažym jo  medicinos moksl  daktaras, profe-
sorius Saulius aplinskas.

 Siekiant didinti ŽIV tyrim  prieinamum  bei priimtinum , Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja pl sti savarankiškai atliekam
tyrim  d l ŽIV galimybes visuose regionuose. Atsižvelgiant  tai, Lietu-
vos vaistini  tinkluose jau atsirado greiti ŽIV testais, kurie skirti atlikti
ŽIV test  savarankiškai nam  ar kitoje priimtinoje aplinkoje. ŽIV savitikra
yra rekomenduojama visiems asmenims, kurie mano, kad turi ar tur jo
riziking  kontakt . ŽIV savitikra yra dar vienas žingsnis siekiant didinti
anonimini  paslaug  prieinamum , sukurti tikrinimosi d l ŽIV poreik  tarp
žmoni , kuriems tokios paslaugos aktualios. ULAC duomenimis, pas-
tar  poreik  Lietuvoje patvirtina tas faktas, jog kasmet did ja nauj  ŽIV
atvej  išaiškinamumas priva iose pirmin s sveikatos prieži ros staigo-
se.

Užkre iam  lig  ir AIDS centro duomenims, Lietuvoje iki 2017 sau-
sio pirmos dienos nustatyti  2749 ŽIV užsikr  asmenys, iš kuri  496
diagnozuota AIDS (akvizitinio imunodeficito sindromas - paskutin  ŽIV
infekcijos stadija).

Vidutiniškai net 207 vaikai 2015 m. kasdien d l patirt
traum  buvo gydyti Lietuvos ambulatorin se gydymo staigo-
se, 20 susižalojo taip, kad pateko  ligonines, d l patirt  sun-
ki  sužalojim  kas savait  mirdavo bent vienas vaikas, o ne ga-
lumas d l patirtos traumos buvo nustatytas 9 vaikams.

Remiantis Higienos instituto
Traum  ir nelaiming  atsitikim
steb senos informacin s sistemos
duomenimis, Lietuvoje 2015 m. am-
bulatoriškai d l traum  buvo gydy-
ti 75 705, o stacionaro staigose – 7
408 vaikai. Nuo 2013 iki 2015 m. sta-
cionaro ligoni  skai ius 1000 vaik
išliko panašus (apie 15/1000 vaik ),
ta iau ambulatorini  ligoni
skai ius išaugo (nuo 110 iki 145,2/
1000 vaik ).

Dažniausiai vaikai ligonin se
buvo gydomi d l galvos ir k no
sužalojim  (iš viso 70 proc. 0–17 m.
vaik  traum ). Jaunesnio amžiaus
vaikai (0–4 met ) dažnai nudegda-

vo, nusiplikydavo (29,5/10 000
vaik ) bei apsinuodydavo (24,7/10
000 vaik ). Taip pat dažnai apsi-
nuodijo 10–17 m. vaikai (26,4/10 000
vaik ), ta iau apsinuodijimo
medžiagos skyr si – jaunesnio
amžiaus vaikai apsinuodydavo
vaistais, biologin mis ir nemedici-
nin s paskirties medžiagomis, o vy-
resnio – alkoholiu.

Dažniausia vaik  traum
priežastis – nukritimai, jie sudar  43
proc. atvej . Antrojoje vietoje  –
negyv  mechanini  j  poveikis
(11,5 proc.), pavyzdžiui, atsitrenki-
mas  sportin  inventori , s lytis su
aštriu stiklu ir pan., o tre ioje – at-

sitiktinis apsinuodijimas kenksmin-
gomis medžiagomis (7,9 proc.).
Dažniausiai vaikai susižalodavo na-
mie (41,6 proc.) ir mokykloje (8,7
proc.). Berniukai traum  patyr  1,5
karto daugiau už mergaites (berniu-
kai – 171,6/10 000 vaik , mergait s
– 111/10 000 vaik ), susižalojim
priežas  strukt ra taip pat skyr si.

2015 m. d l išorini  priežas
mir  67 vaikai. Daugiausiai – net 17
– vaik  nusižud . Transporto vy-
ki  metu žuvo 15 vaik , 7 užduso,
nes kv  skrandžio turinio, 6 vai-
kai nuskendo. Mir  skai ius
did jo su amžiumi – daugiausiai d l
išorini  priežas  mir  15–17 met
amžiaus vaik  – 28.

Higienos instituto specialistai
pareng  leidin , kuriame išsamiai
nagrin jamos 2015 m. Lietuvos
vaik  traumos. Leidinyje pateikiami
dažniausi vaik  sužalojimai, traum
priežastys ir vieta, aptariami duome-
nys pagal amžiaus grupes, lyt .

Pra jusi  savai  Ignalinos rajono savivaldyb s meras Henri-
kas Šiaudinis m  ir kaimynini  rajon  žiniasklaidos atstovus
sukviet  spaudos konferencij , skirt  reabilitacijos, sveikatini-
mo ir SPA paslaug  pristatymui.  Šio pristatymo tikslas – siekti
didesnio žinomumo ir pritraukti daugiau lankytoj  bei pacient .

