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Knyga apie „ėjusį savo gyvenimo 
taku“ Vytautas BAGDONAS

Svėdasiškis mokslininkas, bibliotekininkas-bibliografas, Lietu-
vos bibliotekininkų draugijos Garbės narys, ilgametis Lietuvos 
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslinių tyrimų sky-
riaus vedėjas, visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas Romualdas 
Vytautas Rimša (1937-2019) yra išleidęs knygų, mokslinės temati-
kos leidinių, paskelbęs šimtus straipsnių, palikęs ryškius pėdsakus 
bibliotekininkystės ir bibliografijos mokslo puoselėjime, žurnalis-
tikoje, kraštotyroje bei kitose srityse. 

Vytautas (taip gyvenime jį vadino artimieji, draugai, kolegos, taip 
jis pats pasirašinėjo ant savo knygų ) planavo išleisti autobiogra-
finio pobūdžio knygą. Surinkęs nemažai savo ir kolegų straipsnių, 
sudarė išsamią savo darbų bibliografiją, kaupė fotografijas. Deja, 
įgyvendinti šio sumanymo nespėjo: praėjusių metų sausio 28-ąją 
nutrūko jo gyvenimo styga...

2017-ųjų vasarą garbingo 80-mečio sulaukęs Vytautas Rimša 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje, prisimindamas savo vai-
kystę, atsisėdo į seną mokyklinį suolą. Šalia jo- doc., dr. Juozas 
Lapienis.

Svajonėms buvo lemta 
išsipildyti...

Tačiau jau šį pavasarį solidi, 
kone 300 puslapių, gražiai ilius-
truota, įrišta kietais viršeliais Ro-
mualdo Vytauto Rimšos knyga 
„Ėjau savo gyvenimo taku“ pasie-
kė skaitytojus. Kad šviesios atmin-

ties Vytauto svajonė tapo „kūnu“, 
kad kūrybinis palikimas virto kny-
ga, pirmiausia reikėtų padėkoti jo 
artimiausiems žmonėms: žmonai 
medikei Janinai, sūnums - mate-
matinio modeliavimo magistrui 
Juozui ir programų sistemų magis-
trui Gediminui.

Karščiavimo klinikos prie Anykščių 
ligoninės neuždarys Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Prieš porą mėnesių įsteigtos 
Karščiavimo klinikos gali būti 
uždarytos, nes joms nebėra di-
delio poreikio, sako Sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga. Anot jo, ar tokia klini-
ka dar reikalinga, sprendimą 
turėtų priimti konkreti savi-
valdybė. 

Anykščių rajono savivaldybė 
Karščiavimo klinikos, kuri yra 
prie Anykščių ligoninės užda-
ryti kol kas neketina.

Nors karantinas šią savaitę 
baigiasi, į Anykščių rajoną vis 
dar grįžta užsienyje gyvenę 
kraštiečiai, kurie pageidauja 
saviizoliuotis už  savivaldybės 
lėšas.

Balandžio mėnesį šalia Anykščių ligoninės atidaryta Karščiavi-
mo klinika nėra sulaukusi nė vieno paciento. Taigi niekas ne-
pasinaudojo ir moderniu kupolu - palapine, kuri buvo pastatyta 
lankytojams ligoninės kieme.

Anykščių vicemeras, rajono 
Ekstremalių situacijų komi-
sijos operacijų vadovas Dai-
nius Žiogelis neatmeta, kad 
užsikrėtusiųjų koronavirusu 
rajone šiemet dar bus.

Neblaivūs vyrai 
santykius 
aiškinosi su 
ginklu

Miškininkai 
buriasi į 
profesinę 
sąjungą 

Kiekvieno 
žaisliuko 
krūtinėje plaka 
maža flanelinė 
širdelė

Kas svarbiau - popieriniai nuostatai 
ar visuomenės teisė žinoti?

Irena VAITKIENĖ, Anykščių 
Janydžių seniūnaitijos seniūnaitė:

„Aš už tai, kad šiems rinkimams 
būtų skiriama daugiau reklamos, 
daugiau laiko pretendentų  verti-
nimams ir diskusijoms apie juos“.

Atostogos. Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius šią savaitę  
išėjo atostogų ir atostogaus iki bir-
želio 19 dienos.

Avarija. Birželio 12 dieną, 
penktadienį, Anykščių seniūnijos 
Vikonių kaime, Troškūnų g., su-
sidūrė sunkvežimis ir du lengvieji 
automobiliai. Į iš avariją patekusių 
automobilių žmonės išlipo patys. Į 
avariją pateko sunkvežimis ,,Mer-
cedes-Benz“, lengvasis automobilis 
,,Mercedes-Benz 260“ ir lengvasis 
automobilis ,,Rover 620“. 

Remontas. Iki šių metų pabai-
gos Svėdasų seniūnijos Grikiapelių 
kaime bus kapitaliai suremontuota 
Grikiapelių gatvė. Šioje gatvėje 
bus padengta  asfaltbetonio danga, 
sutvarkytos pralaidos, kelkraščiai ir 
nuovažos. Kartu su gatvės remontu 
numatytos ir eismo saugumą užti-
krinančios priemonės -  bus įreng-
tas gatvės apšvietimas, nauji kelio 
ženklai ir atliktas gatvės dangos 
ženklinimas. 

Sutartis. Anykščių rajono savi-
valdybė pasirašė 1 tūkst.999 Eur su-
tartį su MB ,,Arbora“ dėl nupjautų 
medžių kelmų pašalinimo Anykš-
čiuose ir aplinkos sutvarkymo.

Motokrosas. Birželio 27 - 28 
dienomis Debeikių seniūnijos 
Mickūnų kaime įrengtoje trasoje 
vyks Lietuvos motokroso čempi-
onato I-asis etapas. Organizatoriai 
skelbia, kad dėl šiuo metu esančių 
viešų renginių apribojimų į varžy-
bas bus parduotas ribotas bilietų 
skaičius.Vaikai iki 12 metų į ren-
ginį bus įleidžiami nemokamai. 
Dvi dienas truksiančiose varžy-
bose  skirtingose klasėse startuos 
daug įvairaus amžiaus ir patirties 
sportininkų.

Šventė. Birželio 14-osios vakare 
prie Antano Baranausko klėtelės 
tradicinės Antaninės surengtos pri-
siminti žymiuosius Anykščių Anta-
nus. Antano Žukausko-Vienuolio 
memorialinėje sodyboje Antaninės 
buvo skirtos jaunesnei auditorijai.  
Šventėje skambėjo ir Vido Bareikio 
pastaruoju metu itin išpopuliarintas 
repo ritmu atliekamas „Anykščių 
šilelis“.
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spektras

temidės svarstyklės

Miškininkai buriasi į profesinę sąjungą 
Anykščių rajone susikūrė Anykščių miškininkų profesinė sąjun-

ga. Tai nauja, Anykščių miško darbuotojus vienijanti organizacija, 
atsiradusi po miškų urėdijų reformos ir tęsianti buvusių Utenos ir 
Anykščių miškų urėdijų darbuotojų profesinių sąjungų veiklą.

VĮ Valstybinės miškų urėdijos 
Anykščių regioninio padalinio Svė-
dasų girininkijos girininkas Mar-
tynas Kemėšius pasakojo, kad pati 
profesinė sąjunga priklauso Lietuvos 
miško ir miško pramonės darbuotojų 
profesinių sąjungų federacijai, vie-
nijančiai apie 1700 narių. Anykščių 
miškininkų profesinei sąjungai šiuo 
metu  priklauso 50 narių.

,,Pagrindinis profesinės sąjungos 
tikslas – demokratiniais metodais 
atstovauti ir ginti savo narių profe-
sines, darbo, ekonomines, sociali-
nes teises ir interesus. Įgyvendin-
dama šį tikslą, profesinė sąjunga 
atstovauja profesinės sąjungos na-
rių interesams santykiuose su darb-
daviu ar jo atstovais, valstybės ir 
savivaldybių valdžios instituci-
jomis, visų instancijų teismuose, 
teikia juridinę pagalbą ir konsul-
tacijas savo nariams, kontroliuoja, 
kaip laikomasi darbo, ekonominių, 
socialinių įstatymų ir kolektyvinių 
susitarimų, rūpinasi naujai priimtų 
darbuotojų adaptavimusi darbovie-
tėje, skatina juos jungtis į profesinę 
sąjungą ir vykdo kitą profesinėms 
sąjungoms būdingą veiklą“, - pasa-
kojo girininkas M.Kemėšius.

Anykščių miškininkų profesinės 
sąjungos nariais gali būti tik VĮ 
Valstybinės miškų urėdijos darbuo-
tojai. Tačiau kitų įmonių darbuoto-
jai, susijungę į profesines sąjungas, 

gali tapti profesinių sąjungų fede-
racijų nariais ir taip įgyti papildo-
mą ,,svorį“, derantis su darbdaviu.

Svėdasų girininkas M.Kemėšius 
taip pat priminė, kad, siekdamas 
stiprinti profesinių sąjungų veiklą, 
Seimas pakeitė Labdaros ir para-
mos įstatymą, suteikdamas gali-
mybę profesinėms sąjungoms arba 
profesinių sąjungų susivienijimams 
skirti iki 0,6 procento gyventojų 
pajamų mokesčio dalį. 

,,Mokesčio dalis, paprastai gy-
ventojų skiriama įvairiems kitiems 
paramos gavėjams, nuo to nesikei-
čia“, - atkreipė dėmesį pašnekovas, 
kviesdamas remti profesines sąjun-
gas, taip stiprinant jų veiklą. 

,,O jei neturite numatę, kokią 
profsąjungą remsite šiemet, būsime 
dėkingi, jei paramą skirsite Anykš-
čių miškininkų profesinei sąjungai 
(įmonės kodas – 193312447). Tai 
galite padaryti iki liepos 1 dienos“, 
- sakė M.Kemėšius.

30-metis M.Kemėšius Svėdasų 
girininkijos girininku pradėjo dirb-
ti pernai. Į šią girininkiją dirbti jis 
buvo perkeltas į pensiją išėjus ilga-
mečiam girininkui Donatui Tuskai.

M.Kemėšius po miškininkystės 
bakalauro studijų VDU Žemės ūkio 
akademijos Miškų ir ekologijos fa-
kultete 2013 metais  pradėjo dirbti 
VĮ Utenos miškų urėdijos Utenos 
girininkijos girininko pavaduoto-

ju. 2015 metais jis tame pačiame 
universitete baigė miškininkystės 
magistro studijas. Nuo 2017 metų 
M.Kemėšius  buvo paskirtas Vy-
žuonų girininkijos girininku.

Lygindamas ankstesnes savo 
darbovietes su dabartine, girininkas 
M.Kemėšius pastebėjo, kad Svėda-
sų girininkija yra labai kompaktiš-
ka. ,,Utenos girininkijoje miškų 
plotai išsibarstę, o čia - didžiulis 
Šimonių girios masyvas. Miškai 
sausi. Šiemet Svėdasų girininkijos 
plotuose jau buvo kilę penki miško 
gaisrai“, - pasakojo M. Kemėšius.

