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pristatome 
NEMOKAMAI

Mažiausiai penki savivaldybės 
darbuotojai persirgo korona Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Greitasis koronaviruso testas parodė, jog šia liga serga ir 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, o 
mažiausiai 5 savivaldybės administracijos darbuotojai jau yra 
persirgę koronavirusu. Izoliavosi visas Andrioniškio seniūnijos 
kolektyvas, nuotoliniu būdu tebedirba Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centras.

Vakar, lapkričio 9-ąją, Lietuvos registrų centro puslapyje 
skelbta, jog Anykščių rajone koronavirusu serga 23 asmenys. 
Sergantiesiems nuo 20 iki 81 - erių metų.  

Sergamumas koronavirusu Anykščių rajone išlieka vienas ma-
žiausių šalyje, tačiau akivaizdu, jog virusas ateina ir pas mus. 

Gaisras Anykščiuose pasiglemžė gyvybę Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį sudegė namas Anykščiuose, 
Taikos gatvėje. Per gaisrą žuvo 1962 m. gimimo vyras.

Vyras gyveno vienas. Pirminiais 
duomenimis, gaisras kilo nuo elek-
tros instaliacijos gedimo. Namas 
buvo renovuotas - pakeistas stogas, 
pristatytas priestatas. 

Vilniuje gyvenantis žuvusiojo 
sūnus „Anykštai“ sakė, jog tėtis sir-
go, todėl dažnai jį lankydavęs, deja, 
lemtingąją naktį nebuvo kartu. 

Ugniagesiai gelbėtojai informuo-
ja, jog pranešimas apie gaisrą gautas 
lapkričio 8-ąją, 4 val. 03 min. Atvy-
kus gelbėtojams, namas degė atvira 
liepsna. Namas mūrinis, 8 x 10 m 
dydžio, vieno aukšto su mansarda, 
perdanga medinė, stogas dengtas 
skarda. Per gaisrą išdegė 18 kv.m. 

kambarys pirmajame aukšte, man-
sarda, apdegė 15 kv.m. perdangos. 
Ugniagesiai gelbėtojai darbą pradė-
jo 04 val.15 min., 04 val. 24 min.. 
rastas apdegęs žmogaus kūnas.

Sekmadienio rytą prie sudegusio 
namo dar budėjo ugniagesių gelbė-
tojų automobiliai. 

Anykščių rajono policijos komi-
sariatas nurodo, kad pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti. 

Per pastarąjį mėnesį tai jau antras 
gaisras Anykščių rajone, nusinešęs 
žmogaus gyvybę. Spalio 15-ąją 
gaisre žuvo Šeimyniškių kaimo 
(Anykščių sen.) gyventojas. 

Ugnis suniokojo tvarkingą, renovuotą Taikos gatvės namą.

Gaisras kilo gilią naktį. Užgesinus ugnį, prie namo vis dar bu-
dėjo ugniagesiai gelbėtojai.

Namas Taikos gatvėje po gaisro.

Atostogos. Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius šią savaitę 
atostogaus. Anykščių rajono savi-
valdybė skelbia, kad savivaldybės 
vadovas nedirbs lapkričio 10-12 
dienomis.

Situacija. Lapkričio 1 dieną 
Anykščių rajone buvo registruoti 2 
tūkst.537 bedarbiai. Palyginti su pra-
ėjusiu mėnesiu, nedarbas išaugo nuo 
17,8 iki 18,9 proc. Prastesnė padėtis 
nei Anykščiuose - Utenos regiono  
Ignalinos ir Zarasų savivaldybėse.

Edukacija. Anykščių menų cen-
tras dalį renginių ateityje planuoja 
organizuoti nemokamai. „Menų 
centras kartu su partneriais orga-
nizuoja daug edukacinių renginių, 
kurie yra mokami iš įvairių pro-
gramų bei projektų. Šie renginiai ir 
koncertai dažnai papildo mokymo 
įstaigų programas, pagrindiniai 
žiūrovai yra moksleiviai bei stu-
dentai, todėl edukacinius renginius, 
kurie finansuojami įvairių fondų 
lėšomis, planuojama organizuoti 
nemokamai“, - rašoma sprendimo 
projekte, kuris buvo pateiktas spa-
lį posėdžiavusiai Anykščių rajono 
tarybai.

Pasiūlymas. Anykščių rajono 
savivaldybė viešajame aukcio-
ne pardavinėja aerodromą. 1985 
metais statytas aerodromas yra 
Debeikių seniūnijos Gerkonių kai-
me. Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto ir jam priskirto žemės sklypo 
pardavimo kaina – 31 tūkst. 565 
Eur. Aerodromą bus bandoma par-
duoti antrąjį kartą, jo pardavimo 
kaina sumažinta 10 proc. 

Įvertinimas. „MV Group“, ku-
riai priklauso „Anykščių vyno“ 
gamykla, pranešė, kad sėkmė ly-
dėjo didžiausiame Baltijos šalyse 
pakuočių dizaino konkurse „NAPA 
Baltic Packaging Design Awards“. 
Riboto leidimo „Vorutos“ vynas 
„Winterspice“ konkurse pelnė 
bronzos apdovanojimą Riboto lei-
dimo kategorijoje.

Prenumerata. Paštuose ir 
„Anykštos“ redakcijoje jau galima 
užsisakyti „Anykštą“ ir „Aukštai-
tišką formatą“ 2021 - iesiems me-
tams.

Mindaugas 
Nefas tapo 
televizijos laidos 
vedėju

Atminimo vieta nėra kapinės
Asta FJELLBIRKELAND, 

Svėdasų Juozo Tumo - Vaižgan-
to gimnazijos direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui:

- Mano nuomonė tokia - tik ne 
partizanai! Kodėl taip manau? 
Nežinau, kažkaip miestelio cen-
tre aikštė turė-
tų būti gyva. 

Savojo 
jubiliejaus 
proga 
dovanojo 
skulptūras
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spektras

temidės svarstyklės
Smurtas. Lapkričio 7 dieną  apie 

21.54 val. Troškūnų seniūnijos Kar-
čių kaime neblaivus (nustatytas 2,05 

prom. girtumas) vyras (g. 1967 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 
1,79 prom. girtumas) moterį (g. 1970 
m.).Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas.
Keliautojas. Lapkričio 6 dieną  

apie 17.55 val. Anykščių seniūnijos 
Šeimyniškių kaime, Kavarsko g., 
sustabdyto automobilio „Nissan Mu-

rano“ vairuotojui (g. 1973 m.), gyve-
nančiam Anykščiuose, Statybininkų 
g., nustatytas 1,88 prom. girtumas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Meras ieško patarėjų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš trijų Anykščių rajono mero patarėjų etatų šiuo metu užimtas 
yra tik vienas. Merui Sigučiui Obelevičiui patarinėja tik socialde-
mokratų deleguota Donata Sabaliauskaitė.

Pavasarį iš mero patarėjų pa-
sitraukė „valstiečių“ deleguotas 
Dalis Vaiginas, kuris paskirtas 
Anykščių rajono ligoninės laiki-
nuoju direktoriumi. O nuo rugsė-
jo nebedirba ir Tėvynės sąjungos 
- Lietuvos krikščionių demokratų 
atstovė Gabrielė Griauzdaitė-Pa-
tumsienė. Pastaroji išėjo gimdymo 
ir vaiko auginimo atostogų. 