Edmundas Kilkus ir Gintautas Guobys supažindino su Ignalinos
sporto ir pramog  centre teikiamomis paslaugomis.

Pirmin  informacij  žurnalistams pateik  Ignalinos turizmo infor-
macijos centro direktorius Edmundas Kilkus, rajono meras Henrikas
Šiaudinis ir Ignalinos rajono ligonin s direkor  Dr suol  Jatulien .

 „Šiandien , kai Lietuvoje vyks-
ta diskusijos, ko reikia ir ko per daug
regionuose, susitikdami  Vyriau-

syb je ar ministerijose vis išgirsta-
me pastabas, kad ne visur reik
pulti statyti sporto kompleks  ar

SPA centr . J  išlaikymas yra bran-
gus ir reik  atsižvelgti  galimus
lankytoj  srautus. Šiandien , kai
mes turime basein , Reabilitacijos
ir sveikatinimo  skyri , ir jie gana
populiar s tarp ignalinie  ir ap-
linkini  rajon  (Šven ioni , Visagi-
no) gyventoj , nor tume, kad dar
 labiau paskleistum te t  žini .”,-
sak  meras.

Kartu su meru žurnalistams in-
formacij  pateik  Ignalinos rajono
ligonin s direktor  Dr suol  Jatu-
lien  ir Turizmo informacijos cen-
tro direktorius Edmundas Kilkus.
Buvo papasakota apie sporto ir pra-
mog  centre bei reabilitacijos ir svei-
katinimo skyriuje teikiamas paslau-
gas, atsakyta  žurnalist  klausi-
mus.  Kaip sak  Edmundas Kilkus

Nukelta  6 psl.
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Atkelta iš 5 psl.

pra jusiais metais SPA centre bu-
vo 60 t kst. lankytoj . Dr suol  Ja-
tulien  patikino, kad  Reabililitaci-
jos ir sveikatinimo skyriuje priimti
237 sanatoriniai klientai, suteikta
pusšešto t kstan io konsultacij .
70 proc. vis  pacient  sudaro
Šven ioni  rajono gyventojai.

Žurnalistams išdalyta savival-
dyb s, ligonin s ir TIC informacin
medžiaga. Jie pakviesti apsilankyti
Ignalinos sporto ir pramog  centre
ir Ignalinos rajono ligonin s Rea-
bilitacijos ir sveikatinimo skyriuje
ir pamatyti tai savo akimis.

Pirmiausia apsilankyta Ignali-
nos sporto ir pramog  centre, kur
yra baseinas, pirtys, sporto, treni-
ruokli  sal s, boulingas ir viešbu-
tis. Su ia teikiamomis paslaugomis
supažindino direktorius Gintautas
Guobys. Daugelis ignalinie
grei iausiai ia yra ne kart  lank si,
tad jau gal  pasakoti ir savo
sp džius. Žurnalistams, atvyku-

siems iš Utenos, Šven ioni  tai bu-
vo ir netik ta, ir dar sp .

Gydytojai reabilitologai Benedikas Puodži nas ir Edita Marke-
vi ien  sve iams pristato Ignalinos rajono ligonin s Reabilitacijos ir
sveikatinimo skyri .

Ignalinos rajono ligonin s Re-
abilitacijos ir sveikatinimo skyriuje
sve ius pasitiko gydytojai reabili-
tologai Edita Markevi ien  ir Bene-
diktas Puodži nas. Šiuo metu sky-
riuje, be j , dar dirba 2 masažist s,

2 kineziterapeut s, 1
ergoterapeutas ir 2
slaugytojos.

„M  šauni
darbuotoj  d ka
žmon s pam gsta
mankšt , jie noriai at-
lieka visus pratimus ir
tai tampa kasdieny-
be”,- pasakojo gydy-
tojas B. Puodži nas.

Žurnalistai su
domumu apži jo ki-
neziterapijos,  fiziote-
rapijos, relaksacijos
patalpas, povandeni-
nio masažo ir vertika-
li  vonias, drusk
kambar , parafino ir
purvo aplikacij  pa-
talp . Specialistai pa-
rod  turim  medicin
rang . Skyriuje taiko-

mos vair ios pro-

ced ros: galvanizacija, darsonvali-
zacija, elektro nerv  stimuliacija,
elektroforez , ultragarsas, fonofo-
rez , magnetoterapija, šviesos-šilu-
mos terapija, inhaliacijos. Šios prie-
mon s mažina uždegim , skausm ,
atpalaiduoja arba stimuliuoja rau-
menis, gerina širdies kraujagysli ,
virškinamojo trakto, kv pavimo sis-
temos, s nari  veikl . Priminta, kad
ia galima gydytis, gavus medik

siuntim , bet paslaugas galima ir
nusipirkti pagal patvirtint  kainyn .