Darbų, pasak girininko, netrūks-

ta - jei ne miškų gaisrai, tai gamtos 
stichijos jų pridaro.

,,Pavasarį siautė viesulas ,,Lau-
ra“. Miškuose buvo daug vėjovar-
tų. Baigiam iškirsti apie du tūkst. 
kub. m. vėjovartų. Svėdasų giri-
ninkijos plotas siekia  3 tūkst.112 
ha, tad tokį plotą teko apvažiuoti ir 
visas vėjovartas sužiūrėti“, - apie 
nenumatytus darbus pasakojo giri-
ninkas M. Kemėšius.

M.Kemėšius yra uteniškis, tačiau 
prisipažino, kad jau kuriasi Anykš-
čių rajone - neseniai miškininkas 
mūsų rajone įsigijo namą.

-ANYKŠTA

Girininkas Mindaugas Kemėšius šalia vienos iš storiausių pušų 
Svėdasų girininkijoje. Pagal ilgamečio Svėdasų girininko Do-
nato Tuskos prisiminimus, senais laikais prie šios pušies giri-
ninkijos eiguliai duodavo priesaiką.

Neblaivūs vyrai santykius aiškinosi 
su ginklu

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose, Gegužės gatvėje, kilus konfliktui, panau-
dotas šaunamasis ginklas.

Apie 22 val. 50 min. į Panevėžio ligoninę atvežtas 1982 metais gimęs 
vyras, jam nustatytas klubo sumušimas ir šautinė žaizda ausyje.

Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas Jo-
nas Cicėnas sakė, kad ty-
rimas vyksta dėl viešosios 
tvarkos pažeidimo, tačiau 
tai daugiau susiję su asme-
niniais santykiais.

Išmoka. Oficialūs bedarbiai jau 
gali kreiptis dėl laikinos darbo paieš-
kos išmokos. Šią paramą darbo ne-
turintiems ir Užimtumo taryboje 
užsiregistravusiems žmonėms yra 
įteisinęs Seimas – ji yra dalis bendro 
priemonių paketo, skirto sušvelninti 
koronaviruso ir karantino neigiamas 
pasekmes gyventojams.  Išmoka 
siekia 200 eurų, jei žmogus negau-
na jokios nedarbo išmokos, ir 42 
eurus – gaunantiems tokią išmoką. 
Pinigai bus mokami šešis mėnesius, 
bet ne ilgiau nei iki šių metų pabai-
gos, pranešė Užimtumo tarnyba. 200 
eurų išmoka priklauso ir tiems, kurie 
neatitinka kriterijų gauti nedarbo iš-
moką, ir tiems, kurie anksčiau gavo 
šią išmoką, bet baigėsi jos mokėjimo 
laikotarpis. Išmoka nebus mokama 
gaunantiems paramą mokymuisi ar 
darbo vietai steigti bei dalyvaujan-
tiems  kitose užimtumo programose. 
Nuo karantino pradžios darbo netu-
rinčių žmonių Lietuvoje padaugėjo 
26,5 proc. iki 203,6 tūkst. Šiuo metu 
registruotas nedarbas siekia 11,8 
proc., o karantino pradžioje jis buvo 
9,3 procento. „Sodros“ duomenimis, 
nuo karantino pradžios iki birželio 
11 dienos į darbą priimta 110 tūkst. 
žmonių, o atleista 115 tūkstančių. 
Darbo paieškos išmokai  iš valstybės 
biudžeto numatoma skirti 265 mln. 
eurų.  

Virusas. Latvijoje jau antrą parą iš 
eilė nebuvo patvirtinta nė vieno nau-
jo COVID-19 atvejo, pirmadienį pra-
nešė Ligų profilaktikos ir kontrolės 
centras. Nuo koronavirusinės infek-
cijos šalyje iki šiol mirė 28 žmonės. 
Per pastarąją parą Latvijoje buvo at-
likti 695 testai COVID-19 nustatyti. 
Nuo protrūkio pradžios šalyje atlikta 
iš viso 128 145 testai, nustatyti 1 097 
užsikrėtimo atvejai. Iki šeštadienio 
šalyje pasveiko 845 žmonės; gydy-
tojai tebestebi 224 aktyvius COVID-
19 atvejus. Nacionalinė sveikatos 
apsaugos tarnyba nurodė, jog per 
pastarąją parą šalyje nebuvo hospi-
talizuotas nė vienas COVID-19 pa-
cientas. Šiuo metu šalies ligoninėse 
gydomi iš viso septyni koronavirusu 
užsikrėtę asmenys, iš kurių vieno bū-
klė – sunki.

Vaistinės. Parlamentiniam Sveika-
tos reikalų komitetui siūlant Seimui 
toliau nesvarstyti „valstiečių“ patai-
sos dėl valstybinių vaistinių įteisini-
mo, jos iniciatoriai sako, kad pažadas 
rinkėjams steigti tokias vaistines bus 
įgyvendintas. „Valstiečiai“ be kita ko 
abejoja Seimui pateiktu ekspertiniu 
pataisų vertinimu. Teigiama, kad 
išvadas teikęs Laisvosios rinkos ins-
titutas yra suinteresuota pusė, todėl 
jos gali būti neskaidrios, ir situaciją 
prašoma įvertinti Vyriausiosios tar-
nybinės etikos komisijos (VTEK). 
„Pakeisime komitetą ir bet kokiu 
atveju tą sprendimą įgyvendinsime. 
Tai mūsų pažadas (rinkėjams – BNS) 
ir jį vykdysime“, – BNS sakė vienas 
pataisų iniciatorių „valstiečių“ ly-
deris Ramūnas Karbauskis. Pasak 
jo, pataisą dabar svarstys Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas. Jos pirmi-
ninkė, taip pat pataisų rengėja Agnė 
Širinkskienė įsitikinusi, kad valsty-
binės vaistinės bus ypač naudingos 
regionuose. „Jos padės konkuruoti. 
Matau privalumą regionuose. Mies-
tuose konkurencijos ir taip labai 
daug“, – teigė A. Širinskienė. Anot 
jos, realu, kad  Farmacijos įstatymo 
pataisas Seimas priimtų iki liepos, 
kol parlamentarai išeis atostogauti, 
o  pusmečio pasirengti valstybinių 
vaistinių atsiradimui užteks. 

-BNS

Gaudynės. Birželio 14 dieną,  
apie 01.18 val., Molėtų rajono Girs-
teitiškio kaime pareigūnams stabdant 
nestojo  automobilis VW PASSAT 
be valstybinio numerio. Automobi-
lis buvo persekiojamas ir sustabdy-
tas Molėtų rajono Želtiškių kaime. 
Persekiojimo metu automobilis VW 
PASSAT kelis kartus kliudė tarnybi-
nį automobilį ŠKODA YETI, todėl 
tarnybinis automobilis buvo apga-
dintas. Automobilio vairuotojui (g. 
2002 m.), gyvenančiam Skiemonių 
seniūnijoje, nustatytas 0,86 prom. 
girtumas, jis neturi teisės vairuoti 
transporto priemonės. Vairuotojui 

surašytas administracinio nusižengi-
mo protokolas. 

Smurtas. Birželio12 dieną, apie 
12.50 val., Anykščiuose, J. Basana-
vičiaus g., neblaivus (nustatytas 1,41 
prom. girtumas) vyras (g. 1956 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 
1,45 prom. girtumas) moterį (g. 1956 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vy-
ras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Mirtis. Birželio 12 dieną,  apie 
22.50 val., Kurklių seniūnijoje rastas 
mirusio vyro (g. 1960 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti. 

Pirminiais duomenimis, apie 20 
val. Anykščiuose, Gegužės gatvėje, 
miškelyje, kilus konfliktui, vyrą su-
mušė bei pneumatiniu šautuvu suža-

lojo kiti du vyrai, gimę 1986 ir 1961 
metais. Jiems nustatytas atitinkamai 
1,82 ir 2,31 promilės girtumas. Kaip 
skelbia policija, nukentėjęs vyras 
girtumo pasitikrinti nesugebėjo.

Įtariamieji  uždaryti į areštinę.
Anykščių rajono policijos komi-

sariato viršininkas Jonas Cicėnas 
,,Anykštai“ sakė, kad ikiteisminis 
tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo 
kodekso 284 str. (viešosios tvarkos 
pažeidimas).

,,Įtariamieji sulaikyti 48 valan-
doms. Apie įvykį šiuo metu in-
tensyviai renkami duomenys, o 
po to tyrėjas su prokuroru spręs, 
kokį sprendimą priimti“, - sakė 
J.Cicėnas.

Pasak Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininko J.Cicėno, 
konfliktas tarp neblaivių vyrų Ge-
gužės gatvėje esančiame miškelyje 
vėlų vakarą kilo iš asmeninių pas-
katų.

 ,,Tai tikrai nebuvo tikslas kon-
krečiai pažeisti viešąją tvarką“, - 
komentavo J.Cicėnas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininkas J.Ciciėnas taip 
pat minėjo, kad vienas iš į  ginkluo-
tą konfliktą įsivėlusių vyrų policijai 
buvo anksčiau jau žinomas.

Kokiu konkrečiai ginklu buvo 
sužalotas 1982 metais gimęs vyras 
ir ar ginklas buvo laikomas legaliai, 
policija dar aiškinasi.

,,Kada bus paskirta ekspertizė ir 
gausime specialisto išvadas, tada 
bus aiškiai pasakyta, koks tai gin-
klas.Vizualiai ginklas atrodo kaip 
pneumatinis, o kokia jo iš tikrųjų 
galia, gali atsakyti tik ekspertai. O 
kai žinosime, kokia galia, tada bus 
aišku, ar reikalingas ginklui leidi-
mas, ar nereikalingas. Ne visiems 
ginklams, kurie yra pneumatiniai, 
yra reikalingi leidimai“, - aiški-
no J.Cicėnas. Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininkas 
J.Cicėnas ramino, kad į Anykščius 
,,devyniadešimtųjų laikai“, kai ypač 
populiaru buvo santykius aiškintis 
ginklais negrįžta.

,,Galiu nuraminti, o dar geriau 
būtų, kad jūs nuramintumėte. Tai 
tikrai nėra nukreipta į viešosios 
tvarkios pažeidimą, ,,išeiti ir šau-
dyti į visas puses“. Tai yra asmeni-
nių santykių aiškinimasis“, - teigė 
J.Cicėnas.

Padovanok savo artimajam  
„Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ prenumeratą, ir jis Jus 
minės kiekvieną kartą gavęs lei-

dinį. 
Dovanų kuponą galima įsigy-

ti „Anykštos“ redakcijoje (Vil-
niaus g. 29, Anykščiai).

Padovanok prenumeratą - 
ir atminimas garantuotas!
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DIRBU SAU

savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuo-
sius verslininkus, norinčius papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją telefono nu-
meriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: 
pasakojimus apie smulkiuosius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Kiekvieno žaisliuko krūtinėje plaka 
maža flanelinė širdelė Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių menų inkubatoriuje - menų studijoje siuvamos origi-
nalios ir žaisimingos tekstilinės lėlės ir žaislai.Tokio verslo po šios 
įstaigos stogu šią vasarą ėmėsi Vaida Prusakova, savo kūrinius 
pristatanti su prekiniu ženklu ,,By dite”.