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
jog du patarėjų etatai yra lais-
vi, nes kol kas neranda tinkamų 
žmonių.  „Ir Gabrielės etatas ga-
lėtų būti užimtas, tačiau nerandu 
lygiaverčio žmogaus“, - „Anykš-
tai“ sakė meras. Jis sakė, kad turi 
idėją puse ar ketvirčiu etato savo 
patarėju įdarbinti vieną Lietuvoje 
žinomą kultūros veikėją, tačiau su 
juo kol kas nėra susitarta.

Buvo kalbų, jog į „valstie-
čiams“ tekusią mero patarėjo vie-

tą pretenduos Seimo kadenciją 
baigiantis Antanas Baura. Tačiau 
jis dar prieš Seimo rinkimų antrąjį 
turą tvirtino, jog pasibaigus Seimo 
kadencijai planuoja dirbti Tomo 
Tomilino padėjėju. A.Baura dėstė, 
jog jam užteks ir pusės etato.

Po rinkimų A.Bauros norai ne-
pasikeitė. Jis „Anykštai“ teigė, jog 
Seimo nario padėjėjo pozicija jam 
būtų priimtiniausia. Pats A.Baura 
(kol jo, kaip Seimo nario, kaden-
cija nesibaigė) turi tris padėjėjus 
- Anykščiuose dirbančius Reginą 
Patalauskienę ir Algirdą Ananką 
bei vilnietį Algimantą Birbilą. 
R.Patalauskienė greičiausiai liks 
dirbti ir su T.Tomilinu, matyt, 
visu etatu. O 0,5 T.Tomilino pa-
dėjėjo etato greičiausiai atiteks 
vilniečiui. 

S.Obelevičius „Anykštai“ dėstė, 
jog į „valstiečiams“ pagal koalici-
nę sutartį atiduotą patarėjo etatą 

Antanas Baura tvirtina, jog Anykščių rajono mero patarėju jis 
neketina įsidarbinti. Jis pageidautų kartu su Regina Patalaus-
kiene patarinėti Deltuvos šiaurinėje vienmandatėje apygardoje į 
Seimą išrinktam Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovui 
Tomui Tomilinui. 

nebūtinai dabar vėl bus skirtas 
šios partijos atstovas. Pasak jo, 
pirmiausia kompetencijos, o tik 

paskui partiškumas. „Man nerei-
kia tik popierių nešiotojų“, - tiki-
no S.Obelevičius.   

Atsisakė. Kinija pirmadienį at-
sisakė pasveikinti Joe Bideną kaip 
JAV prezidento rinkimų laimėtoją ir 
nurodė, kad rinkimų rezultatas dar 
nėra aiškus. Nors dabartinis JAV 
prezidentas Donaldas Trumpas dar 
nepripažino pralaimėjimo ir pateikė 
kelis teisinius skundus, savaitgalį 
žiniasklaidai prezidento rinkimų 
laimėtojais paskelbus demokratų 
stovyklą ir Amerikos miestuose ki-
lus spontaniškoms šventėms, dau-
gelis pasaulio lyderių pasveikino J. 
Bideną ir išrinktąją vicepreziden-
tę Kamalą Harris. Kinija – viena 
iš nedaugelio didžiųjų valstybių, 
įskaitant Rusiją ir Meksiką, kurios 
dar nepasveikino išrinktojo JAV 
prezidento – pirmadienį sakė „at-
kreipusi dėmesį, kad p. Bidenas pa-
siskelbė laimėjęs rinkimus“. „Kaip 
suprantame, rinkimų rezultatas bus 
nustatytas pagal JAV įstatymus ir 
procedūras“, – per eilinę spaudos 
konferenciją sakė Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Wang Wenbi-
nas. Atsisakęs pripažinti J. Bideno 
pergalę, nors žurnalistai ne kartą 
uždavė atitinkamus klausimus, 
Wang Wenbinas nurodė: „Tikimės, 
kad naujoji JAV vyriausybė galės 
eiti į kompromisą su Kinija.“

Partijos. Gyventojai iš pernai 
sumokėto pajamų mokesčio (GPM) 
partijoms skyrė 1,1 mln. eurų para-
mos, pranešė Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI). Didžiausią para-
mos sumą iš gyventojų skirto GPM 
gaus Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai, iš beveik 
10 tūkst. rėmėjų sulauksianti per 
311 tūkst. eurų. Tuo metu daugiau-
siai žmonių paramą skyrė Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniš-
kų šeimų sąjungai: 17,5 tūkst. gy-
ventojų paaukota mokesčių dalis 
sudaro 191 tūkst. eurų. Lietuvos 
socialdemokratų partijai 8,5 tūkst. 
gyventojų iš savo sumokėto GPM 
skyrė 156 tūkst. eurų, Liberalų sąjū-
džiui 4 tūkst. gyventojų skirto mo-
kesčio dalis sudaro 133 tūkst. eurų, 
Laisvės partijai 2,8 tūkst. gyventojų 
skyrė 108 tūkst. eurų. Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungai dalį savo 
GPM skyrė 1,5 tūkst. gyventojų, 
parama sudaro 68 tūkst. eurų, Dar-
bo partija sulaukė 3,8 tūkst. gyven-
tojų paramos, beveik 45 tūkst. eurų. 
Partijai „Laisvė ir teisingumas“ 
savo mokesčio dalį skyrė 1,7 tūkst. 
gyventojų, tai sudaro beveik 42 
tūkst. eurų, Lietuvos žaliųjų partija 
sulaukė beveik 400 gyventojų para-
mos ir 16 tūkst. eurų, Nacionalinis 
susivienijimas – per 400 gyventojų 
paramos ir beveik 11 tūkst. eurų. 
Lietuvos gyventojai deklaruodami 
pajamas 0,6 proc. savo sumokėto 
GPM gali skirti partijoms.

Nedarbas. Registruotas nedar-
bas Lietuvoje spalį augo toliau ir 
pasiekė 14,9 proc.  per mėnesį jis 
paaugo 0,8 punkto, o per metus – 7 
punktais. Lapkričio 1 dieną šalyje 
buvo 256,8 tūkst. darbo ieškančių 
žmonių, pranešė Užimtumo tarny-
ba. Nepaisant augančio nedarbo, 
tarnyba pabrežia, kad tai nepadeda 
darbdaviams susirasti darbuotojų 
– spalį įregistruota 37,2 tūkst. lais-
vų darbo vietų, arba 900 daugiau 
nei prieš metus. Daugiausia darbo 
pasiūlymų spalį pateikė prekybos, 
gamybos, transporto ir saugojimo 
bei kitų veiklų  įmonės. Daugiau 
nei pusė (59 proc.) registruotų dar-
bo pasiūlymų skirti tarnautojams, 
27,2 proc. – technikams ir jaunes-
niesiems specialistams, 16,1 proc. 
– vadovams.

-BNS

Mindaugas Nefas tapo televizijos laidos vedėju
Istorijos mokslų daktaras Mindaugas Nefas pradėjo darbą LRT 

televizijoje. Jis tapo „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ specialaus 
projekto „Įdomiosios pamokos“ vedėju. 

Specialioji laida rodoma kie-
kvieną darbo dieną  15 val. 45 
min. Per pavasario karantiną pra-
dėtą rodyti laidą vedė Vidas Ba-
reikis ir Robertas Petrauskas, o 
dabar prie komandos prisijungė ir 
dr.M.Nefas. Pagal pirminius pla-
nus, dr. M.Nefas eteryje keisis su 
krepšinio komentatoriumi, istoriku 
R.Petrausku.

LRT televizija bus jau net ke-
tvirtoji dr.M.Nefo darbovietė - jis 
šiuo metu istoriją dėsto dviejo-
se Vilniaus mokyklose bei VDU 
Švietimo akademijoje. 