Paklaustas, ar ši  paslaug  Ig-
nalinai užtenka, ar dar yra kit
plan , meras  H. Šiaudinis  užsimin
 apie sanatorijos statybos planus
 tam tikslui parduotame sklype prie
Gavio ežero ir sak , kad konkre iau
apie tai bus galima kalb ti, jei sklyp
sigijusiai monei pavyks gauti Eu-

ropos S jungos param . Meras žur-
nalistams d kojo už skirt  laik ,  pa-
buvim  Ignalinoje. „Tikim s, kad ši
informacij  paskleisite savo leidi-
niuose ir apie m  teikiamas pa-
slaugas sužinos daugiau žmoni .”,-
sak  jis.

Parengta pagal www.ignalina.ltRelaksacijos kabinete.

ITAU Sveikatos fakultete
nuolat vyksta dom s susitiki-
mai. Vienas iš j  – susitikimas
su Jelena Tul ina, gydytoja,
nat ralios medicinos centro

ja, sutrauk  didel  b
klausytoj .

Susitikti su šia žinoma Lietuvo-
je moterimi panoro ne tik Sveikatos
fakulteto klausytojai. Be ignali-
nie , atvyko nemažai susidom ju-
siu savo sveikata žmoni  iš kaimy-
nini  rajon .

Gydytoja, nemažai met  savo
pacientams rekomendavusi atlikti
maisto netoleravimo test , sitikinu-
si, jog daugeliu lig  žmon s suser-
ga, valgydami netinkam  j  orga-
nizmui maist . Ilgainiui išsivysto
kraujo uždegimas, kuris, cirkuliuo-
damas po vis  organizm , susarg-
dina vairius organus. Maža to, ne-
tinkamo maisto organizmas nesu-
geba visiškai suvirškinti, ir šis kau-
piasi storajame žarnyne.

Ilgamet  praktika bei daugiau
nei 4000 maisto netoleravimo test
rezultat  leido gydytojai sukurti sa-
vo gydymo sistem , ji džiaugiasi,
jog gali pad ti vairiomis odos,
virškinimo, alergijos, kv pavimo
sistemos ligomis sergantiems vai-
kams ir suaugusiems. Pagrindinis

gydymo metodas – speciali dieta
bei gydytoj  prieži ra. Gydytoja
steb jim  bei s kming  istorij

ka sitikinusi savo metodo tiks-
lumu, susirinkusiems dav  daug
ger  patarim , kaip b ti sveikes-
niems.

Savo patirt  viešnia išd st  k
tik pasirodžiusioje knygoje „Nepa-
valdi likimui“. Deja, ši knyga tur jo
pasirodyti tik kit  dien  po susitiki-
mo Tarptautin je Vilniaus knyg
mug je, bet susidom  Jelenos
Tul inos gydymo metodais gal s
ši  knyg  paskaityti bibliotekoje ar-
ba sigyti knygynuose.

Prisijunkite!
Kovo 1 d. prasid jo akcija „10 t kstan  žingsni  kas-

dien: moterys eina  Rom , vyrai –  At nus“ (toliau – akcija).
Akcijos tikslas – skatinti gyventoj  fizin  aktyvum , kasdien
nueinant (nub gant, nu iuožiant, nuplaukiant ar kitaip vei-
kiant) 10 t kst. žingsni  atitinkant  atstum . Sveikatos moky-
mo ir lig  prevencijos interneto svetain je galima susipažinti
su akcijos nuostatais.

Akcijoje gali dalyvauti visi vy-
resni nei 18 m. amžiaus Lietuvos pi-
lie iai. Reikia tik iš Sveikatos moky-
mo ir lig  prevencijos centro inter-
neto svetain s (toliau-SMLPC) at-
sisi sti akcijos dalyv s arba daly-
vio kortel  ir j  pildyti. Moterys pil-
do akcijos dalyv s, einan ios 
Rom , kortel , vyrai – akcijos daly-
vio, einan io  At nus, kortel . Par-
sisi st  dalyvio kortel  galima pil-
dyti kompiuteriu arba atsispausdin-
ti ir pildyti ranka. Nueit  (ar kitaip
veikt ) atstum  reikia registruoti

kortel s antrame puslapyje pateik-
tame akcijos dalyv s/dalyvio dieno-
raštyje.

Moterys, „eidamos  Rom “ per
208 akcijos dienas (iki 2017 m.
rugs jo 24 d.), turi nueiti 2 mln. 80

kst. žingsni . Vyrai, „eidami 
At nus“ per 230 akcijos dien  (iki
2017 m. spalio 15 d.), turi nueiti 2 mln.
300 t kst. žingsni .

Manome paskatinsime dalyvius
grei iau apsispr sti dalyvauti akci-
joje iš anksto pateikdami atsakymus
 klausimus:

Kokios fizinio aktyvumo r šys

registruojamos?
 Registruojami nueiti ( skaitant

šiaurietišk jim  su lazdomis),
nub gti, slid mis, pa žomis
nu iuožti (galima naudotis ir treni-
ruokliais, imituojan iais jim ,

gim , lipim  laiptais, iuožim ),
„nuplaukti“ žingsniai.

Kaip skai iuoti ir registruoti
žingsnius?