V.Prusakova pasakojo, kad yra 
vilnietė. Pagyvenusi kurį laiką 
sostinėje, ji su tėvais persikėlė gy-
venti į Rokiškio rajoną.

,,Rokiškyje netyčia sutikau savo 
dabartinį vyrą ir keliai atvedė į 
Anykščius”,- apie savo gyvenimo 
vingius pasakojo V.Prusakova.

Anykščiuose V.Prusakova gyve-
na jau  24 - erius metus. Buvusia-
me ,,buitiniame” moteris daugelį 
metų dirbo siuvykloje.

,,Oficialiai nuo birželio 1-osios 
esu pati sau šeimininkė ir versli-
ninkė”, - šypsojosi pašnekovė.

V.Prusakova prisipažino, kad 

Anykščių menų inkubatoriaus - 
menų studijos pastatas ją visada 
traukė.

,,Gyvenu sodų bendrijoje pake-
liui į Niūronis, ten statomės namą 
ir visada, kai iš miesto važiuoda-
vau namo, tai man tas menų inku-
batorius visada būdavo ,,kažkas 
tokio vau”. Tokia meno šventovė, 
kur žmonės renkasi. Šiaip tokius 
dalykus labai mėgstu - stengiuosi 
Anykščiuose aplankyti visus mu-
ziejus, parodas. Man tai atgaiva”, 
- sakė V.Prusakova.

Moteris tikino, kad įsikurti 
Anykščių menų inkubatoriuje - 

menų studijoje ji labai norėjo ne 
dėl jame kūrėjams siūlomų len-
gvatų.

,,Tiesiog ieškojau vietos, kur 
žmogui būtų patogu ateiti. O pa-
čiame miesto centre, juk žinote, 
patalpų  nuoma labai didelė. O 
mano verslas nėra toks, kuris neš-
tų labai jau didelius pinigus. Tai 
daugiau širdžiai mielas užsiėmi-
mas, kuris dar leidžia ir valgiui 
užsidirbti”, - sakė V.Prusakova.

Tekstilines lėles ir žaislus 
V.Prusakova parduoda su prekiniu 
ženklu ,,By dite”. Ką gi jis reiš-
kia?

,,Kai buvau maža,  visi vadinda-
vo Vaidyte, o aš, negalėdama ištar-
ti, sakydavau - Ditė.  Todėl dabar 
vaikystės džiaugsmu noriu pasi-
dalyti su tikrais ir jau užaugusiais 
vaikais. Čia toks sugrąžinimas į 
vaikystę”, - aiškino V.Prusakova.

Beje, pašnekovė prisipažino, 
kad net nėra siuvėja, nes siuvy-
kloje dirbo visai kitą darbą.

,,Siuvimo aš išmokau dirbdama 
lygintoja ir stebėdama siuvėjų dar-
bą per petį”, - atviravo moteris.

Pasiteiravus, kodėl nusprendė 
siūti žaislus, V.Prusakova kalbėjo: 
,,Visa mano siuvimo karjera prasi-
dėjo nuo kosmetinių ir ,,tašiukų”. 
Apdalijau jais visas savo drauges 
bei gimines. Tada draugė paklau-
sė, kodėl aš viso to neparduodu 

mugėse. Pradėjau į jas važinėti. 
Po to pradėjau siūti ,,Tilda“ sti-
liaus lėles. Tos lėlės savo veiduke 
turi tik dvi akytes, neturi nei bur-
nytės, nei ausyčių. O po to užma-
čiau didesnes lėlytes ir pradėjau 
siūti viską - norėjosi pamėginti ir 
kiškutį, ir meškutį.”

V.Prusakova sakė, kad savo 
žaislams fantazijos semiasi naršy-
dama internete ar vartydama vai-
kiškas knygeles.

Žaislų kūrėja pasakojo, kad jos 
siuvamos lėlės nėra didelės, apie 
37 cm ilgio. Didžiausias jos pa-
siūtas žaislas - apie pusės metro 
dydžio.

Pašnekovė sakė norinti, kad jos 
pasiūti žaislai būtų prienami ir 
įperkami kiekvienai vaikus augi-
nančiai šeimai.

„Kiškis kainuoja tik 7 Eur, o di-
džioji interjerinė lėlytė - 30 Eur“, 
- savo darbų kainas vardijo pašne-
kovė.

Kai kam gali pasirodyti ir bran-
gu, tačiau V.Prusakova tikino, kad 
pasiūti žaislus užima gan daug 
laiko.

„Lėlytę pagaminti reikia kokių 
keturių dienų.Tačiau jų „kūnelių“ 
jau turiu pasiruošusi ir iš anksto, 
jei reikėtų visus darbus atlikti sku-
biai“, - pasakojo vaikiškų žaislų 
gamintoja.

V.Prusakova prisipažino, kad 

per karantiną savo kūrinius par-
duoti buvo sunku, nes nevyko jo-
kios mugės.

„Internetu žmonės irgi mažiau 
pirko, nes buvo išgąsdinti. Pirk-
ti žaislą, kai pinigų gali prireikti 
drabužiams ar maistui - žmonės 
nenorėjo mėtytis. O buvo ir tokių 
žmonių, kuriuos iš darbų atleido", 
- sakė V.Prusakova.

Pašnekovė atkreipė dėmesį, kad 
savo siuvamiems žaislams renkasi 
tokias medžiagas, kurios turi kuo 
mažiau sintetikos.

„Mano lėlytėje yra tik plauku-
čiai sintetiniai. Visi audiniai yra 
iš medvilnės ar trikotažo. Vaikas 
gali graužti kiškučio ausį nieko 
nebijodamas. O žaislų užpildas 
yra antialerginis“, - pasakojo 
V.Prusakova.

Moteris sakė, kad kurdama į 
žaislus stengiasi juos pagaminti 
ne tik minkštus, bet į juos „įdėti“  
ir savo meilės.

„Kiekvieno mano žaisliuko krū-
tinėje yra maža flanelinė širdelė, 
kuri pamils ir išklausys“, - sakė 
pašnekovė.

V.Prusakova sakė, kad liepos 
11 dieną Anykščių menų inkuba-
toriuje - menų studijoje vyks edu-
kaciniai užsiėmimai, kuriuose ji 
visus norinčius pamokys pasiga-
minti žaislus, be to, jų čia, vietoje, 
bus galima ir įsigyti.

Ar daržai paskatins anykštėnų bendruomeniškumą?
Paskelbusi, kad bus atnaujinama Anykščių miesto Ramybės, Pušyno I bei Pušyno II daugiabučių 

gyvenamųjų namų kvartalų gyvenamoji aplinka, Anykščių rajono savivaldybė taip pat informavo, 
kad gyventojų įsirengtus daržus bus siekiama  įjungti į viešųjų erdvių planavimą jų nenaikinant, 
bet juos įtraukiant į bendruomenės gyvenimą.

Kaip vertinate tokį Anykščių rajono savivaldybės  netradicinį sprendimą? Ar ruošiatės sodinti 
daržą? Kokias daržoves auginsite? O gal Anykščiams užtektų vieno daržo - miesto parke?

Nuomonė: „yra išrinktas aukš-
čiausiu daržo vadovu rajono gy-
ventojas, turintis ir mokslinę, ir 
praktinę daržininkystės patirtį, tai 
kaip jis nuspręs, taip ir bus, o kam 
čia visiems karščiuotis ir daryti 
prielaidas. Karščiavimo klinikai iš-
laikyti?“

Nesamonė: „Kokių tik kvailys-
čių neprigalvojama. Kažkokiais 
daržais bus ugdomas bendruome-

niškumas? Nesamonė. Bendruo-
meniškumą galima ugdyti bendrais 
renginiais, pagarba, atjauta vienų 
kitiems, rūpesčiu savo bendruome-
nės nariais. O kaip yra? Įkūrėm už 
mokesčių mokėtojų pinigus Karš-
čiavimo kliniką, o vyresniem kaip 
60 metų žmonėms ten vietos nėra.
Visur pilna plakatų, skelbimų, kad 
nerekomenduojama lankytis rizikos 
amžiaus žmonėms. Ministeris Ve-
ryga visokių nesąmonių primislyja, 

o mūsų valdininkėliai skuba vykdy-
ti. Bendruomenė yra skaldoma, ne 
telkiama.“

Reikia: „Daržus išdalint visiem 
pašalpiniam, kad jie dirbtų, augin-
tų daržoves ir netykotų nemokamo 
maisto ir pašalpų. Tinginių ir na-
chaliavo maisto mėgėjų daugėja, o 
norinčių dirbt - mažėja.“

Senjoras: „Neužmirškit prie 

daržų iškabinėti įspėjimus, kad ne-
rekomenduojama lankytis rizikos 
grupės žmonėms, kaip buvo visur 
prikabinėta, dar kai kur ir dabar 
tokie Verygos draudimai tebekaba. 
Seni pirdylos tegul namuos sėdi.“

Jadze iš Svedasu: „Skaitau klau-
symų ir nebesupruntu. Išeina, miesti 
prie daugiabūčių nebebus mašinam 
aikšteliu, vaikam žaidimam vietas, a 
bus inrengti daržai? Baisu pamyslyt 
kas bus ateity, gal kadu ir kapinės 
prades žmones bulbas ir burokus sa-
dint.Pasaulia pabaiga. Prie kulchozu 
ir tai takių čiūdų nebuva.“

Taigi: „Kapitalistinėje santvarko-
je žmogus žmogui vilkas, tai koks 
gali būti bendruomeniškumas, kai 
kiekvienas galvoja apie savo išgy-
venimą.

Gerai, kad daržų nenaikina, gal 
kai kam tai yra, kaip laisvalaikio pra-
leidimas, kaip hobis, kaip tam tikras 
pasportavimas, fizinis darbas yra ge-
rai sveikatai. Naudos iš tokių daržų 
kažin ar turės, nes neįsivaizduoju, 
kad tokioje moralę praradusioje vi-
suomenėje įmanoma pasiimti savo 
darbo vaisius, jog ne kas nors kitas 
jais pasinaudos.“

Vaida Prusakova daugelį metų siuvykloje dirbo lygintoja, tačiau 
vieną dieną nusprendė tapti siuvėja ir verslininke.

„By dite“ vaikiški žaislai yra 
minkšti, todėl juos vaikai la-
bia myli.
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Karščiavimo klinikos prie Anykščių 
ligoninės neuždarys

(Atkelta iš 1 psl.)

Klinikos nenaikins dėl teisinių 
procedūrų

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė, kai pasiteiraviome, ar 
pasibaigus karantinui Anykščių li-
goninės buvusio tuberkuliozės sky-
riaus patalpose išliks Karščiavimo 
klinika, sakė, kad savivaldybė, kol 
nėra atskiro Sveikatos ministrijos 
nurodymo, nieko nekeis.