Dr. M.Nefas - televizoriaus ekra-
nuose ir iki šiol buvo dažnai mato-
mas. Prieš daugiau nei dešimtmetį 
jis buvo nuolatinis televizijos žai-
dimo „Ateities lyderiai“ dalyvis, 
vėliau istorikas dažnai kviestas 
į pokalbių ar pramogines laidas. 
Pastaruoju metu dr.M.Nefas ke-
lis kartus filmavosi Mindaugo 
Stasiulio ir Justino Jankevičiaus 
„Gero vakaro šou“. Visgi iki šiol 
dr.M.Nefas būdavo kviestinis te-
levizijos laidų dalyvis, o nuo šiol 
jis pats bus atsakingas už laidos 
turinį. 

„Toli nuo mokytojo darbo nenu-
einu. Edukuosime visuomenę tam 
tikrais klausimais, tai lyg ir mo-

kytojo profesijos paįvairinimas“, 
- apie televizijos projektą kalbėjo 
dr.M.Nefas.  

Dr.Mindaugas Nefas ves LRT laidą „Įdomiosios pamokos“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mirė gydytoja Angelė Puodžiukienė (1927 - 2020)
Mirė gydytoja odontologė, 93-ejų metų Angelė Puodžiu-

kienė. Ilgus metus Naujųjų Elmininkų gyventojus gydžiusi 
A.Puodžiukienė - antros kartos medikė. Gydytojas buvo ir jos tė-
tis Antanas Žigas.

A.Puodžiukienė su vyru, moks-
lininku Antanu Puodžiuku, kuriam 
šį rudenį suėjo 97-eri, užaugino tris 
vaikus: dukrą Dalią Puodžiukaitę - 
Štuikienę ir sūnus Mindaugą bei 

Virgaudą.  Pastarasis šiuo metu 
dirba Lietuvos Respublikos Susi-
siekimo ministerijos viceministru.

-ANyKŠtA

Mielieji anykštėnai,
pavasarį, mums visiems kartu sutelkus pastangas, laikantis karantino reikalavimų, pavyko suvaldyti 

pirmą Covid-19 infekcijos protrūkį. Galime džiaugtis, kad iki šiol neturime nė vienos  aukos, kad turime 
palyginti mažai anykštėnų, užsikrėtusių ar sirgusių.

Tačiau dabartiniai pandemijos mastai Lietuvoje neramina, užsikrėtusiųjų skaičius keliasdešimt kartų 
viršija pavasario skaičius. Sergančiųjų pamažu daugėja ir Anykščiuose.

Siekiant išvengti rimtesnių bėdų, užsikrėtimo Covid-19 virusu, vienintelis būdas yra vengti bet kokių 
socialinių kontaktų, kuo mažiau migruoti į kitus miestus, nesibūriuoti. Jeigu tik įmanoma, likime na-
muose. Esant neišvengiamai būtinybei nusipirkti maisto ar vaistų, dėvėkime apsaugines kaukes, dezin-
fekuokime rankas, laikykimės visų karantinui keliamų reikalavimų.

Tikiu, kad visų mūsų sąmoningumas, pagalba vienų kitiems ir dabar padės išvengti pandemijos pro-
trūkio Anykščiuose ir Šv. Kalėdas galėsime saugiai švęsti savo šeimų rate.

Sigutis Obelevičius, Anykščių rajono savivaldybės meras
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Galima pretenduoti į išimtinę laikinąją paramą
Dėl koronaviruso epide-

mijos nukentėję žemės ūkio 
produktų perdirbėjai – že-
mės ūkio veiklos subjektai, 
savarankiškai vykdantys vei-
klą asmenys, mažos ir labai 
mažos įmonės galės pasinau-
doti  išimtine jiems skiriama 
laikina parama pagal naują 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos (KPP) 
priemonę „Išimtinė laikina 
parama ūkininkams ir ma-
žoms bei vidutinėms įmonėms 
(MVĮ), kuriuos ypač paveikė 
COVID-19 krizė“. Paraiškas 
paramai gauti galima teikti 
iki lapkričio 20 d. Iš viso pla-
nuojama patenkinti apie 1,9 
tūkst. paraiškų. 

Išimtinė parama skiriama vykdantiesiems žemės ūkio produktų 
perdirbimo-maisto gamybos veiklą kaimo vietovėse. 

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Kas gaus paramą

Atsižvelgdamas į COVID-19 
protrūkį, šią nuostatą  patvirtino 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos įgyvendi-
nimo stebėsenos komitetas, pri-
taręs, kad KPP būtų papildyta 
nauja priemone „Išimtinė lai-
kina parama ūkininkams ir ma-
žoms bei vidutinėms įmonėms, 
kuriuos ypač paveikė COVID-
19 krizė“. Lėšas ketinama per-
skirstyti iš kitų KPP priemonių, 
veiklos sričių, kuriose progra-
minio laikotarpio pabaigoje 
prognozuojamas nepanaudotų 
lėšų likutis.

Perskirsčius KPP biudžetą, 
išimtinei laikinai paramai skirta 
33 mln. eurų.

Išimtinės paramos tikslas – 
padėti  tiems COVID-19 krizės 
paveiktiems žemės ūkio veiklos 
subjektams (fiziniams ir juridi-
niams asmenims),  savarankiškai 
vykdantiems veiklą fiziniams as-
menims, mažoms ir labai mažoms 
įmonėms, kurios vykdo žemės 
ūkio produktų perdirbimo- maisto 
gamybos veiklą kaimo vietovėje. 
Siekiama išlaikyti jų ekonominį 
gyvybingumą, kadangi ekonomi-
nė situacija pablogėjo ir finansinis 
poveikis tęsiasi ilgiau negu karan-
tino laikotarpis. Tikimasi, kad to-
kia parama pasitarnaus išsaugant 
Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
sektoriaus gamybos potencialą, 
taip pat siekiama spręsti likvi-
dumo problemas, dėl kurių kyla 
pavojus ūkininkavimo veiklos ir 
žemės ūkio produktų perdirbimu 
užsiimančių fizinių ir juridinių as-

menų veiklos tęstinumui.

Pavadino geru valstybės 
indėliu

Pretenduoti gauti paramą gali 
visi kaimo vietovėje veikiantys 
žemės ūkio veiklos subjektai: 
ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, 
žemės ūkio kooperatyvai, taip pat 
– labai mažos ir mažos įmonės, fi-
ziniai asmenys, vykdantys veiklą 
pagal verslo liudijimą ar įregis-
travę individualią veiklą. Svar-
bu, kad tinkami pareiškėjai būtų 
registruoti Valstybinėje maisto ir 
veterinarijos tarnyboje 2020 m. 
kovo 16 d. maisto gamintojais. 
Kretingos r. Žemės ūkio skyriuje 
užregistruoti 32 galimi preten-
dentai į šią paramą, tarp jų –  dar-
bėniškio Juozapo Butkevičiaus  
pienininkystės ūkis.

„Tai labai geras valstybės in-
dėlis, kaip tik šiomis dienomis 
pildau paraišką maksimaliai 7 
tūkstančių eurų paramai gauti“, 
– sakė tame pat ūkyje dirbantis 
Aleksandro Stulginskio univer-
sitete magistro laipsnį įgijęs J. 
Butkevičiaus anūkas Aurimas 
Rancas.