Skai iavimo b  pasirenka pats
akcijos dalyvis. Bet visas nueitas,
nub gtas, nu iuožtas ar nuplauktas
atstumas „ver iamas“  žingsnius.
Galima naudotis žingsniama iu, išma-
niojo telefono program mis, žings-
nius apskai iuoti pagal nueit ,
nub gt , nu iuožt  ar nuplaukt  at-
stum . Žinodami nueit , nub gt ,
nu iuožt  ar nuplaukt  atstum  (j
rodo ir treniruokliai) ir savo žings-
nio ilg  (išsimatuojate arba naudoja-
te vidutin  žingsnio ilg  – 75 cm), ga-
lite nueit , nub gt , nu iuožt  ar nu-
plaukt  atstum  paversti  žingsnius
ir j rašyti  tos dienos langel .

Pavyzdys: per dien  nu jau 5
km, nub gau 500 m, nuplaukiau –
100 m. Kiek žingsni rašyti  die-

norašt ?
0,75 m = 1 žingsnis, tai 5000

m = 5000 : 0,75 = 6667 žingsniai;
500 m = 500 : 0,75 = 667 žingsniai;

100 m = 100 : 0,75 = 133 žings-
niai. Iš viso = 6667 + 667+ 133 = 7467
žingsniai (kit  dien  reik  daugiau
pasistengti, nes nepasiektas dienos
tikslas – 10 000 žingsni  arba 7,5 km,
skai iuojant pagal nueit , nub gt
ar kitaip veikt  atstum ).

Kas patvirtins akcijos dalyvio
nueit  žingsni  skai ?

Pirmiausia pats dalyvis, išsi sda-
mas organizatoriams užpildyt  da-
lyvio kortel , patvirtina, kad jo de-
klaruota nueit  žingsni  suma yra
teisinga. Antra, dalyvio kortel je
rašo ne tik savo duomenis, bet pa-

teikia ir asmens, galin io patvirtinti
fakt  apie jo nueitus žingsnius, vard
ir telefono numer . Tai turi b ti as-
muo, kuris žinot  apie J  dalyva-
vim  akcijoje ir dom si j  ,,nor-
matyvo“ vykdymu.

Ar galima akcij  baigti
anks iau ( veikiant daugiau nei 10

kst. žingsni  kasdien)?
Akcijos tikslas – reguliarus fizi-

nis aktyvumas, mes neskatiname
varžytis, kas grei iau veiks š  at-
stum . Savait s dienomis nueit
žingsni  skai ius gali b ti vairus
(galite išvykti  komandiruot , susirg-
ti ir pan.), ta iau reikia siekti, kad

nesio laikotarpiu nukrypimai
neb  dideli. Ir lauksime J  kor-
teli  su dienynais nurodytu laiku
(anks iau atsiunt  jokio pirmumo

pretenduojant  apdovanojimus
ne gyja).

Kada planuojamos akcijos nu-
gal toj  kelion s  Rom  ir At nus?

Lapkri io gale ar gruodžio m n.
pradžioje. Tikslesn  data bus pa-
skelbta iš anksto SMLPC interneto
svetain je.

Kaip bus registruojami akcijos
dalyviai?

Akcijos dalyv s moterys, nuo
kovo 1 d. iki rugs jo 24 d. nu jusios
ne mažiau kaip 2 mln. 80 t kst. žings-
ni , ir dalyviai vyrai, nuo kovo 1 d.
iki spalio 15 d. nu  ne mažiau kaip
2 mln. 300 t kst. žingsni , iki spalio
26 d. 12 val. atsiun ia el. paštu arba
faksu užpildytas dalyvio korteles ir
dienoraš ius (abu atsisi stus daly-
vio lapus). Eil s tvarka registruoja-
mi tik tie akcijos dalyviai, kurie akci-
jos metu veik  nurodyt  žingsni
skai . Suteikti eil s numeriai daly-
vaus atsitiktin je atrankoje viešo
renginio metu. Nugal tojo kortel je
nurodytu telefonu bus susisiekta su
asmeniu, kuris gali patvirtinti j
nueit  žingsni  fakt .

Kokia šios akcijos nauda jos da-
lyviui?

Mokslininkai nustat , kad regu-
liarus fizinis aktyvumas (10 t kst.
žingsni  kasdien) stiprina j  svei-
kat , 30 proc. sumažina rizik  susirgti
ir numirti nuo širdies infarkto, insul-
to ir kit  ,,civilizacijos“ sukelt  lig ,

didina ištverm , gerina fizin
paj gum  ir psichin  b sen .

Daugiau apie vaikš iojimo
naud  sveikatai galite perskaityti
SMLPC interneto svetain je patal-
pintame leidiniuose „Vaikš ioti ma-
lonu ir sveika“ ir „Žingsniai geros
savijautos link“

Be to, motyvacijai paskatinti yra
numatyti atsitiktinai atrinkt  akcijos
dalyvi  apdovanojimai. Be pagrin-
dini  priz  – savaitgalio kelion s 
Rom  (moterims) ir At nus (vyrams)
– laukia daug kit  priz , apie kuriuos
pranešime kitose akcijos naujieno-
se. Pagrindinius akcijos prizus – sa-
vaitgalio keliones  Rom  ir At nus
– skiria pagrindinis akcijos sumany-
tojas ir organizatorius Sveikatos mo-
kymo ir lig  prevencijos centras.