,,Sveikatos apsaugos ministe-
rijos įpareigojimas, kad tokios 
paslaugos turi būti teikiamos sa-
vivaldybės gyventojams, nėra at-
šauktas, tad Karščiavimo klinikos, 
kol nėra pakeistas teisinis regla-
mentavimas, neplanuojama nai-
kinti“, - ,,Anykštai“ sakė Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešaitė.

Neišrašė nei vieno siuntimo

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus pa-
vaduotojas Kęstutis Jacunskas  
informavo, kad iki šiol šeimos gy-
dytojai pacientams į Karščiavimo 
kliniką neskyrė nė vieno siuntimo.

Klinika išvertė iš posto 
ligoninės direktorių

Priminsime, kad Karščiavimo 
klinika prie Anykščių ligoninės 
buvo atidaryta balandžio 15 dieną. 
Šioje klinikoje  viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijos simptomų 
turintiems pacientams planuota at-
likti išsamesnius tyrimus, įtariant 
koronavirusinę infekciją.

Beje, Karščiavimo klinika 
Anykščių rajono savivaldybei tapo 
vienu iš pretekstų iš pareigų atleis-
ti Anykščių ligoninės direktorių dr. 
Audrių Vasiliauską. 

Dr. A. Vasiliauskas  nesutiko, kad 
klinika veiktų ligoninės patalpose, 
baimindamasis, kad visa ligoninė 
gali tapti koronaviruso židiniu. 

Šeši žmonės sirgo 
koronavirusu

Anykščių rajone šiais metais 
buvo nustatyti šeši koronavirusu 
užsikrėtę asmenys. 

Balandžio 17 dieną Lietuvoje 
atšaukiamas karantinas, tačiau, 
pasak Anykščių rajono mero pava-
duotojo, rajono Ekstremalių situ-
acijų komisijos operacijų vadovo 
Dainiaus Žiogelio, savivaldybėms 
tam tikri įpareigojimai palikti.

,,Dar turime tris viešbutyje 
,,Puntukas“ priverstiniam dviejų 
savaičių karantinavimuisi užsida-
riusius asmenis. Iš tam tikrų šalių 
grįžusiems asmenims leista ,,prie-

globsčio“ ieškoti savivaldybės sąs-
kaita. Žmonės dėl saviizoliacijos 
vis dar skambinasi. Tiesa, asmenų 
parvežimo savivaldybės transportu 
jau nebeorganizuojame, nuo birže-
lio 1 dienos tokios prievolės ne-
beliko, bet apgyvendinti prievolė 
liko, jei neranda, kur apsigyventi 
pas save“, - sakė D.Žiogelis.

Įžvelgia liberalizmo perteklių 

Rajono Ekstremalių situacijų ko-
misijos operacijų vadovo Dainiaus 
Žiogelis pastebėjo, kad grįžusiems 
iš užsienio ir karantinuotiems as-
menims yra skirta labai daug ,,li-
beralizmo“.

,,Jie gali vaikščioti, gali į vieš-
butį ateiti tik pavalgyti ir pamie-
goti, jeigu nori. Jiems leista nuo 
saviizoliacijos vietos vaikščioti 
iki 1 kilometro spinduliu, jie patys 
turi organizuotis koronaviruso ty-
rimus. Niekas jų nekontroliuoja“, 
- kalbėjo D.Žiogelis.

Pats D.Žiogelis sakė, kad per 
visą karantino laikotarpį visada 
dirbo Anykščių rajono savivaldy-
bėje ne nuotoliniu būdu. 

Paklaustas, kaip vertina savo 
darbą, kai per visą karantino lai-
kotarpį Anykščių rajone nustatyti 
šeši koronaviruso atvejai, rajono 
Ekstremalių situacijų komisijos 
operacijų vadovas kalbėjo: ,,Da-

bar per visą Lietuvą bus paleista 
programa, kuria bus bandoma nu-
statyti, kiek žmonių Lietuvoje yra 
jau persirgę koronavirusu. Man 
toks įtarimas, kad mes jau sirgome 
daug anksčiau, o karantiną įsive-
dėme jau pabaigoje. Gruodį, sausį, 
vasarį kažkokių kvėpavimo ligų 

paūmėjimų tikrai buvo.“
D.Žiogelis prisipažino, kad koro-

naviruso tyrimo neatliko, nors šie-
met kosėjo, turėjo temperatūros.

,,Bet tai buvo sausio viduryje. 
Kam taip nebūna? Tada juk niekas 
negalvojo, kad čia taip gali būti“, - 
kalbėjo D.Žiogelis.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligi-
ta Kuliešaitė sako, kad savivaldybėms išlieka prievolė išlaikyti 
Karščiavimo klinikas.

Kas svarbiau - popieriniai nuostatai ar visuomenės 
teisė žinoti?

Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija šie-
met gavo dvi paraiškas. Anykščių rajono garbės piliečiu paskelb-
tas praeityje garsus krepšininkas, Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša. Jis, beje, yra dirbęs Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus patarėju, o rajono garbės piliečio vardo sutei-
kimo komisijai vadovauja S.Obelevičius.

Kas buvo antrasis pretendentas tapti Anykščių rajono garbės 
piliečiu, savivaldybė viešinti atsisako.

,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar, jų akimis, Anykščių rajono 
garbės piliečio rinkimai vyksta skaidriai, ar  šiame procese pa-
kanka viešumo, ir klausė, ar nepalikta erdvės įvairioms spekulia-
cijoms (Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisi-
jos nariais yra politikai ir t.t.).

Nobelio 
premijos 
kandidai taip 
pat nėra 
viešinami

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos narys:

- Kiek prisimenu, retai yra 
buvę, kad nebūtų vienokių ar ki-
tokių rezonansų. Nemanau, kad 

Anykščiai yra kažkuo išskirti-
niai. Tokios žaidimo taisyklės 
yra patvirtintos. O vertinti šiuo 
konkrečiu atveju savo kolegos 
Seime tikrai nesiruošiu to daryti, 
nors apie tai manęs jūs ir neklau-
siate.

Sakyčiau, Anykščių rajono 
garbės vardo suteikimo nuostatų 
tobulinimo galimybės yra.

Neturiu atsakymo, ar Anykš-
čių rajono garbės vardo suteiki-
mo komisijoje turėtų būti politi-
kų. Būčiau labiau linkęs, kad jų 
ten neturėtų būti.

Jeigu žaidimo taisyklėse yra 
patvirtinta, kad reikia viešinti 
visų pasiūlytųjų kandidatų pa-
vardes, tada taip, jas reikia vie-
šinti. Jei - ne, tai nemanau, kad 
būtina. Kandidatai į Nobelio 
premiją taip pat nėra viešinami 
visi. 

Gal būtų galima viešinti pir-
mąjį kandidatų trejetuką. Jei 
viešinti visus, gaunasi labai 
daug medžiagos ir gal to tikrai 
nereikėtų.

Rinkimuose 
turėtų likti 
mažiau 
popierizmo

Irena VAITKIENĖ, Anykščių 
Janydžių seniūnaitijos seniūnaitė:

- O anykštėnai jau išrinko Anykš-
čių rajono garbės pilietį? Manęs ta 
žinia nepasiekė.

Aišku, kad gražu būtų paviešinti 
visų kandidatų į Anykščių rajono 
garbės piliečius pavardes.

Anykščiuose yra labai daug gar-
bingų žmonių, tačiau mes jų net 
neprisimename, mažai apie juos kal-
bame.

Daugiau dėmesio patiems Anykš-
čių rajono garbės piliečių rinkimams 
reikėtų skirti. Aš už tai, kad šiems 
rinkimams būtų skiriama daugiau 
reklamos, daugiau laiko pretenden-
tų  vertinimams ir diskusijoms apie 
juos.

Be to, Anykščių rajono garbės 
piliečio rinkimuose turėtų likti kuo 
mažiau popierizmo. Poperizmas su-
stabdo norą siūlyti žmonėms kandi-
datus.

Turi būti aišku - 
kas, už ką ir dėl 
ko

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių 
regioninio parko direkcijos di-
rektorius:

- Žinau, kad Anykščių rajono 
garbės pilietis yra renkamas ir 
buvo išrinktas, tačiau kaip vyksta 
pats procesas, kas siūlo kandida-
tus, nelabai žinau ir nelabai galiu 
pasakyti.

Jeigu kandidatus tapti Anykš-
čių rajono garbės piliečiais siūlo 
visuomenė, tai yra visuomeninis 
dalykas. Manau, kad turėtų būti ži-
nomas visas sąrašas, taip pat ir mo-
tyvai, kodėl vienas ar kitas asmuo 
turėtų būti renkamas Anykščių ra-
jono garbės piliečiu. Grįžtamasis 
ryšys yra būtinas.

Politikai irgi yra visuomenės 
dalis, todėl manau, kad Anykščių 
rajono garbės piliečio vardo su-
teikimo komisijoje gali būti ir jie. 
Nieko prieš juos neturiu.

Mano supratimu, reikia kuo dau-
giau viešumo, kad būtų aišku - kas, 
už ką ir dėl ko.

Reikia įsigilinti 
į kitų patirtį

Virginijus STROLIA, Anykš-
čių krašto garbės ambasadorius 
Ukrainoje:

-Ar reikia viešinti visų kandidatų 
tapti Anykščių rajono garbės pilie-
čiais pavardes, reikia žiūrėti į rinki-
mų nuostatus. Faktiškai, kiekvienas 
rajonas turi nusistatęs savo tvarką. 
Reikia pradžioje įsigilinti į kitų 
miestų patirtį.

Skaičiau jūsų laikraštyje, kad kai 
kas piktinasi, kad asmuo, kuris įvar-
dytas ir neišrinktas dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių, jam yra tam tikra 
nuoskauda. Iš dalies jam asmeniškai 
gal ir yra, bet kitiems žmonėms tai 
yra informacijos šaltinis. Čia reikia 
pasižiūrėti į Anykščių rajono garbės 
piliečio vardo suteikimo nuostatus ir 
kitų rajonų praktiką.

Manyčiau, kad Anykščių rajono 
garbės piliečio vardo suteikimo ko-
misijoje neturėtų būti politikų dau-
gumos. Kad jie būtų, aš už.

Kandidatus pateikia ir visuomeni-
nės organizacijos - tai yra pliusas.

-ANYKŠTA
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Darbo daugėja, o gydytojų 
trūksta Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras dėl teikiamų 
paslaugų kokybės nesulaukė nė vieno paciento skundo. Įstaiga 
teigia, kad pernai didėjo sveikatos priežiūros specialistų darbo 
krūviai, ilgėjo laukimo eilės, mažėjo prisirašiusiųjų gyventojų 
skaičius, trūko šeimos gydytojų. 

Anot įstaigos direktorės Sonatos Steniulienės, daugiausia pro-
blemų kilo dėl to, kad didėjo vyresnio amžiaus pacientų, sergan-
čių lėtinėmis ligomis, srautai.

Pacientai dėkojo specialistams

Nepaisant kylančių problemų, 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro pacientai išliko kan-
trūs.

,,Pacientai padėkojo šešiems 
sveikatos priežiūros specialistams 
raštu už jų profesionalumą, nuošir-
dų ir kompetentingą aptarnavimą’’, 
- ataskaitoje rašo S.Steniulienė.