Apie 100 ha žemės valdantis, 
50 karvių laikantis, 10 darbo 
vietų sukūręs Butkevičių ūkis 
– išskirtinis Kretingos rajone, 
nes gamina ne vien tik pieno 
žaliavą, bet ir galutinį produktą: 
Aurimo mamos Aurelijos Ran-
cienės susuktus žemaičių krašte 
populiarius kastinius, varškę, 
sūrius turguose, o ir kai kuriuo-
se kituose „taškuose“, į kuriuos 
šeima tiekia produktus, mielai 
perka ne tik kretingiškiai, bet ir 
klaipėdiečiai.

Pasak J. Butkevičiaus, dėl 
pandemijos ūkio pardavimai su-
mažėjo, dėl to šeima nusprendė 
pretenduoti į paramą. 

J. Butkevičiaus ūkis, kaip ir 
kiti panašūs pandemijos paveikti 
ūkiai, po 257 Eur, o iš viso apie 
1 tūkst. 500 eurų, subsidiją buvo 
gavęs ir iš Užimtumo tarnybos. 
Bet ši – 1 tūkst. 500 eurų – suma 
iš 7 tūkst. eurų sumos, į kurią 
dabar pretenduojama, turės būti 
išminusuota.

„Žinau, kad galioja tvarka: jei-
gu karantino laikotarpiu, tai yra 
nuo šių metų kovo 16-os iki šių 

metų birželio 17 dienos, esame 
gavę subsidiją pagal Užimtumo 
įstatymą, tai laikinoji parama, į 
kurią dabar pretenduojame, ta 
suma bus mažinama“, – sakė J. 
Butkevičius.

Apie dydžius

Didžiausia paramos suma vie-
nam pareiškėjui – žemės ūkio 
veiklos subjektui (fiziniam ar ju-
ridiniam asmeniui, vykdančiam 
žemės ūkio veiklą) – ne dides-
nė kaip 7 tūkst. eurų. Paramos 
dydis vertinamas atsižvelgiant 
į samdomų darbuotojų bei ūkio 
partnerių skaičių kovo 16 d.; fi-
ziniam asmeniui, savarankiškai 
vykdančiam veiklą pagal vei-
klos liudijimą ar įregistravusiam 
individualią veiklą, numatoma 
parama – 1,8 tūkst. eurų. Labai 
mažai ir mažai įmonei – juridi-
niam asmeniui, neatsižvelgiant 
į jo teisinę formą, – paramos 
suma neviršys 18 tūkst. eurų, jos 
dydis vertinamas atsižvelgiant 
į samdomų darbuotojų skaičių 
kovo 16 d.

Jeigu paraišką pateikęs asmuo 
karantino laikotarpiu, tai yra nuo 
šių metų kovo 16 d. iki šių metų 
birželio 17 d., yra gavęs subsi-
diją pagal Užimtumo įstatymą, 
parama mažinama gautos subsi-
dijos suma.

Užsak.Nr. 1012

Atminimo vieta nėra kapinės
Lietuvos gyventojų genocido centras ir rezistencijos tyrimo cen-

tras kartu su Anykščių rajono savivaldybe Svėdasuose, Bronės 
Buivydaitės aikštėje, planuoja pastatyti Svėdasų krašto partizanų 
atminimo įamžinimo ženklus. Anykščių rajono tarybos narys, libe-
ralas Kęstutis Indriūnas, įvertinęs ženklų statymo projektą, ragina 
Svėdasų centre neįrenginėti dar vienų kapinių. Kol kas apie parti-
zanų įamžnimo projektą mažai yra girdėję ir patys svėdasiškiai.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kokios Svėdasams reikėtų cen-
trinės aikštės ir ką jie mano apie naują sumanymą įamžinti parti-
zanų atminimą.

Miesto aikštė turi 
būti gyva

Saulius RASALAS, Svėdasų 
seniūnijos seniūnas:

- Mano nuomonė šiuo klausimu 
yrra neutrali, aš noriu atstovauti 
svėdasiškių pozicijai šiuo klausimu, 
o kokia jų nuomonė apie tai - ne-
žinau.

Partizanų atminimo įamžinimo 
Svėdasuose, B. Buivydaitės aikš-
tėje, projektą pats gavau spalio 22 
dieną. Prieš tai buvo kitoks pro-

jektas, kuris galėjo kainuoti ne 15 
tūkst., o 25 tūkst. Eur. 

Aš manau, kad miestelio aikš-
tė turėtų būti gyva. pavyzdžiui, 
Anykščiuose, A.Baranausko aikštė-
je , vienu metu stovėjo ir paminklas 
Laisvei, ir vaikams skirtos sūpynės. 
Ir visi kažkaip išsiteko, nebuvo di-
delių emocijų.

Esu girdėjęs, kad Svėdasuose 
trūksta vaikų žaidimų vietų ir jos 
galėtų atsirasti B.Buivydaitės aikš-
tėje.Tačiau dėl vaikų saugumo tada 
aikštę reikėtų aptverti. Jei tai būtų 
ne segmentinė tvora, viskas būtų 
puiku, tačiau jei tokia, vaizdas būtų 
kaip vandens perpumpavimo stote-
lės.

Kiek žinau, dėl partizanų įamži-
nimo Svėdasuose savivaldybė nėra 
gavusi atsakymo iš Lietuvos gyven-
tojų genocido centro ir rezistencijos 
tyrimo centro. Manau, kad kito 
varianto nebus, kaip tik dėl šio pro-

jekto sušaukti išplėstinę seniūnaičių 
sueigą ir žmonių išrinktų atstovų 
klausti nuomonės.

Tik ne 
partizanai!

Asta FJELLBIRKELAND, 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižgan-
to gimnazijos direktoriaus pava-
duotoja ugdymui:

- Labai mažai žinau apie partiza-
nų atminimo įamžinimo projektą 
Svėdasuose, tik iš žinutės spaudoje.

Mano nuomonė tokia - tik ne par-
tizanai! Kodėl taip manau? Neži-
nau, kažkaip miestelio centre aikštė 
turėtų būti gyva. Nebūtina visko 
sudėti į miestelio centrą. Be to, vie-
ną objektą partizanams aikštėje jau 
turime, tai gal to ir užtenka?

B.Buivydaitės aikštė, manau, 
šiuo metu yra gyva, graži, ten pa-
togu atsisėsti, pailsėti. Jaunimas ten 
mėgsta rinktis.

Čia daugiau 
pačių 
svėdasiškių 
rūpestis

Raimundas SIMONAVIČIUS, 
Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo 
parapijos klebonas:

-Neteko girdėti apie partizanų 
atminimo įamžinimo projektą Svė-
dasuose. Vienoje parapijoje teko 
matyti, kad tokiems dalykams buvo 
pasirinkta vieta šalia bažnyčios.

Negaliu pasakyti, ar šiuo metu Svė-
dasuose B.Buivydaitės aikštė yra gyva. 
Su ta „korona“ visi iškritę kaip musės.

Jeigu būtų susirinkimas dėl parti-
zanų įamžinimo projekto ir kažkas 
klaustų mano nuomonės, aš ją pa-
sakyčiau, bet čia gal daugiau pačių 
svėdasiškių rūpestis. Mes, kunigai, 
vienoje parapijoje pabūname ir mus 
iškelia į kitą, o svėdasiškiams teks 
čia gyventi.

Tai būtų 
naujas 
lankytinas 
objektas

Sonata VERŠELIENĖ, VšĮ 
„Sveikatos oazė“ direktorė, svė-
dasiškė:

- Girdėjau apie idėjas Svėdasuo-
se įamžinti partizanų atminimą. Aš 
pritariu tokioms mintims. Tai būtų 
ir kaip pagarbos vieta, ir naujas 
Anykščių krašto lankytinas objek-
tas, šaulių, skautų ar karių susibūri-
mo vieta. Tai tik paskatins bendruo-
menės bendrystę.