Akcijos dalyviai, veik  min tus
atstumus, užpildytas dalyvio korte-
les su žingsni  registracijos dieno-
raš iais iki 2017 m. spalio 26 d. 12
val. išsiun ia el. paštu zeno-
nas.javtokas@smlpc.lt arba faksu (8
5) 273 7397. Atsi stos dalyvio kor-
tel s bus numeruojamos ir dalyvaus
atsitiktin je akcijos dalyvi  apdova-
nojim  atrankoje, kuri vyks 2017 m.
spalio 27 d. viešo renginio metu.

Kvie iame visus aktyviai daly-
vauti akcijoje. Primename žym  Ho-
racijaus posak : „Jeigu neb giosi,
kol sveikas, b giosi (aut. past. pas
gydytojus), kai susirgsi“.
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SAVAIT S HOROSKOPAS
AVINAS Darbai jud s sraig s grei iu. B site su-

kalbami, bet sunkokai pasiekiami. Tre iadien  jau bus
susikaup s toks kalnas darb , kad neišvengiamai
vyks gri tis, kuri iki aus  jus panardins  elektronini

laišk  s kur , kur  teks atlaikyti ketvirtadien  ir penk-
tadien . Šeštadien  ir sekmadien  atsip skite.

JAUTIS  draugai bus ištikimi lyg labradorai, o
tre iadienio išvyka pakyl s j  siel . M gaukit s
bundan ia gamta kol galite, nes jau ketvirtadien

kšit s veidu  gyvenim : darbas, r pes iai, mokes iai.
Penktadien  vyks daug visko, o draugai pad s kaip
sugeb dami. Savaitgal  numatomas vakar lis.

DVYNIAI Jei pamatysite šokoladin  tort , lyg ty ia
palikt  netoliese ant stalo, palikite j  ramyb je. Nuo
penktadienio galite leisti sau visk , o ypa  tai, kas
susij  su socialine sfera ir romantika. Pasinaudokite
viskuo, k  tik galima nuveikti ši  savait . Gali b ti, kad
vitrinoje išvysite jums patinkant  daikt , bet... susilai-
kykite.

ŽYS Turite puiki  id ? Pats laikas jas pasi lyti
kitiems. Žinoma, ne per prievart . Užteks tik viešai jas
išd styti, o visa kita padarys j  bi iuli  entuziaz-
mas. Nuo penktadienio daug eksperimentuosite, ieško-
site nauj  išraiškos b  ir m ginsite atrasti save. Jums
seksis puikiai, jei išliksite nuošird s.

LI TAS Išdidi persona jums sakin s ir treps s
kojele. Nors tai atrodo tarsi linksmo spektaklio frag-
mentas, vis tiek jausit s suvaržyti ir suglum . Nuo
tre iadienio iki penktadienio laukia smagios dienos,
jus lyd s draugai.   Šeštadien  ir sekmadien  geriau
likti kuklesniems, susivaldžiusiems ir pasikliauti intui-
cija.

MERGEL stysite apie keliones, b site nusiteik
filosofiškai. Pokalbis su draugu išsit s iki išnakt , tarsi
be pastang  keisite tem  po temos. Šis pokalbis jums
pad s nusistatyti ateities tikslus. Nuo  penktadienio
visk  darysite tikslingai. Nepamirškite geros nuotaikos
ir šypsenos – gera nuotaika užkr site visus.

SVARSTYKL S Jei b tum t g , tre iadien
pražystum t visu grožiu. Tik pasisaugokite, kad kas
nors j  nenuskint  ir neišgabent  iš šios planetos.
Daugiau laiko skirkite draugams. Privalote pad ti vie-
ni  kitiems. Jums kils daug nauj  id , k  gal tum te
nuveikti artimoje ateityje. Savaitgalis grei iausiai ne-
bus toks produktyvus.

SKORPIONAS Aplinkos pasipriešinimas jus veiks
motyvuojan iai: jis paskatins jus sutelkti turimus re-
sursus ir siekti geriausio rezultato. Surinkite savo

jungininkus – kuo daugiau, tuo smagiau. Nustebsi-
te, kokios pergal s j  laukia. Atkreipkite d mes
smulkias detales, nesivelkite  finansinius reikalus.
Šeštadien  tiesiog gerai pavalgykite.

ŠAULYS Iš pozicijos, kurioje atsid te, matysite
ir bendr  vaizd , ir mažas detales vienu metu. Tai ne-
lengvai suvokiama perspektyva, bet j s turite užtekti-
nai proto gali  tai suvaldyti. Šis j  sugeb jimas ir
yra raktas  s km . Nuo ketvirtadienio  tai, kas vyksta
aplink jus, žvelgsite daugiau filosofiškai.