Darbuotojų sumažėjo

2019 metų pradžioje Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tre dirbo 138 , o metų pabaigoje – 
130 darbuotojų. 

Pernai įstaigoje   įdarbinti 5 
darbuotojai: 1 šeimos gydytojas, 
2 burnos higienistai, 1 skubiosios 
medicinos pagalbos slaugos spe-
cialistas, 1 darbuotojas įdarbintas 
pagal terminuotą darbo sutartį. Iš 
darbo išėjo 13 darbuotojų – 3 gydy-
tojai, 2 slaugytojai, 1 vairuotojas, 
1 kineziterapeutas, 1 skubiosios 
medicinos pagalbos slaugos speci-
alistas, 1 gydytojo odontologo pa-
dėjėjas, 2 klinikos laborantai, kiti 2 

darbuotojai darbą paliko pasibai-
gus terminuotai darbo sutarčiai.

Darbuotojų kaitos priežastys, 
anot S.Steniulienės, pensinis am-
žius, darbuotojų iniciatyva, pasi-
traukimas iš darbo šalių susitarimu, 
terminuotų darbo sutarčių pabaiga.

Įstaigoje dirbančių darbuoto-
jų amžiaus vidurkis 2019 metais 
buvo 52,4 metai. 

Profilaktiškai į medikus 
kreipėsi rečiau

Per  2019 metus Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centre  ap-
silankė 18 869 asmenys, o apsilan-
kymų skaičius – 166 583 (iš jų pas 
gydytojus – 125 038 ). Profilakti-
nių apsilankymų įstaigoje pernai   
buvo 52 438, dėl ligos – 115 623.

Per metus bent vieną kartą ap-
silankiusių vaikų dalis procentais, 
palyginti su bendru prisirašiusių  
vaikų skaičiumi, buvo  99,3  proc. 
(2019 m. gruodžio 31 d. prisirašę 2 
897 vaikai, apsilankė  – 2878 vai-
kai).  Per metus bent vieną kartą 
apsilankiusių suaugusiųjų procen-
tas, palyginti su bendru prisirašiu-

sių suaugusiųjų skaičiumi, siekė 
89,4 proc. 

Išduota daugiau nei 14 tūkst. 
nedarbingumo pažymėjimų. 

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre  2019 metais iš-
duoti 14 535 nedarbingumo pažy-
mėjimai.

Įstaigoje  užrašytos 6 315 elek-
trokardiogramos, atlikta 788 to-
nometrijos, atlita 31 spirometrija 
bei atlikta 81 770 laboratorinių 
tyrimų. 

Greitajai medicinos pagalbai 
darbo netrūko

Greitoji medicinos pagalba  per 
2019 m. užregistravo 6 511 iškvie-
timų. Dėl  nelaimingų atsitikimų 
gauti 562 iškvietimai, dėl ūmių 
susirgimų –5723. Pernai pervežtos 
24 gimdyvės  ir 202 ligoniai.  

Vaikus kamuoja akių ligos

2019 m. buvo dispanserizuoti 
825 vaikai. Dėl akių ligų – 217,  

kvėpavimo sistemos ligų – 194 , 
jungiamojo audinio ir skeleto-rau-
menų sistemos ligų – 72, virški-
nimo sistemos ligų – 40 , traumų 
ir apsinuodijimų – 32 , psichikos 
ir elgesio sutrikimų – 194  , odos 
ir poodžio ligų – 34 , kraujotakos 
sistemos ligų – 4 , infekcinių ir pa-
razitinių ligų – 1 , cukrinio diabeto 
– 6 , navikų – 3, urogenitalinių sis-
temos ligų – 7 , ausies ir speninės 
ataugos ligų – 13 , nervų sistemos 
ligų – 8 vaikai.

Suaugusiuosius kamuoja 
kraujotakos problemos

2019 metais Anykščių pirmi-
niame sveikatos priežiūros centre 
buvo taikytas ilgalaikis stebėjimas 
7 981 suaugusiam žmogui. Dėl 
kraujotakos sistemos ligų – 3299, 
virškinimo sistemos ligų – 754,  
navikų – 618 ,  kvėpavimo siste-
mos ligų – 622 ,  cukrinio diabeto – 
529, jungiamojo audinio ir skeleto-
raumenų sistemos ligų – 496, akių 
ligų – 460 , psichikos ir elgesio 
sutrikimų – 329 , odos ir paodžio 
ligų – 78 , infekcinių ir parazitinių 

ligų – 67 , traumų ir apsinuodijimų 
– 53,  urogenitalinių sistemos ligų 
– 326 , ausies ir speninės ataugos 
ligų – 79 , nervų sistemos ligų – 
271 žmogui.

Pasiūlymų pacientai neturi

Veiklos ataskaitoje Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro direktorė S.Steniulienė rašo, 
kad pernai du  kartus buvo vyk-
doma pacientų anoniminė apklau-
sa dėl galimų korupcijos apraiškų 
(anketavimas).

,,2019 m. birželio mėnesį buvo 
paruošta 130 anketų, iš viso surink-
ta 93 anketos – atsakymai; 2019 m. 
lapkričio – gruodžio mėnesį anketų 
buvo paruošta 130, iš viso surinkta 
78 anketos – atsakymai. Pacientai 
nenoriai dalyvauja anoniminėse 
apklausose, konkrečių pasiūlymų 
dėl galimų korupcijos apraiškų pre-
vencijos įstaigoje nebuvo, kaip di-
dinti pacientų pasitikėjimą centru, 
kaip kovoti esant korupcijai neiš-
sako", - pastebėjo S.Steniulienė.

-ANYKŠTA

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė ataskaitoje rašo, kad pernai įstaigoje trūko šeimos 
gydytojų.

Tremtiniai džiaugėsi, kad istorija gyva
Birželio 14 dieną, sekmadienį, Anykščiuose, prie siaurojo geležinkelio stoties, paminėta Gedulo ir 

vilties diena.
Minėjimo organizatorių sprendimu, šiemet per Gedulo ir vilties dieną nevyko valstybinės vėliavos 

pakėlimo ceremonija Antano Baranausko aikštėje. Įprastai tik po oficialios programos miesto cen-
tre minėjimas persikeldavo ir į siaurojo geležinkelio stotį.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Anykščių fi-
lialo pirmininkė Prima Petrylie-
nė sakė, kad į Gedulo ir vilties 
dienos minėjimą susirinko labai 
mažai žmonių, tačiau ji džiaugė-
si, kad ši data gyva jų atmintyje.

,,Istorija gyva, laiko tėkmė 
neleidžia jos užnešti dulkėmis. 
Matome, kad mūsų vaikams ir 
anūkams rūpi tėvų, senelių, pro-
senelių keliai. Jie domisi ta isto-
rija, kuri nėra tokia tolima - 79 
metai“, - kalbėjo Anykščių rajo-
no garbės pilietė P.Petrylienė.

P.Petrylienė sakė, kad Anykš-
čių siaurojo geležinkelio stotis, 
iš kurios į Sibirą buvo ištremti 

anykštėnai, jai kaskart sukelia 
žiaurius prisminimus.

,,Dabar tik tas kelmas likęs, 
prie kurio aš buvau prisišliejusi.
Prisimenu, kad žemės saują iš 
tos vietos išsivežiau į Sibirą“, - 
kalbėjo P.Petrylienė.

Gedulo ir vilties dienos minė-
jime dalyvavo ir  Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius.

,,Nesiliauja stebinti mūsų ne-
mirtingieji tremtiniai savo op-
timizmu, geležine sveikata ir 
begaline meile Tėvynei“, - po 
renginio sakė S.Obelevičius.

Minėjime skambėjo Anykš-
čių kultūros centro kolektyvų 
dainos, prisiminimais dalijosi 

Ant siaurojo geležinkelio bėgių pražydo gėlės ir sužibo atminimo 
žvakutės.

sigučio ObelevičiAus nuotr.

patys tremtiniai.Tradiciškai ant 
siaurojo geležinkelio bėgių pa-
dėta gėlių, užžiebtos atminimo 
žvakutės.

1948 metų gegužės 22 dieną  
iš Lietuvos į įvairias tremties 
vietas pajudėjo pilni ešelonai 
žmonių. Tai buvo didžiausias 
Sovietų Sąjungos okupacinės 
valdžios surengtas lietuvių trė-
mimas į Sibirą. Iš Lietuvos buvo 
išvežta daugiau kaip 40 tūkst. 
žmonių, iš kurių beveik 11 tūkst. 
- vaikai iki 15 metų.

Iš dabartinio Anykščių rajono 
teritorijos ištremti 1 tūkst.514 
lietuvių, iš kurių 252 iš tremties 
į Lietuvą nebesugrįžo.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre pernai atlikta beveik 82 tūkstančiai laboratorinių 
tyrimų.
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MOZAIKA

horoskopas

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

AVINAS. Antradienį ar trečiadie-
nį netikėta žinia gali pakeisti visos 
dienos planus. Laukite nekviestų 
svečių. Aktyvi visuomeninė veikla 
antroje savaitės pusėje gali baigtis 
audringu meilės romanu. Nebijokite 
savo natūralios prigimties ir porei-
kių, priimkite ir mylėkite save tokį, 
koks esate.

JAUTIS. Svarbiausias savo min-
tis išdėstykite pirmadienį ar antra-
dienį - būsite išklausytas rimtai ir 
atidžiai. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
netikėkite tais, kurie labai karštai 
tikina esą jūsų pusėje. Sekmadienį 
galite švaistyti savo laiką, bet tik ne 
pinigus.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje ga-
limi pokyčiai tarnyboje. Pasistenkite 

nesikišti ir nesileiskite įtraukiamas į 
asmeninius kitų žmonių reikalus. Jei 
užsiimsite apkalbomis, gali smarkiai 
nukentėti jūsų reputacija. Savaitgalį 
pasistenkite praleisti geroje kompa-
nijoje, žinančioje, kaip linksmai pra-
leisti laiką.

VĖŽYS. Jei pirmoje savaitės pu-
sėje sugebėsite pareigą suderinti su 
malonumu, nušausite du zuikius vie-
nu šūviu. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
pasistenkite nepulti į depresiją vien 
dėl to, kad kai kurie žmonės nesilai-
ko savo pažadų. Labiau pasikliaukite 
savo jėgomis. Sekmadienį pasirūpin-
kite savo išvaizda.

LIŪTAS. Pirmadienį ar antradienį 
atsitiks kai kas, kas pagaliau atvers 
jums akis. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
būsite pilnas jėgų, tik pasistenkite jas 
protingai panaudoti. Antroje savaitės 

pusėje turėsite progos pamąstyti apie 
naujovių pliusus ir minusus.

MERGELĖ. Nebūkite įkyrus sa-
vaitės pradžioje - nieko tuo nepasiek-
site. Trečiadienį ir ketvirtadienį gali 
tekti išgirsti ne vieną tuščią pažadą 
ar nerealų verslo planą. Būkite atsar-
gus pasirašinėdamas dokumentus. 
Tikriausiai turėsite (ar jau turite) pui-
kių idėjų, kaip praleisti savaitgalį.