Atminimo vieta miestelio centre 
nėra kapinės. Tai normali patirtis, 
tokių vietų yra labai daug kitų mies-
telių ir miestų centruose.

Kalbantiems, kad geriau vietoje 
partizanų atminimo ženklų įrengti 
vaikų žiaidimų aikštelę, galiu pasa-
kyti, kad vaikams tokių vietų Svė-
dasuose yra ir, duok Dieve, tegul 
žmonės tik jomis naudojasi. 

-ANyKŠtA
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

Parama investicijoms padės stiprinti pozicijas
Nuo lapkričio 2 iki gruo-

džio 18 d. priimamos pa-
raiškos pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) paramos 
priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Investicijos į žemės 
ūkio valdas“. Ja siekiama 
didinti ūkių gyvybingu-
mą ir visų tipų žemės ūkio 
veiklos konkurencingumą, 
taip pat skatinti inovacines 
ūkių technologijas. Parama 
jau pasinaudojusi ūkininkė 
Agnė Alksnė įžvelgia ne vie-
ną privalumą: nuo augančio 
darbo našumo iki aplinkos 
saugojimo. 

Ši parama ūkininkams yra išties naudinga: investicijos į naują 
žemės ūkio techniką tampa mažesnės, be to, dirbant su nauja 
technika, pagerėja darbo našumas.

Ričardo PASILIAuSKo nuotr. 

Užteko ir traktoriui, 
ir kultivatoriui, 
ir sėjamajai

Netoli Palangos, Klaipėdos 
rajone, Peskojų kaime ne vienus 
metus ūkininkaujanti A. Alksnė 
turi mišrų ūkį: jame augina ir 
peni pieninius bulius, taip pat 
tam, kad parduotų, augina kvie-
čius, miežius, pupas. 

Ūkininke moteris tapti nepla-
navo: baigusi studijas, su vyru 
išvyko į užsienį, o užsidirbusi 
pinigų planavo pirkti sklypą 
sostinėje ir statyti namą. Viską 
pakeitė tėvo, taip pat ūkininko, 
dovana – 2,5 ha žemės netoli jo 
ūkio. Būtent ten iškilo A. Alks-
nės ir jos vyro namas, įsisuko 
juodu ir į ūkininkavimą. 

Paraišką pagal priemonės vei-
klos sritį „Investicijos į žemės 
ūkio valdas“ A. Alksnė pateikė 
2015 m. gegužės mėn. Paramą 
gavo po metų, t. y. 2016 m. ge-
gužės mėn. Visam A. Alksnės 
ūkiui modernizuoti skirta be-
veik 64 tūkst. Eur. 

„Dėl paramos kreipiausi to-
dėl, kad pirkti naują žemės ūkio 
techniką yra labai brangu ir į 
dideles banko skolas nesinori 
lįsti, o sena technika labai daž-
nai genda ir tenka nuolat remon-
tuoti. Parama ūkininkams labai 
palengvina šią dalią ir suteikia 
galimybę įsigyti naują žemės 
ūkio techniką su mažesne ūki-
ninko įnašo dalimi nei įprastai“, 
– sako ji. 

Už gautas paramos lėšas ūki-
ninkė įsigijo traktorių su navi-
gacija, JCB krautuvą, kultivato-
rių ir sėjamąją. 

„Kreiptis dėl paramos tikrai 
verta, nes, dirbant su nauja tech-
nika, pagerėja darbo našumas, 
tausojame aplinką dėl mažesnių 
kuro sąnaudų, o investicijos į 
naują žemės ūkio techniką dėl 
paramos tampa mažesnės“, – 
sako A. Alksnė. 

Pareiškėjams – sąlygos 
ir reikalavimai

Pagal priemonės veiklos sritį 
remiama žemės ūkio produktų 
gamyba, taip pat prekinių žemės 
ūkio produktų, pagamintų ar 
išaugintų valdoje, apdorojimas 
(rūšiavimas, pakavimas, surin-
kimas ir t. t.), perdirbimas ir 
tiekimas rinkai arba pripažinto 
žemės ūkio kooperatyvo tik iš 
savo narių jų valdose pagamintų 
ar išaugintų žemės ūkio produk-
tų supirkimas ir realizavimas, 
supirktų iš savo narių jų valdose 
pagamintų ar išaugintų žemės 
ūkio produktų perdirbimas ir iš 
jų pagamintų maisto ir ne mais-
to produktų realizavimas.

Dėl paramos kreiptis gali pil-
nametystės sulaukę fiziniai ir 
juridiniai asmenys, užsiimantys 
žemės ūkio veikla ir savo vardu 
įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. 
Reikalavimas turėti savo vardu 
įregistruotą valdą netaikomas 
pripažintiems žemės ūkio koo-
peratyvams, kurie superka ir re-
alizuoja iš savo narių jų valdose 
pagamintus ar išaugintus žemės 
ūkio produktus arba supirktus 
iš savo narių jų valdose paga-
mintus ar išaugintus žemės ūkio 
produktus perdirba ir realizuoja 
iš jų pagamintus maisto ir ne 
maisto produktus. Paramos pa-
raiškos, pateiktos fizinio ar ju-
ridinio asmens kartu su projekto 
partneriu (-ais), nepriimamos. 

Pareiškėjas iki paramos pa-
raiškos pateikimo turi neper-
traukiamai veikti ne trumpiau 
kaip 12 mėnesių, o jo valdos 
ekonominis dydis, išreikštas 
produkcijos standartine verte, 
turi būti didesnis nei 8000 Eur. 
Tiesa, šis reikalavimas netaiko-
mas pripažintiems žemės ūkio 
kooperatyvams, kurie superka ir 
realizuoja iš savo narių jų val-
dose pagamintus ar išaugintus 
žemės ūkio produktus arba su-
pirktus iš savo narių jų valdose 
pagamintus ar išaugintus žemės 

ūkio produktus perdirba ir reali-
zuoja iš jų pagamintus maisto ir 
ne maisto produktus.

Už ką skiriami balai? 

Pildant paraiškas, svarbu iš 
anksto įsivertinti jų atrankos 
kriterijus. Privalomasis mažiau-
sias projektų atrankos balų skai-
čius – 35 balai.

Kai pareiškėjas įgyvendina 
projektą gyvulininkystės, sodi-
ninkystės, uogininkystės sekto-
riuose, jam suteikiami 25 balai.

Jeigu pareiškėjas gyvulinin-
kystės, sodininkystės, uoginin-
kystės, daržininkystės ar au-
galininkystės sektoriuose nėra 
pasinaudojęs parama pagal KPP 
priemonę „Žemės ūkio valdų 
modernizavimas“ ir KPP prie-
monės „Investicijos į materia-
lųjį turtą“ veiklos sritį „Para-
ma investicijoms į žemės ūkio 
valdas“, jam skiriama 10 balų, 
jeigu tik pagal KPP priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos sritį „Parama investici-
joms į žemės ūkio valdas“, – 5 
balai. 

Jeigu pareiškėjo valdos eko-
nominis dydis, išreikštas pro-
dukcijos standartine verte, pa-
ramos paraiškos pateikimo metu 
yra didesnis kaip 8 000 Eur iki 
50 tūkst. Eur įskaitytinai, jam 
suteikiama 15 balų; didesnis 
kaip 50 tūkst. Eur iki 100 tūkst. 
Eur įskaitytinai, – 10 balų; di-
desnis kaip 100 tūkst. Eur iki 
150 tūkst. Eur įskaitytinai, – 5 
balai. 