OŽIARAGIS Puikios dienos, kupinos domybi ,
džiaugsmo, romantikos, malonum , daug jaun  veid
ir galb t vaik . Širdies gilumoje jausit s saug s. Pui-
kiai suvoksite, kas šiuo metu yra svarbiausia, o tai
jums pad s išlaikyti sveik  nuovok . J  neišves iš
pusiausvyros jokia beprotyb s forma. Savaitgal  pra-
leiskite ramiai.

VANDENIS Laikotarpis bus kupinas paslapting
žinu  iš praeities, kurios atspind s tai, kas dabar
vyksta j  gyvenime. Galb t jums netik tai paskam-
bins garbaus amžiaus giminaitis vien nor damas pa-
bendrauti. Laikotarpiu iki penktadienio sivelsite 
karšt  nuotyk : turite talent  iš nieko sukurti roman .

ŽUVYS Paži kite, k  turite šaldytuve ir iš viso
to pam ginkite pasigaminti patiekal . Geriau nesiimti
itin ambicing  sociali  veikl , kur reikt  daug ben-
drauti su žmon mis. Apm stykite visus nepabaigtus
sumanymus. Arba – užsikelkite koj  ant kojos ir pa-
skaitykite knyg . Savaitgal  pasipuoškite ir nerkite 
vakar .

Yra metuose diena, kai pareig nai tampa raganomis, vel-
niais, pl šikais, giltin mis, igonais, gydytojais ir kitokiais per-
sonažais. Ta diena – Užgav s.

Jau aštunt  kart  p iomis su
arklio tempiamu vežimu, ginklais,

liavomis, muzikos instrumentais
ir nešamu Gav nu Meiron  kaime
Ignalinos rajono policijos komisa-
riato darbuotojai su kolegomis ir
sve iais š lo ir vijo žiem . Ši
švent , jau tapusia tradicija, orga-
nizuoja Tarptautin s policijos aso-
ciacijos Lietuvos skyriaus (toliau –
TPA LS) Ignalinos poskyris. Kole-
gos iš Klaip dos, Vilniaus, Mol ,
Utenos, Estijos ir sve iai iš Didžia-
salio vaik  globos ir paramos šei-
mai centro, miškininkai, šauliai ir
bendramin iai sul  šv sti
Užgav ni  pagal Ryt  Aukštaitijos
tradicijas.

Švent  prasid jo nuo eisenos
Meiron  kaime ir buvo prat sta
miške prie laužo. Su autentiška Mei-
ron  kaimo bendruomene ir nenuils-
tan iu etnografiniu ansambliu

iulbut “ daugiau nei pus  šimto
persireng li jo iš kiemo  kiem
pas svetingus meironiškius,

vaišinosi dar karštais blynais, kep-
tomis žuvimis, skan stais, dainavo,
šoko ant Meironi  tilto, o vaikai
tur jo galimyb  prisivažin ti  arklio
traukiamu vežimu. Valg me tikrai
daugiau nei 12 kart . Juk sakoma:
„jei per Užgav nes gerai ir so iai

valgysi, b si sotus ir stiprus visus
metus“. Mus ypa  privaišino mei-
roniškiai, šauliai, miškininkai.
Netr ko valgio, juoko, linksmybi ,
dain , šoki , š lsmo, o ir oras bu-
vo lyg užsakytas, tiesiog palankus
varyti žiemos demonus ir pažadinti
iš miego šal io sukaustyt  žem ,
suteikti jai derlingumo gali . Vaikai
švent s metu važin jo rogut mis,
svaid si sniego gni žt mis, lakst ,

ko, r kavo, dainavo ir rungtynia-
vo tarpusavy.

Švent s metu nuo ankstaus ry-
to vyko ir poledin s ž kl s
varžybos „Užgav s 2017“, buvo
išrinkti ir apdovanoti nugal tojai.

Ignalinos rajono policijos aso-
ciacija nuoširdžiai d koja TPA LS
valdybai, Meiron  kaimo gyvento-
jams, folkloro ansambliui „ iul-
but “, Aukštaitijos nacionalinio
parko ir Labanoro regioninio par-
ko direkcijai, pulkininko Prano
Saladžiaus šauli  9-ajai rinktinei,
KASP 810 kuopai, V  Ignalinos
mišk  ur dijai ir visiems kitiems,
par musiems š  rengin .

Taigi, kas Užgav se suposi,
tam derlius der s.

Jurgita ZENKUVIEN
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Redaktoriaus pavaduotoja VidaGASPARAVI IEN
tel.: 54161, (8 -614) 16818, el. paštas nv.vida@ignet.lt

Budintis redakcijos telefonas (8-674) 07977

Laimonas MILIUS (maketavimas),
el. paštas naujavaga@ignet.lt

Steig ja ir leid ja UAB

Laikraštis steigtas 1951 05 07
El. paštas naujavaga@ignet.lt

Laikraštis leidžiamas lietuvi  kalba tre iadieniais ir šeštadieniais.  Apimtis - 2 spaudos lankai.
Spausdino  UAB Ignalinos spaustuv , tel. (8-386) 52071, ignalinos.spaustuve@ignet. lt.

Julita KARPICKIEN
el. paštas nv.julita@ignet.lt

Rankraš iai negr žinami. Redakcija už
reklamos ir skelbim  turin  neatsako.