SVARSTYKLĖS. Pirmomis sa-
vaitės dienomis minioje, viešose 
vietose jausitės kur kas geriau nei 
namuose. Savaitės viduryje ypač 
atidžiai skaičiuokite pinigus, kad 
išlaidos neviršytų pajamų. Savaitga-
lį turėtumėt kur nors išvykti, kad ir 
trumpam.

SKORPIONAS. Pasistenkite, 
kad bloga nuotaika ar šiaip emocijos 

savaitės pradžioje neatsilieptų darbo 
reikalams. Susierzinimas praeis, o 
klaidas teks taisyti ilgai. Savaitės vi-
duryje nesiginčykite dėl akivaizdžių 
dalykų. Penktadienis ir šeštadienis - 
labai tinkamos dienos ką nors pato-
bulinti namų ūkyje.

ŠAULYS. Pirmadienį ar antra-
dienį gali nutikti kažkas tokio, kas 
pakeis jūsų planus visai savaitei. Sa-
vaitės viduryje gali tekti gerokai pa-
sirūpinti dėl būsimosios karjeros, re-
putacijos ar įvaizdžio. Fizinė veikla 
penktadienį ar šeštadienį būtų labai 
naudinga. Sekmadienį pasistenkite 
nieko neteisti ir nesmerkti.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje 
jums pavyks savo požiūrio teisingu-
mu įtikinti aplinkinius, bet visą realų 
darbą įgyvendindamas savo idėją tu-
rėsite nuveikti pats. Ką gi, jums bent 

jau netrukdys. Iš savo veiklos antroje 
savaitės pusėje galite tikėtis neblogo 
finansinio pelno. Šią savaitę turėsite 
gana daug reikalų su žmonėmis iš 
tokių sferų, su kuriomis paprastai 
nesusiduriate.

VANDENIS. Verslo reikalus ge-
riausiai seksis tvarkyti pirmomis 
savaitės dienomis. Savaitės viduryje 
atidžiai klausykitės - galite ir turite 
pasimokyti iš svetimų klaidų, kad 
nereikėtų mokytis iš savų. Sekma-
dienį gali tekti kardinaliai pakeisti 
savo nuomonę ar požiūrį į kažką.

ŽUVYS. Tramdykite emocijas 
savaitės pradžioje, kitaip turėsite bė-
dos. Būkite atsargus - kai kas norėtų, 
kad jūs pasirodytumėte iš blogosios 
pusės. Tai, ką sužinosite penktadienį 
ar šeštadienį, gali neatnešti jums nei 
laimės, nei sėkmės.

Į Veneciją plūstant turistams, 
duris vėl atveria Dožų rūmai

Tris mėnesius Venecijos aikštės 
ir gatvelės buvo tuščios, o gondo-
lieriams teko leisti laiką sausumoje. 
Tačiau šeštadienį Venecija vėl atgi-
jo, nes dėl Dožų rūmų atidarymo į 
miestą suplūdo turistai.

Šimtai italų ir užsieniečių sustojo 
į daugiau nei 300 metrų ilgio eilę 
Šv. Morkaus aikštėje priešais rūmus. 
Vietos naujienų agentūra skelbia, jog 
atidarymo dieną internetu užsiregis-
travo apie tūkstantis žmonių.

„Žmonės rikiavosi jau aštuntą 
valandą ryto ir, atvirai kalbant, mes 
tiesiog to tikėjomės, – agentūrai AFP 
sakė Venecijos civilinių muziejų 
fondo prezidentė Maria Cristina Gri-
baudi. – Tai didžiulis jaudulys, pri-
menantis pirmąją dieną mokykloje.“

Rūmų lankytojams yra privalu 
dėvėti kaukes. Taip pat įrengta daug 
ženklų, nurodančių laikytis atstumo. 
Patekimas į visus kambarius yra 
kontroliuojamas, kad būtų valdomi 
žmonių srautai.

Kelis mėnesius be turistų gyvenu-
si Venecija šeštadienį akivaizdžiai 
pasikeitė ir priminė eilinį vasaros 
savaitgalį. Šv. Morkaus aikštėje vėl 
duris atvėrė suvenyrų parduotuvėlės, 
taip pat veikia beveik visos parduo-
tuvės ir restoranai.

Prie Didžiojo kanalo žmonės 
spraudėsi siauromis gatvelėmis, gar-
siosios gondolos ir miesto vandens 
autobusai vėl buvo pilni žmonių, gy-
venančių savo gyvenimą.

„Nors dauguma žmonių kalba ita-
liškai, taip pat yra nemažai vokiečių 
ir, stebėtina, prancūzų“, – skelbia 
Italijos naujienų agentūra ANSA.

„Ateityje mes tikimės lėtesnio tu-
rizmo, – sakė minėto fondo atstovė 
Gabriella Belli. – Tai nereiškia ma-

žiau turizmo. Tai reiškia geriau orga-
nizuotą turizmą.“

Nuo koronaviruso Italijoje jau 
mirė daugiau nei 34 tūkst. žmonių. 
Naujų atvejų skaičius šalyje stabiliai 
mažėja, todėl Italija nuo praėjusio 
mėnesio pamažu naikina apriboji-
mus. Šalyje vėl atidaryti beveik visi 
monumentai, garsūs pastatai, muzie-
jai ir kitos turistų lankomos vietos.

Siekdama kuo labiau išnaudoti va-
saros sezoną, Italija birželio 3 dieną 
atvėrė sienas.

COVID-19 išgyvenęs 
amerikietis sulaukė ... 
milijoninės sąskaitos už gydymą

Nuo koronaviruso vos nemiręs 
70-metis amerikietis sulaukė infark-
tą galinčios sukelti ligoninės sąskai-
tos, kurioje buvo įrašyta įspūdinga 
suma – 1,1 mln. JAV dolerių, rašo 
laikraštis „The Seattle Times“.

Michaelas (Maiklas) Floras į ligo-
ninę buvo paguldytas kovo 4 dieną 
ir ten išbuvo 62 dienas. Vienu metu 
jis buvo taip arti mirties, kad slaugės 
jau laikė jam telefoną, kad jis galėtų 
atsisveikinti su žmona ir vaikais.

Tačiau galiausiai vyras pasveiko 
ir gegužės 5 dieną buvo išrašytas 
bei slaugių džiaugsmingai išlydė-
tas namo. Tačiau vėliau jis sulaukė 
181-o puslapio sąskaitos, kurioje 
buvo įrašyta 1122501,04 JAV dole-
rio suma, papasakojo jis laikraščiui.

Viena jo gydymo intensyvios te-
rapijos skyriuje diena kainavo 9736 
JAV dolerius, beveik 409 tūkst. JAV 
dolerių kainavo palatos pavertimas 
steriliu kambariu 40-čiai dienų. Plau-
čių ventiliavimo aparato naudojimas 
29 dienas kainavo 82 tūkst. JAV do-
lerių, o beveik 100 tūkst. JAV dole-
rių kainavo vos dvi gydymo dienos, 
kai jo gyvybei buvo kilęs pavojus.

AFP-Scanpix nuotr.

Laimei, M. Floras yra apsidraudęs 
pagal vyriausybinę draudimo pro-
gramą vyresnio amžiaus žmonėms 
„Medicare“ ir neturėtų mokėti nė 
cento, rašo „The Times“.

Tačiau M. Floras sakė jaučiąsis 
kaltas, kad mokesčių mokėtojams 
teks padengti didžiąją dalį išlaidų.

„Milijonas dolerių, kad būtų iš-
gelbėta mano gyvybė, ir,  žinoma, 
pasakyčiau, kad šie pinigai buvo 
išleisti labai protingai... Tačiau aš 
taip pat žinau, jog veikiausiai galiu 
būti vienintelis žmogus, galintis tai 
pasakyti“, – laikraščiui „The Times“ 
sakė jis.

JAV Kongresas yra priėmęs milži-
nišką planą, kad palaikytų Amerikos 
ekonomiką, ir jame yra numatyta 
100 mln. JAV dolerių kompensaci-
joms ligoninėms ir privačioms drau-
dimo bendrovėms už COVID-19 
pacientų gydymą.

Šilalės rajone juodžemis 
parduoti kastas iš Vedrių 
piliakalnio

Šilalės rajone apniokotas Vedrių 
piliakalnis su priešpiliu ir gyvenvie-
te, policija pradėjo tyrimą.

Kad niokojama kultūros verty-
bė, paveldosaugininkai aptiko prieš 
savaitę. Saugomoje piliakalnio pa-
pėdės gyvenvietės teritorijoje, esan-
čioje Akmenos dešiniajame krante, 
jie pamatė iškastą didelę duobę – 
maždaug metro gylio ir 40x12 me-
trų ploto, pranešė Kultūros paveldo 
departamentas.

Dalis iškasos buvo užpilta žvyru, 
o ten, kur to nepadaryta, buvo ma-
tyti kultūrinis sluoksnis, rasta lipdy-
tos keramikos, molio tinko, degusių 
akmenų.

Apie šį atvejį Šilalės rajono savi-
valdybė informavo KPD Tauragės 
skyrių ir Tauragės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Šilalės 

rajono policijos komisariatą. Pradė-
tas tyrimas.

„Pranešimą gavome birželio 9 
dieną. Pareigūnai buvo nuvykę į 
vietą, užfiksuotas įvykis, birželio 11 
dieną pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl saugomų teritorijų ar gamtos 
paveldo objektų sunaikinimo arba 
suniokojimo“, – BNS sakė Tauragės 
apskrities vyriausiojo policijos ko-
misariato Komunikacijos poskyrio 
vyresnioji specialistė Greta Kęsmi-
naitė.

Įtarimai kol kas niekam nepateik-
ti, tikslinamos aplinkybės.

Anot KPD pranešimo, pirmadie-
nį  į įvykio vietą nuvykę KPD spe-
cialistai aptiko piliakalnio papėdės 
gyvenvietę toliau naikinant: iškasoje 
stovėjo ekskavatorius, atvyko ir as-
menys su savivarčiu sunkvežimiu. 
Jie pripažino, kad kasė kultūrinį 
sluoksnį, jį transportavo, o iškasas 
užpylė žvyru. 

 Pirminiais duomenimis, piliakal-
nį niokojo juodžemiu prekyba užsi-
imantys asmenys.

„Jie puikiai žinojo, kad tai yra 
saugoma teritorija. Žinojo ir kad toje 
vietoje negalima kasti, – sakė Šilalės 
rajono paveldosaugininkė Jurgita 
Viršilienė. – Dalis šios Vedrių pi-
liakalnio su priešpiliu ir gyvenviete 
teritorijos – jų privati žemė, tačiau 
jie žino, kad ir privačiai žemei galio-
ja tie patys teisiniai reikalavimai bei 
apribojimai, kurie taikomi archeolo-
giniam paveldui.“

KPD Kontrolės skyriaus vyriau-
siasis specialistas Ričardas Dediala 
atkreipė dėmesį, kad šis piliakalnis 
su gyvenviete turi paminklo statusą, 
o objekto lygmuo – nacionalinis. Jo 
vertingoji savybė yra būtent kultūri-
nis sluoksnis.