Kai projektui įgyvendinti pra-
šoma mažesnio paramos inten-
syvumo, pareiškėjui suteikiamas 
1 balas, bet ne daugiau kaip 15 
balų, ir atsižvelgiant į papildo-
mas nuostatas.

Paramos paraiškai suteikiama 
10 balų, jei pareiškėjas yra ūki-
ninkas, kuris paramos paraiškos 
pateikimo dieną yra ne vyresnis 
kaip 40 metų amžiaus arba kai 
pareiškėjas vykdo žemės ūkio 

veiklą vietovėse, kuriose esa-
ma gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių. 

Jauniesiems 
ūkininkams 
parama intensyvesnė

Suteikiamos paramos dydis 
ir intensyvumas skaičiuojamas, 
atsižvelgiant į pareiškėjo vyk-
domą veiklą. 

Jeigu vykdoma žemės ūkio 
produktų gamyba gyvulininkys-
tės, sodininkystės, daržininkys-
tės ir uogininkystės sektoriuose, 
finansuojama 50 proc. visų tin-
kamų finansuoti projekto išlaidų. 
Paramos intensyvumas 20 proc. 
punktų padidinamas jauniesiems 
ūkininkams, pateikusiems para-
mos paraišką penkerių metų lai-
kotarpiu nuo įsisteigimo dienos, 
ir pripažintiems žemės ūkio ko-
operatyvams, įgyvendinantiems 
kolektyvines investicijas. Vis 
tik didžiausias paramos intensy-
vumas šiems subjektams negali 
viršyti 70 proc. visų tinkamų fi-
nansuoti projekto išlaidų. 

Augalininkystės sektoriuje fi-
nansuojama 40 proc. visų tinka-
mų finansuoti projekto išlaidų. 
Jauniesiems ūkininkams para-
mos intensyvumas vėlgi didina-
mas 20 proc. punktų, tačiau ne-
gali viršyti 60 proc. visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų. 

Vykdant prekinių žemės ūkio 
produktų, pagamintų ar išaugin-
tų valdoje, apdorojimą (rūšiavi-
mas, pakavimas, surinkimas ir t. 
t.), perdirbimą ir tiekimą rinkai 
arba pripažinto žemės ūkio ko-
operatyvo tik iš savo narių jų 
valdose pagamintų ar išaugintų 
žemės ūkio produktų supirkimą 
ir realizavimą, supirktų iš savo 
narių jų valdose pagamintų ar 
išaugintų žemės ūkio produktų 
perdirbimą ir iš jų pagamintų 
maisto ir ne maisto produktų re-
alizavimą, finansuojama 50 proc. 
visų tinkamų finansuoti projek-
to išlaidų (išskyrus atvejus, kai 
prašoma mažesnio paramos in-
tensyvumo). Paramos intensyvu-
mas skaičiuojamas atsižvelgiant 
į šias nuostatas: 

kai vykdomas prekinių že-
mės ūkio produktų, pagamintų 
ar išaugintų valdoje, apdoroji-
mas (rūšiavimas, pakavimas, 
surinkimas ir t. t.), perdirbimas 
ir tiekimas rinkai arba pripažin-
to žemės ūkio kooperatyvo tik 
iš savo narių jų valdose paga-
mintų ar išaugintų žemės ūkio 
produktų supirkimas ir realiza-
vimas, finansuojama 50 proc. 

visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų. Paramos intensyvumas 
padidinamas 20 proc. punktų 
pripažintiems žemės ūkio ko-
operatyvams, kurie superka ir 
realizuoja iš savo narių jų val-
dose pagamintus ar išaugintus 
žemės ūkio produktus arba su-
pirktus iš savo narių jų valdose 
pagamintus ar išaugintus žemės 
ūkio produktus perdirba ir rea-
lizuoja iš jų pagamintus maisto 
ir ne maisto produktus, įgyven-
dinantiems kolektyvines inves-
ticijas vieno iš pripažinto žemės 
ūkio kooperatyvo narių valdoje 
(taikoma tik gyvulininkystės, 
sodininkystės, daržininkystės 
ir uogininkystės sektoriuose). 
Taip pat pripažintiems žemės 
ūkio kooperatyvams, kurie pa-
tys užsiima žemės ūkio produktų 
gamyba ir įgyvendina kolekty-
vines investicijas savo valdoje 
(taikoma tik gyvulininkystės, 
sodininkystės, daržininkystės 
ir uogininkystės sektoriuose). 
Pripažintiems žemės ūkio koo-
peratyvams, įgyvendinantiems 
kolektyvines investicijas, para-
mos intensyvumas negali viršyti 
70 proc. visų tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų.

Nuo š. m. lapkričio 2 iki gruo-
džio 18 d. vyksiančiu paraiškų 
teikimo laikotarpiu didžiausia 
paramos suma vienam paramos 
gavėjui negalės viršyti  600 
tūkst. Eur, o visu 2014–2020 
metų laikotarpiu – 600 tūkst. 
Eur. Būtinas reikalavimas, kad 
pareiškėjas pateiktame projek-
te turi įgyvendinti investicijas 
į gamybinių pastatų ir (arba) 
statinių naują statybą arba esa-
mų rekonstravimą ar kapitalinį 
remontą ir šioms investicijoms 
finansuoti prašyti paramos.

Šiuo paraiškų teikimo laiko-
tarpiu paramos lėšomis nefi-
nansuojama nauja žemės ūkio 
technika ir nauja žemės ūkio 
įranga. Finansuojama nauja 
įranga, skirta remiamai veiklai 
specializuotame žemės ūkio 
sektoriuje vykdyti ir būtina ga-
mybinių pastatų eksploatavimui 
užtikrinti, nauji technologiniai 
įrengimai, skirti specializuoto 
žemės ūkio sektoriaus pirmi-
niams žemės ūkio produktams 
apdoroti ir (arba) perdirbti, ir 
(arba) paruošti realizacijai, taip 
pat specializuotame žemės ūkio 
sektoriuje vykdyti būtinų pasta-
tų ir (arba) statinių naują staty-
bą, rekonstravimą ar kapitalinį 
remontą, ir t. t.

Užsak. Nr. 1011

Ar autobusai per karantiną dar važiuos?
Lietuvoje vėl paskelbtas karan-

tinas. Kiek teko girdėti, nuo šios 
savaitės Anykščių rajono moks-
leiviai vėl mokosi namuose, todėl 
visai tapo nebeaišku, kokiais gra-
fikais kursuoja vietinio susisieki-
mo autobusai. Jeigu moksleiviai 
mokosi iš namų, tai gal autobusai 

važiuoja moksleivių atostogų gra-
fiku?

Labai pasigendame tokios in-
formacijos iš Anykščių rajono 
savivaldybės ir UAB „Transporto 
centras“. Būtina tokią informaciją 
viešinti pirmame „Anykštos“ lai-
kraščio puslapyje.

Taip pat teko girdėti, kad vie-
tiniais autobusais keleiviai, kaip 
pavasarį paskelbto karantino lai-
kotarpiu, nebebus vežami nemo-
kamai. Pamenu, pavasarį vairuo-
tojai nuo keleivių net širmomis 
buvo atskirti, pinigų iš keleivių 
neprašė, kad koronavirusu neužsi-

krėstų žmonės.
Pavasarį koronavirusu susirgi-

mų buvo gerokai mažiau.Dabar 
susirgimų skaičius rekordinis. Ar 
rudenį virusas jau nebe toks pavo-
jingas?