Adresas: Ateities 17, 30123
IGNALINA

SKELBIMAI  IR  REKLAMA

REDAKTOR
LAIMA MILIUVIEN

Tel. 52474, el. paštas nv.laima@ignet.lt
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PERKAPARDUODA VAIR S
vairios paskirties ar-

klius: m sai, veislei, dar-
bui.  Tel. 8 687 15150

A. Bagdono individuali mon
perka veršelius ir tely aites. Sve-
ria elektronin mis svarstykl mis,
moka 6-21 proc. PVM. Pasiima
patys. Tel. 8 699 93682

Nuolat superkame  vairaus mitimo
arklius, pienines bei m sines
tely ias, mokame PVM.

Tel.: 8 440 73535, 8 686 40593

Pirk iau savadarb s lengvojo au-
tomobilio priekabos dokumentus.

Tel. +370 64739007

Veršelius, avis, galvij  prieaugl .At-
siskaito vietoje.

Tel.: 36663,  8 698 12444

Kiaules tolesniam auginimui (70-
80kg), išrašome dokumentus VET
deklaravimui, taip pat namini
KIAULI  SKERDIEN  (pusel s
40-75 kg, oda svilinta dujomis).
Yra liesesni  ir riebesni  kiauli .

sa VET ištirta ir pristatoma
spec.transportu, laikantis vis  hi-
gienos norm . Tel. 8 620 70187

Ignalinos r.  m rin  nam . Nam  val-
da 20 ar , m rinis kinis pastatas,
garažas, pirtis. Kaina 19 500 eur .

Tel. 8 606 55231

Automatinius INKUBATORIUS,
MAL NUS, TRAIŠKYTUVUS,
GRANULIATORIUS, STAKLES,
MOTOBLOKUS, ŠILTNAMIUS,
ALIEJAUS PRESUS, AUTOKLAVUS.
 Garantija, atvežame.

Tel. 8 643 85 888
www.VisiMalunai.lt

Miežius ir lubin  s kl  bei šien  ir
šiaudus rulonuose (iš klojimo).

Tel. 8 652  53320

Žem s kio paskirties žem  (2,65
ha) D kšte.     Tel. 8 631 93060

Traktori  T-25A, 1993 m. su padar-
gais: savivart  priekaba, žoliapjov ,
pl gai, kultivatorius, kaupikai. Kai-
na sutartin . Tel. 8 610 42699

DENGIAME stogus, šaliuojame.
STATOME karkasinius angarus ir
namus.
ATLIEKAME skardinimo ir kitus
statybos darbus.
PRISTATOME statybines medžia-
gas: medien , stogo dang  ir kt.

Tel.: 8 675 91788; 8 676 64467

Lošimas Nr. 1091
Data: 2017-03-05
Skai iai: 51 54 59 49 73 63 14 53 66 25 67 24 50 07 47
52 29 56 06 62 15 75 28 72 69 46 38 09 19 30 55 39 23
57 60 22 11 13 (keturi kampai, eilut , strižain s)
18 35 12 48 42 36 08 27 70 21 43 58 26 17 68 65 20 03 74 (visa lentel )

Žaidimas Laim jimas Laim toj  skai ius
Užbraukus vis  lentel 7 150,00 € 4
Užbraukus strižaines 37,50 € 455
Užbraukus eilut 3,50 € 9397
Užbraukus keturis kampus 1,00 € 30484

PAPILDOMI PRIZAI

Bilietas Prizas
0066074 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0302514 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0001927 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0526903 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0335247 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0068112 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0362268 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0344197 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0102010 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0306365 30 Eur ekis "Statoil" degalams
0523045 500 Eur
0355884 500 Eur
0027929 Automobilis "Jeep Renegade"
0613443 Automobilis "Jeep Renegade"
0339653 Automobilis "Jeep Renegade"
060*661 Daugiaf. puodas "Delimano"
034*899 Daugiaf. puodas "Delimano"
005*392 Dviratis "Azimut City Lux"
051*389 Dviratis "Azimut City Lux"
015*245 Elektrine v japjov  "Makita"

Lošimas Nr. 214
Data: 2017-03-03
Pagrindiniai skai iai:
03, 07, 16, 18, 25
Papildomi skai iai:   2,  10
LIETUVOJE LAIM TI PRIZAI
Žaidimas     Laim jimas
5 + 2 23 269 914,66 € (0 priz.)
5 + 1 468 753,00 €    (0 priz.)
5 55 147,40 €    (0 priz.)
4 + 2 4 726,90 €    (1 priz.)
4 + 1 177,40 €    (0 priz.)
4 66,70 €    (2 priz.)
3 + 2 65,60 €    (3 priz.)
2 + 2 25,10 €    (85 priz.)
3 + 1 15,90 €    (108 priz.)
3 11,60 €    (206 priz.)
1+2 11,60 €    (418 priz.)
2+1 7,80 €     (1424 priz.)

DARBO LAIKAS: nuo 8.00 iki 14.00 val.
Sekmadien  ir pirmadien  nedirbame.