Įstatymai draudžia naikinti ar ki-
taip žaloti saugomo objekto vertin-
gąsias savybes.

„Akivaizdu, kad šioje vietoje pada-

ryta didelė žala saugomam objektui“, 
– KPD pranešime sakė R. Dediala.

Už tokius pažeidimus juridiniams 
asmenims arba kitoms organizaci-
joms ar jų padaliniams gresia bauda 
nuo 868 eurų iki 11 tūkst. 584 eurų.

„SpaceX“ sėkmingai paleido 
dar 58 „Starlink“ palydovus

JAV bendrovės „SpaceX“ raketa 
„Falcon 9“ šeštadienį sėkmingai iš-
kėlė dar 58 palydovus, turinčius pa-
pildyti kompanijos kuriamą pasauli-
nį interneto ryšio tinklą „Starlink“.

„Patvirtintas sėkmingas „Star-
link“ palydovų iškėlimas“, – sakoma 
„SpaceX“ pranešime.

Dabar „Starlink“ orbitinį spiečių 
sudaro 538 palydovai, tad „SpaceX“ 
yra stambiausia palydovų operatorė 
pasaulyje.

Naujausias „Starlink“ palydovų 
paleidimas buvo jau devintas nuo 
2019 metų gegužės. Kitą šių aparatų 
grupę planuojama paleisti birželio 
22 dieną.

Be to, šeštadienį startavusi „Fal-
con 9“ taip pat iškėlė į orbitą bendro-
vės „Planet Lab“ tris nuotolinės ste-
bėsenos palydovus „SkySat“, kurių 
bendra masė – 110 kilogramų..

„Planet Lab“, klientams pardavi-
nėjanti itin didelės raiškos palydovi-
nes nuotraukas, turi jau 15 „SkySat“ 
palydovų.

Naujieji aparatai daryti Žemės 
paviršiaus nuotraukas, kurių vieno 
pikselio dydis atitinka 50 centime-
trų. Ankstesnių palydovų skiriamoji 
geba buvo 72 centimetrai.

Pirmuosius „SkySat“ palydovus 
2013 metais iškėlė Rusijos nešan-
čiosios raketos.

„Falcon 9“ nuo starto aikštelės 
Kanaveralo kyšulyje Floridoje paki-
lo 5 val. 21 min. vietos (12 val. 21 
min. Lietuvos) laiku.

-BNS
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Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubi-

liejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

įvairūsparduoda

Teleloto. Žaidimas nr. 1262 Žaidimo data: 2020-06-14 Skaičiai: 53 66 31 19 36 62 69 22 39 37 51 56 06  54 18 40 58 
42 59 27 73 63 45 24 47 12 28 26 70 61 33 29 05 35 55 64 01 68 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 04 09 74 15 13 46 30 
17 23 43 08 38 32 25 57 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 2488.00€ 
6 Užbraukus įstrižaines 35.50€ 250 Užbraukus eilutę 2.00€ 7483 Užbraukus keturis kampus 3.00€ 5802 Papildomi pri-
zai Bilietas Prizas 0083416 Automobilis Opel Corsa 017*848 Dviratis Azimut Classic 28" 0303398 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi 0040090 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0039718 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0152642 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi 0245830 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 024*640 Hamakas O. E. Camp 005*356 Hamakas O. E. Camp 024*428 
Hamakas O. E. Camp 007*685 Hamakas O. E. Camp 028*633 Išmanioji apyrankė Xiaomi 007*731 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi 010*592 Išmanioji apyrankė Xiaomi 028*188 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0057082 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0053864 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053865 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053869 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0053872 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053898 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053901 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0053904 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053911 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053915 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0053918 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053923 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053928 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0053932 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053937 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053943 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0053947 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053951 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053955 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0053958 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0053962 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0054176 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0054182 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0054189 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0054195 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0054204 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0054232 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0054238 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0054243 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0054250 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0054254 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0056578 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0056581 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0056584 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0056894 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0058096 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0059586 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0059589 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0062469 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0062584 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0063495 Laiminga vieta  prizas 116 Eur 0069498 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0070065 Laiminga vieta prizas 116 
Eur 036*939 Lauko kepsninė Mustang 015*842 Lauko kepsninė Mustang 006*647 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 
008*658 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 037*216 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 006*235 Ledų gaminimo 
aparatas DELIMANO 012*664 Pakvietimas į TV studiją 030*887 Pakvietimas į TV studiją 002*666 Pakvietimas į TV stu-
diją 003*498 Planšetė Lenovo TAB M-7 0254103 Pretendentas į VW TOUAREG 0145789 Pretendentas į VW TOUAREG 
031*076 Siurblys-robotas SEVERIN 000*162 Telefonas Samsung Galaxy A20e 031*646 Tinklinio rinkinys DUNLOP 
025*080 Tinklinio rinkinys DUNLOP 006*027 Tinklinio rinkinys DUNLOP 031*780 Tinklinio rinkinys DUNLOP 019*999 
Trintuvas BOSCH MMBM401W 020*155 Trintuvas BOSCH MMBM401W  000*162 Trintuvas BOSCH MMBM401W

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

UAB „JONROKA“  organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.
Renkama nauja grupė 2020 m. birželio 17 d. 16 val. 

Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt.

Stogų, pamatų, sienų
ŠILTINIMAS

poliuretano putomis.
Tel. (8-605) 51901.

SMULKINU
ŽOLĘ.

Tel. (8-674) 98799.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

2020 m. birželio 25 d. 10 val. 
šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 16-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU 
LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. birželio 19 d. (penktadienį)  nuotoliniu būdu 
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono 

savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt nuo 2020 m. birželio 18 d.

Paslaugos

Vandens šuliniai. Valymas, re-
montas. Vandentiekio į namą pa-
jungimas. Kanalizacijos įrengimas. 
Meistrų patarimai. 

Tel. (8-644) 46794.

Nebrangiai mūrija, remontuo-
ja įvairias krosnis, židinius. Valo 
krosnis, kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Bet kokios būklės mišką, gali būti 
malkinis. Atlieka sanitarinius valy-
mus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Perka namus, butus, sodybas, 
miškus. Sėkmingai padeda par-
duoti, nemokamai konsultuoja, 
apmoka notaro išlaidas. Siūlyti 
įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Malkas beržines, juodalksnines 
kaladėmis, skaldytas. Medienos 
atraižas pakais, supjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. Utilizuoja auto-
mobilius.

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

Greitai ir kokybiškai ilgastrėliais 
ekskavatoriais kasa, valo tvenki-
nius. Buldozeriais išlygina žemes. 
Savivarčių paslaugos.

Tel. (8-683) 72277.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! Skaldytas, 
kaladėmis, 3 metrų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.
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oras

+24

anekdotas
birželio 16 - 19 d. - delčia. 
mėnulis

šiandien

birželio 18 d.

birželio 19 d.

birželio 17 d.

vardadieniai

Benas, Julita, Tolminas, Jūra.

Grigalius, Daugantas, Vilmantė, 
Adolfas, Laura.

Marcelinas, Morkus, Ginbutas, 
Vaiva, Arnulfas, Marina.

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas.

+14

Pas gydytoją įbėga pacientas:
- Aaa! Daktare, kas man?
- Tuoj pažiūrėsim... Aha... Hemo-

rojus jums!
- Ką?! Hemorojus ant veido?!
- A, čia veidas...

***
Nuo to laiko, kai televizijos pradėjo 

cenzūruoti filmus (N-7, N-14, S) vai-
kai tikrai žino, kurie filmai geriausi...

***
Į gydytojo kabinetą įeina mergina.
- Prašome nusirengti, - sako gydy-

tojas.
- Kam?! Juk man skauda ausį!
- Tuomet jūs ne pas mane. Aš - 

okulistas.

***
Kartą liūtas surinko miško žvėris 

ir sako:
- Šiandien suėsime patį bailiau-

sią.
- Neleisiu skriausti šerniuko! – 

pasigirsta kiškio klyksmas.

***
Berniukas varto šeimos albumą ir 

klausia mamos:
- Kas šis gražus juodaplaukis vy-

riškis?
- Tai tavo tėtis.
Berniukas susimąsto. Po kurio 

laiko:
- O kas tas storas žilas vyras, ku-

ris dabar su mumis gyvena?

***
Važiuoja apspangęs bičas autobu-

se ir galvoja:
„Žmona - durnė, draugai - debilai, 

o gyvenimas - visiška skylė„.
Už jo nugaros stovi angelas su už-

rašų knygute ir mąsto sau tyliai:
„Keisti tie jo norai kažkokie... Ir 

svarbiausia - kas dieną tie patys. Ech, 
nieko nepadarysi, teks pildyti...“

***
Ateina ežys pas mešką ir klausia:
- Turi klijų?
- Ne! Jei nematai, dabar - penkta 

valanda ryto.
Po valandos vėl ateina ežys.
- Ko vėl atėjai?!
- Taigi sakei - neturi klijų. Tai at-

nešiau.

Knyga apie „ėjusį savo gyvenimo taku“

(Atkelta iš 1 psl.)

Į pagalbą atėjo artimiausi velio-
nio bičiuliai. Tai ir Vytauto studijų 
draugas, rašytojas Laimonas Inis, 
tapęs knygos redaktoriumi, buvęs 
kolega, pedagogas, istorikas, žur-
nalistas doc., dr. Jonas Dautaras 
(knygos sudarytojas ir bendraauto-
ris) ir kiti. Finansine našta su Rim-
šų šeima pasidalijo knygos leidybą 
parėmęs svėdasiškis verslininkas, 
UAB „Alauša“ vadovas Algiman-
tas Čaplinskas. Šią straipsnių, 
laiškų, bibliografijos rinktinę, kuri 
labai brangi, artima Romualdo Vy-
tauto Rimšos artimiesiems, visiems 
jį pažinusiems žmonėms ir kuri bus 
tikrai naudinga studentams – būsi-
miesiems bibliotekininkams, moks-
linėms ir viešosioms bibliotekoms, 
istorikams, kraštotyrininkams, išlei-
do 300 egzempliorių tiražu vilniškė 
UAB „Ciklonas“.   

Dedikuota autoriaus 
atminimui

Kaip ir pridera, vos atsivertęs pir-
muosius lapus, išvysti dedikaciją : 
„Knyga skiriama šviesiam Romual-
do Vytauto Rimšos, Lietuvos bibli-
otekininkų draugijos Garbės nario, 
atminimui“. Pratarmėje knygos 
sudarytojas ir bendrautoris doc., dr. 
Jonas Dautaras dėkingumo žodžius 
išsako visiems žmonėms, prisidėju-
siems prie šio leidinio parengimo 
bei išleidimo, taip pat pristato vi-
sus šešis knygos skyrius. Pasirodo, 
knygos sudarytojas ir redaktorius, 
rengdami knygą spaudai, atsižvel-
gė į R.V. Rimšos sudarytą knygos 
struktūrą, suformuluotus skyrių 
pavadinimus, numatomas iliustra-
cijas. Tiesa, straipsnių autorius jų 
buvo surinkęs kur kas daugiau, tad 
teko atrinkti svarbiausius. 