Keleivė Aldona
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savaitgalio diskusija Kam turėtų atitekti aukščiausi prioritetai?
Anykščių rajono savivaldybė gruodį žada pristatyti atnaujintą Anykščių rajono savivaldy-

bės kelių ir gatvių rekonstravimo ir kapitalinio remonto prioritetinį sąrašą. Kokias Anykščių 
miesto ir rajono gatves bei kelius, taip pat daugiabučių namų kiemus, šaligatvius į šį sąrašą 
siūlytumėte įtraukti?

Vietinis: „Žiburio gatvės dau-
giabubčio namo Nr. 10 automobi-
lių aikštelė čimtą metų neasfaltuo-
ta.“

Važinėjanti: „Būtinai pabaigti 
kelią link Skiemonių, t.y.Biržinkos.
kelias.Juk sujungė abi mokyklas, 
Anykščius su Alanta, judėjimas di-
delis vyksta!!!“

MSV: „Mindaugo g. ar pateks į 
tų laimingųjų sąrašą .Meras prieš 
du metus žadėjo bent ženklus, ri-
bojančius greitį .Atspėkit, ką pada-
rė- teisingai, nieko.Ten po lietaus 
balos vanduo į garažus ir į gyven-
tojų kiemus. Nei šaligatvių, nei ga-
tvės apšvietimo.“

valentinas: „Biliuno 25 namo 
kiemas jau seniai pretenduoja i vi-
sos Lietuvos kiemų kiemą, gaila, 
foto neina įkelt, savivaldybės kler-
kai iš gėdos sudegtų“.

Apšvietimui: „Turistinis mies-
telis, o vakare glūduma !“

Žadėtojams: „Savivaldybės pa-
valdume yra bevardė gatvė, kuri 
jungia Piktagalio kaimo Dirbtuvių 
gatvę ir Kuniškių kaimo Švyturio 
gatve. Jos ilgis tik apie 200 metrų. 
Kažkada ji buvo su asfalto danga. 
Eismo intensyvumas joje - kaip 
Anykščiuose. Tik čia pagrindinės 
transporto priemonės sunkiasvorė 
žemės ūkio technika ir krovini-
nės automašinos. Gyventojams 
žiemą tenka kęsti tik fermų tvai-
ką ir triukšmą. Vasaros metu visą 
puokštę ,,džiaugsmų“  : - smarvė, 
dulkės, triukšmas. O taip norisi gy-
venti žmoniškai.“

Ažupietė: „Ažupiečiuose. Ga-
tvė nuo baseino iki gyvenamųjų 
namų.O vienoj vietoj po lietaus 
tokia didelė bala būna, kad mašina 
plaukia!“

Gyventoja: „Atkarpa, Anykš-
čiai-Keblonys! Nei apšvietimo, nei 
šaligatvio. Pėsčiomis galima galvą 
nusisukti, nes kelkraštyje vienos 
duobės, o neduok Dieve, turi pra-
silenkti mašinos, tai dėkis kur nori 
- ar į griovį, ar į tvenkinį...“

Rajono prioritetai: 1. Premijos 
skyrimas už viruso suvaldymą... 
2. Viruso paieška ten, kur jo nėra! 
3. Turizmo skatinimas, kuris yra 
beprasmis rajone ! 4. Žoliapjovės-
amfibijos pastatymas ant „siauru-
ko“ bėgių muziejuje :-) 5. Asfalto 
įrengimas keliukui Kurklių kai-
me“.

Vardenis: „Svėdasu šaligatvius 
ir pagrindinį kelią remontuokit... 
Neįmanoma nei paeiti, nei prava-
žiuoti. Miestelis toks pravažiuoja-
mas , bet baisu, kokie šaligatviai, 
visur sutvarkyta, visi viską gali, 
tik Svėdasuos nieko nera ir negali, 

„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.)

nieks lėšų neskiria ir pan. ...,!!!!“

Jadze iš Svedasu: „Valdžia tu-
ret dėmesį atkreipt, kad tokiam 
gražiam Svedasu miestely labai 
prasti , seniai neremontuoti šaliga-
tviai ir kad baigias vietos kapinėse. 
Kur raiks dėt nabašnikus, kai ka-
puos nebeliks vietas? Nuspelniu-
sius žmones da bus galima laidot 
unt bažnyčios švintoriaus, ten daug 
gali sutilpt, ale visiem mirusiem ti-
nai vietas neužteks.“

30 metų žadėjo: „Troškūnuose, 
Traupio gatvės gabaliuką iki Juos-
tos upelio. Ten viso 200 metrų, ne-
įmanoma gyventi nuo dulkių, ku-
rias kelią miskoveziai ir kiti auto. 
Manau, ne kosminiai pinigai būtų. 
Ačiū už dėmesį!“

Rubikėnas: „Anykščiai-Rubi-
kiai, matyt, pats baisiausias kelias 
rajone, turintis didelį eismo įten-

syvumą vietinių rajono gyventojų 
+ vasarą turistų. Per praeitus me-
tus tris priekinius stiklus pakeitėm 
nuosavam transportui. Šiais metais 
jau du. Ir taip kiekvienais metais. 
Gyvunų daug, kelias siauras, kel-
kraščiai duobėti ir nelygūs, nors 
juos tvarko keliskart per metus. Pa-
darė protinguoliai kelią Rubikiai-
Bebarzdžiai, kur 10 mašinu per 
dieną pravažiuoja. Ir kam? Ne nuo 
to galo darbus dirbat. Nera supra-
timo ir kompetencijos pas kažką, 
kas sprendžia, kur ir ką daryti.“

Juozas iš Mikierių: „Kada kas 
nors atkreips dėmesį į Mikierius? 
Tokios gražios vietos, atvažiuoja 
daug ekskursijų, bet niekas nesirū-
pina to vieškelio asfaltavimu. Bai-
giam uždust nuo dulkių. O visi tik 
apie gatves kalba, apie miesčionis. 
Gal kai kada ne tik rinkimų proga 
reikia prisiminti ir kaimo žmones.“

Mažiausiai penki Anykščių savivaldybės 
darbuotojai persirgo korona

(Atkelta iš 1 psl.)

Galbūt „koroną“ atsivežė 
iš Alantos?

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovas Dai-
nius Žiogelis „Anykštai“ sakė, kad 
mūsų rajone koronaviruso židinių 
kol kas nėra. 

Jo teigimu, visi koronaviruso 
atvejai yra arba šeiminiai, arba 
„atvežtiniai“. D.Žiogelis kalbėjo, 
kad trys pastarosiomis dienomis 
fiksuoti susirgimų koronavirusu 
atvejai yra tose šeimose, kur prieš 
tai koronavirusu sirgo kitas šeimos 
narys. 

Kalbėdamas apie „atvežtinius“ 
atvejus, D.Žiogelis minėjo Molėtų 
rajono Alantos gimnaziją, kuri pa-
skelbta koronaviruso židiniu. 

Tiesa, ir pačiam rajono Operaci-
jų vadovui neaišku, kaip iš Alantos 
„koroną“ anykštėnai išsivežiojo 
po mūsų rajoną, nes kaimyninėje 
Skiemonių seniūnijoje, D.Žiogelio 
duomenimis, susirgimų koronavi-
rusu nėra registruota.   