KL  KIOSKAS (prie turgaus) PREKIAUJA vairi
firm  daržovi , g li  s klomis, žemi  substratais,

vairiais svog  sodinukais,
gumbin mis g mis!

013*552 Elektrinis grilis "Tefal"
012*509 Elektrinis grilis "Tefal"
015*026 Išmanusis telefonas Samsung"
059*720 Išmanusis telefonas"Samsung"
061*363 Kompiuteris "Lenovo"
065*395 Lang  valytuvas "Karcher"
028*321 Lang  valytuvas "Karcher"
056*530 LED televizorius "Philips"
027*515 LED televizorius "Philips"
033*050 Mesaini  keptuvas "Ariete"
044*183 Nam  kino sistema "Samsung"
03**817 Pagalv s "Dormeo"
059*386 Pakvietimas  TV studij
045*657 Pakvietimas  TV studij
032*651 Pakvietimas  TV studij
066*890 Pakvietimas  TV studij
01**684 Peili  rinkinys "Fiskars"
055*996 Planšetinis kompiuteris "Huawei"
030*555 Siurblys-robotas "Ariete"
064*001 Siurblys-robotas "Ariete"
061*677 Suktuvas-grežtuvas "Bosch"
05**049 Trintuvas "Electrolux"

Sveikina
Tik pažvelki, Mama, mes seniai užaugom
Ir išskridom paukš iais iš Tav  nam .
Tiktai Tu, mieloji, gimt  lizd  saugai,
Kad sugr žt gal tum, kai bus neramu.

Tau atrodo vakar dar maži b giojom,
Tu glaudei kiekvien  prie savo širdies.
Šiandien Tau g li  mes puokšt  dovanojam

Ir ilgiausi  met  norim palink t.

70-ojo gimtadienio proga Elen
PADVAISKIEN , gyvenan  Ignalinoje,
link dami sveikatos ir dar daug graži  gy-
venimo met , sveikina dukra Rasa ir s nus
Saulius su šeimomis.

Mirus Albinui VIT NUI, nuoširdžiai užjau iame velio-
nio šeim , gimines ir artimuosius.

Kvint  bendruomen

O Motinos! Su trupiniu kiekvienu duonos riek s
Vaikams dalijat meil  ir save.
Ir kai vaikai jau patys duon  riekia,

s tyliai pasitraukiate iš ia…
Skaudži  netekties ir li desio valand , mirus Motinai,

nuoširdžiai užjau iame Angel  DAILYDIEN .
M.Petrausko g. 3- io namo I laiptin s gyventojai

Pasakyki, saule, kod l žem  tyli,
Kai brangiausi  žmog  lydim  kapus.
Eršk iuot  keli  keliais nukeliautum,
Kad tik tu, mieloji, gr žtum  namus…
Nuoširdžiai užjau iame Virginij  GUIGIEN  d l Motinos mirties.
Martynov , Gerojim , Stanevi , Kazakevi , Panumarenk ,

Rudinsk , Mikul , Ma iuli , Guž , Šer  šeimos

MON
BRANGIAI PERKA
VAIRAUS MITIMO
ARKLIUS

Tel.: 8~699 92554
8~685 53045

(8~5) 2320360

Pranešimas apie DNSB
“V trung ” likvidavim
Vadovaujantis 2017 m. vasario 23

dienos DNSB “V trung ” visuoti-
nio bendrijos nari  susirinkimo
sprendimu, pradedama DNSB
“V trung ”, juridinio asmens kodas
155630483, buvein : Aukštai  g.
46, Ignalina, LT-30101, Lietuva,
duomenys apie bendrij  kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos ju-
ridini  asmen  registre, likvidavimo
proced ra.

Papildoma informacija teikia-
ma telefonu +370 686 87305

Reikalingas  EKSKAVATORININKAS.
Tel: 8 698 46745, 8 686 23411

REIKALINGI
E kategorijos

VAIRUOTOJAI.
Tel: 8 698 46745,

8 686 23411

mon
teikia buhalterin s

apskaitos
paslaugas

vairaus dydžio mon ms.

Telefonas 8 638 64462

Tarptautini  pervežim
monei

REIKALINGI
VAIRUOTOJAI -

EKSPEDITORIAI.
CV si sti info@autoutena.lt,

kreiptis tel. 8 698 43683

VIŠTOS!  VIŠTAIT S! Kovo 15 d.
(tre iadien ) prekiausime paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 m n. rudo-
mis, raibomis d sliosiomis vištait mis
ir gerai kiaušinius dedan iomis višto-
mis (kaina nuo 3,50 euro). Tur sime
gaidžiuk , spec. lesal . Prekiausime
kiaušiniais.

Rimš – 9.50, kštas – 10.05,
Kazitiškis – 10.20, Ignalina k.
turgus) – 10.35, Vidišk s – 10.55,
N.Daug liškis – 11.05, Ši nai
– 11.15, Dietkauš izna – 11.25,
Tverie ius – 11.35, Didžiasalis –
11.45, Guntauninkai – 12.00,
Gil tos – 12.10, Mielag nai –
12.20.                  Tel. 8 608 69189
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