Pirmajame skyriuje „Gyveni-
mas ir socialinė raiška“ pristatoma 
bendra Vytauto Rimšos gyvenimo 
ir veiklos apžvalga, atskleidžiama 
darbinė, kūrybinė, mokslinė veikla 
bei jos kryptys, išryškinami moks-
lininko atlikti tyrimai, apžvelgiami 
parašyti, sudaryti bei redaguoti lei-
diniai. Būtent šiame skyriuje jis pri-
pažįstamas kaip bibliotekininkystės 
mokslinių tyrimų mokyklos kūrėjas. 
Per 40 metų, dirbdamas Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje Mokslinių tyrimų sky-
riaus vedėju, Adomo Mickevičiaus 
viešosios bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoju mokslo reikalams bei 
kituose ne mažiau atsakingo dar-
bo baruose, jis rūpinosi bibliotekų 
darbo  mokslinio organizavimo, 

norminimo ir vadybos, darbo pro-
cesų standartizavimo, naujovių 
aiškinimo ir diegimo, darbuotojų 
profesinio mokymo, kvalifikacijos 
kėlimo, gyventojų skaitybos būklės 
ir skaitybos tyrimų metodologijos 
ir metodikos, skaitymo sociologijos 
ir psichologijos panaudojimo, įvai-
raus lygio bibliotekininkystės tyri-
mo darbų koordinavimo ir pan.  Ne 
mažiau įdomūs, įsimintini, reikalin-
gi bei  naudingi ir kiti knygos sky-
riai: „Apie Romualdo Vytauto Rim-
šos leidinius“, „Iš spaudos ir laiškų 
apie Romualdo Vytauto Rimšos lei-
dinius“, „Gyvenimo ir veiklos aki-
mirkos nuotraukose“, „R.V. Rimšos 
leidinių bibliografija(1970-2014).“ 
Pavyzdžiui, iš pastarojo skyriaus 
duomenų aiškėja, kad  veiklusis 
mūsų kraštietis pats asmeniškai ar 
su bendraautoriais parašė ir išleido, 
redagavo, sudarė  arti keturių dešim-
čių knygų ir brošiūrų. Knygoje pa-
teikiamos ir Vytautui Rimšai įteiktų 
apdovanojimų, padėkų, diplomų 
kopijos. O skyriuje „In memoriam: 
Romualdas Vytautas Rimša“ publi-
kuojami bendradarbių, artimųjų ir 
bičiulių prisiminimai.

Ištikimybė gimtajam kraštui

Antrajame knygos skyriuje „Ro-
mualdo Vytauto Rimšos publikaci-
jos apie gimtinę ir kraštiečius“ iš-
spausdinta dvylika straipsnių, skirtų 
Svėdasų ir Anykščių bibliotekoms, 
rašytojo Stepo Zobarsko jubiliejui, 
Vilniaus anykštėnų sambūrio, Svė-
dasiškių draugijos „Alaušas“ vei-
klai. Tai tik dalelė iš  gausybės šio 
autoriaus publicistikos darbų. Skai-
tant knygą išryškėja daug Vytauto 
sąsajų su Tėviške.

Gimęs ir augęs Sausalaukės kai-
me netoli Svėdasų, vaikystę pra-
leidęs prie gražuolio Alaušo ežero, 
Romualdas Vytautas Rimša visą 
gyvenimą liko ištikimas gimtinei. 
Likimas lėmė jam gyventi kitur, 
dirbti atsakingiausius darbus, jo 
veiklos barai buvo labai svarbūs, 
reikšmingi ir atimantys daug bran-
gaus laiko. Tačiau mokslininkas 
visuomet surasdavo laiko ir gali-
mybių nuolat apsilankyti Svėdasų 
krašte. Be energingojo Vytauto 
buvo tiesiog neįsivaizduojami žy-
mių kraštiečių jubiliejų minėjimai 
Svėdasuose, miestelio šventės, 
garsiosios „Vaižgantinės“ lietuvių 
literatūros klasiko kanauninko Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimtuosiuose 
Malaišiuose, renginiai Kunigiškių I 
kaime veikiančiame Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejuje ir kt. Savo 
įspūdžiais, apybraižomis, reporta-

žais, foto nuotraukomis iš renginių 
jis mielai dalijosi su įvairių leidi-
nių skaitytojais. Vytautas  kartu su 
bendraminčiais įsteigė Svėdasiškių 
draugiją „Alaušas“ ir ilgą laiką buvo 
šios organizacijos tarybos nariu, at-
sakingu už mokslinę veiklą. 2012 
metais R.V.Rimša išleido didelės 
apimties knygą „Svėdasai: praeitis 
ir dabartis“, kurią svėdasiškiai lai-
ko  lygiaverte  enciklopedijai. Be-
veik visų tekstų autorius, knygos 
sudarytojas ir mokslinis redaktorius 
buvo būtent Vytautas Rimša. Savo 
begalinę meilę Svėdasams ir svėda-
siškiams jis išsakė ir  šios knygos 
prologe: „Skiriu visiems visiems, 
mieliems Svėdasų krašto žmonėms 
– ir tiems, su kuriais vaikystės ir pa-
auglystės metais teko žaisti, bėgioti, 
kaimynystėje gyventi ar mokytis, ir 
tiems, su kuriais ne kartą teko susi-
tikti, bendrauti ir spręsti  kasdienius 
gyvenimo ar darbo klausimus, ir 
tiems, kurių neteko pažinti, bet žinau, 
kad jie taip pat yra šio nuostabaus, 
nepakartojamo ir itin man brangaus 
Vaižganto krašto dori žmonės...“ 
Jis buvo ir kitos, ne mažiau svar-
bios kraštui knygos – „Svėdasiškių 
draugija „Alaušas“: ištakos, istorija, 
veikla 2007-2012 m.“, išleistos 2013 
metais, sudarytojas, bendraautoris ir 
redaktorius. Bendradarbiaujant su 
Anykščių kraštotyrininkais parengto 
leidinio „Anykščių kraštotyrininkų 
biobibliografinis žodynas“ (2016 
m.) pirmosios dalies „Anykščių 
kraštotyrininkai. Biografijos“ redak-
torius taip pat buvo V. Rimša. O kas 
negirdėjo jo skaitomų pranešimų 
mokslinėse konferencijose, minėji-
muose, naujų knygų pristatymuose, 
literatūrinėse popietėse Svėdasuose 
ar Anykščiuose? Jis visuomet buvo 
kviečiamas, laukiamas, gerbiamas, 
mylimas...

Knygoje minimas faktas ir apie  
dviejų svėdasiškių - Stasio Gavėna-
vičiaus ir Vytauto Rimšos -  inicia-
tyvą: 2016 metų liepą buvo pradėtas 
leisti laikraštis „Svėdasų varpas“. 
Kartą per mėnesį išeinantis spalvo-
tas, labai informatyvus  leidinys lei-
džiamas visuomeniniais pagrindais, 
jis iki šiol pasiekia skaitytojus. Iki 
pat gyvenimo pabaigos R.V. Rimša 
buvo šio laikraščio leidėjas ir pagrin-
dinis rašinių autorius. Kaip knygoje 
spausdinamuose prisiminimuose 
pasakoja svėdasiškis mokslininkas 
dr., doc. Juozas Lapienis, 2019 metų 
sausio 27 dieną Vytautas išsiuntinėjo 
elektroniniu paštu daugeliui pažįsta-
mų, draugų ką tik išleistą naujausią 
„Svėdasų varpas“ laikraštį, o jau 
28-osios dienos rytą atskriejo liūdna 
žinia, jog jis staiga mirė...   

Šviesūs prisiminimai, gili 
pagarba

„Vytautas turėjo tvirtą nuomonę, 

laikėsi jos, savo dalykinėmis ir as-
meninėmis savybėmis užsitarnavo 
visų, jį pažinusių, pagarbą. Reiklus 
sau ir kitiems, griežtas, bet teisin-
gas kolektyvui, darbuotojams, rodė 
teigiamą pavyzdį ir jaunesniems 
kolegoms. Niekada nestokojo opti-
mizmo, energijos, dėmesio kitiems 
– tokį mes jį pažinome, toks jis 
ir išliks mūsų prisiminimuose“,– 
knygoje dalijasi mintimis Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos  darbuotoja Daiva Mar-
tinkutė. „Daug metų teko bendrau-
ti darbe ir kitoje kultūrinėje vei-
kloje – visada iškyla jo - šviesaus, 
kultūringo ir be galo darbštaus 
žmogaus, per anksti į amžinybę 
išėjusio kolegos - paveikslas...“– 
prisimnena Nijolė Kemeklytė. Ko-
lega Vytautas Gocentas Vytautui 
Rimšai skiria tokius žodžius: „Jis 
– aukštaitis iš Svėdasų krašto. Kur 
Vaižganto pėdos įmintos amžiams. 
Kaip ir Rašytojas, – Romualdas 
Vytautas Rimša krašto žmonių ir 
papročių, tradicijų mylėtojas. Rū-
pestingas ir nuoseklus...“ „Nebu-
vo nė vieno renginio Svėdasuose, 
Anykščiuose ar  Vilniuje, anykštė-
nų, svėdasiškių susibūrimų, kur jis 
nebūtų aktyviai dalyvavęs, neapra-
šęs periodinėje spaudoje. Visur jo 
buvo pilna... Deja, deja. Netekome 
niekad nepailstančio, trykštančio 
neišsenkančia energija, pilno kūry-
binių sumanymų mūsų Vytauto...“, 
– rašo prisiminimuose doc., dr. 
Juozas Lapienis.

Apie žmogų, „ėjusį savo gyve-
nimo taku“, gausybę prasmingų 
atsiliepimų, straipsnių, laiškų ga-
lima surasti ir bibliografijos kny-
goje, skirtoje šviesiam Romualdo 
Vytauto Rimšos atminimui. Ir jis 
to vertas. Nes apie tai akivaiz-
džiai liudija atlikti darbai, pasiek-
tos aukštumos, įveiktos gyvenimo 
kryžkelės. 

Per „Vaižgantines“ Malaišiuose 2018 –ųjų rugsėjį susitiko  ir 
nuotraukoje įsiamžino keturi bendraamžiai, bendraminčiai ir 
mokslo draugai svėdasiškiai: ( iš kairės į dešinę) Romualdas Vy-
tautas Rimša, aktorius Ferdinandas Jakšys, doc., dr. Juozas La-
pienis ir Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininkas 
Algimantas Indriūnas.

Nuolatinis respublikinio renginio Vaižganto gimtuosiuose Malai-
šiuose – „Vaižgantinių“ – dalyvis Romualdas Vytautas Rimša pa-
skutinį kartą čia apsilankė 2018-ųjų rugsėjį (sėdi pirmas iš kairės).

Autoriaus nuotr.

Romualdo Vytauto Rimšos 
artimųjų, bendraminčių, 
draugų ir kolegų pastango-
mis išleista knyga, apie kurią 
ir svajojo velionis.