Alantos gimnazija paskelbta ko-
ronaviruso židiniu, nes keliems su 

gimnazija susijusiems asmenims 
diagnozuota ši liga. 

Greitasis testas susirgimą 
parodė Andrioniškio 
seniūnijos darbuotojui

Šiomis dienomis atliekant tes-
tus Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojams, 
vienam  Andrioniškio seniūnijos 
darbuotojui nustatytas susirgimas 
koronavirusu. Jis ir su juo kontaktų 
turėję asmenys izoliavosi. Andrio-
niškio seniūnas Rolandas Lančic-
kas „Anykštai“ sakė, jog kol kas 
seniūnijos pastato durys yra užver-
tos - visas kolektyvas dirba nuoto-
liniu būdu. 

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
„Anykštai“sakė, jog greitųjų tes-
tų duomenys yra tik preliminarūs. 
Ar tikrai asmuo, kuriam greitasis 
testas parodė susirgimą, serga ko-
ronavirusu - parodys tik įprastinis 
testas. Iki tol Anykščių rajone du 
greitųjų testų rezultatai buvę tei-
giami, bet atlikus įprastinius testus 
rezultatai buvo neigiami.

Greitieji testai parodė, kad 4 
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojai yra 
persirgę koronavirusu. Iš viso, 
vertinant greitųjų testų rezultatus, 
Anykščių rajone yra per 10 ko-
ronavirusu persirgusių asmenų.  
Greitieji testai atliekami tik tiems 
asmenims, kurie patys to pagei-
dauja. 

Greitieji testai atlikti 114 (iš 
168) Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojų. Grei-
tieji testai atlikti daugiau nei 200 
Anykščių rajono švietimio įstaigų 
darbuotojų. Testai daryti rinkimų 
komisijų nariams, socialiniams 
darbuotojams, kultūros darbuoto-
jams ir kitiems asmenims.    

„Pati nepasidariau testo. Tą die-
ną, kai buvo daromi testai, buvau 
išvykusi. Todėl neturiu moralinės 
teisės priekaištauti testo nepasi-
dariusiems žmonėms. Tačiau esu 
įsitikinusi, kad greituosius testus 
darytis verta, vien jau dėl savęs. 
Žinojimui. Juolab kad procedūra 
yra labai paprasta - paiima kraujo 
lašą ir iš karto pateikia atsakymą“, 
- „Anykštai“ sakė savivaldybės gy-
dytoja V.Daugelavičienė. 

Priminsime, jog susirgimą ko-
ronavirusu nustačius Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 

centro darbuotojui visas šios įs-
taigos kolektyvas buvo izoliuotas. 
Paklaustas, ar patikrinus visus šios 
įstaigos darbuotojus rasta daugiau 
sergančių koronavirusu, vicemeras 
D.Žiogelis atsakė, jog duomenų 
neturįs.

Aštuoni medikai - 
mėginių dvidešimt per dieną
 
Praėjusį šeštadienį rašėme, kad 

Anykščiuose planuojama atidary-
ti mobilųjį koronaviruso patikros 
punktą (Vidmantas ŠMIGELS-
KAS; „Korona“: Anykščiuose ne 
taip baisu, bet baisu“). D.Žiogelis 
vakar „Anykštai“ aiškino, jog šis 
punktas problemų neišspręs, nes 
bus tikrinama labai nedaug asme-
nų. „Gausime 20 mėginių dienai. 
O dirbti tame punkte turės 8 kva-
lifikuoti medikai, kurie nebegalės 
eiti į savo pagrindinį darbą“, - 
„Anykštai dėstė vicemeras, Ope-
racijų vadovas D.Žiogelis.

Mobilusis patikros punktas 
Vairuotojų gatvės gale turėtų 
būti įrengtas jau rytoj, trečiadie-
nį. „O kada įteisinsim, kada pra-
dės veikti – neaišku“, - aiškino 
D.Žiogelis.  

Pirmadienį, lapkričio 9-ąją, Lie-
tuvoje koronavirusu sirgo 18 tūkst. 
723 žmonės. Sergamumas 100 
tūks. gyventojų buvo 528,8. Di-
džiausias sergamumas 100 tūkst. 
gyventojų buvo Plungės rajone  - 
1582 (522 atvejai), Širvintų rajo-
ne - 1054 (159) ir Šilalės rajone 
- 1000 (219). 

Anykščių rajone sergamumas 
koronavirusu 100 tūkst. gyventojų 
buvo 99,9. 

Andrioniškio seniūnas Rolandas Lančickas viliasi, 
jog tikrasis testas parodys, kad jo seniūnijos darbuo-
tojas yra sveikas. 

Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Dau-
gelavičienė „Anykštai“ sakė, jog greitųjų testų duo-
menys yra tik preliminarūs.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijos Operacijų 
vadovas Dainius Žiogelis nesitiki, kad mobilusis ko-
ronaviruso patikros punktas išspręs problemas.

Skaudžios netekties ir liū-
desio valandą dėl Angelės 
Puodžiukienės mirties nuošir-
džiai užjaučiame šeimos na-
rius ir artimuosius. Telydi Jus 
paguoda ir dvasios tvirtybė 
šiuo sunkiu metu.

Anykščių rajono savivaldy-
bės vadovai

užjaučia
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MOZAIKA

sprintas

horoskopas
AVINAS. Problemos dėl svei-

katos savaitės pradžioje neturėtų 
būti išties rimtos. Antroje savaitės 
pusėje galite būti užsipultas ir kaž-
kuo apkaltintas, bet bendradarbiai 
jus visiškai palaikys. Savaitgalį 
nebūkite toks lengvabūdis ir gar-
bėtroška - nieko tokio, jei nebūsite 
nuolatinio susižavėjimo objektas.

JAUTIS. Galimas daiktas, kad 
kažkas yra sumanęs negarbingų 
dalykų. Savaitės pradžioje galimi 
bandymai suvaržyti jūsų laisvą va-
lią, primesti svetimas žaidimo tai-
sykles. Į savaitės pabaigą šeimos 
nariai gali inicijuoti pasikeitimus 
namų ūkyje, dideles finansines 
investicijas. Galite patirti stresą. 
Jau būtų ne pro šalį atsipūsti. Bent 
diena tikro poilsio padėtų atgauti 
pusiausvyrą.

DVYNIAI. Bendras darbas, 
ypač protinis, bus itin produkty-
vus ir atneš jums didelį pasitenki-

nimą. Jūsų protas šią savaitę bus 
ypač pagaulus ir kūrybiškas. Gali 
prasiplėsti interesų ratas, gal net 
susidomėsite astrologija... Svarbų 
susitikimą ar derybas pasistenkite 
atidėti antrai savaitės pusei - tada 
būsite itin iškalbingas ir įtikimas.

VĖŽYS. Šią savaitę būsite ge-
rokai užsiėmęs namų rūpesčiais, 
tad kitiems dalykams veikiausiai 
neliks nei laiko, nei jėgų. Savai-
tės pradžioje tikėtinos nelauktos 
pajamos. Antroje savaitės pusėje 
gali kankinti seniai praėjusių die-
nų ilgesys. Gali būti, kad dvasiškai 
nesate pakankamai stabilus. Jums 
labai reikia artimo žmogaus para-
mos ir supratimo.

LIŪTAS. Jei turite vaikų, šią sa-
vaitę turėtumėte sulaukti iš jų daug 
džiaugsmo ir malonių siurprizų. 
Apskritai santykiai su artimaisiais 
bus šilti ir nuoširdūs. Turėsite ne 
vieną progą išreikšti savo kūrybi-
nes ar kokios kitos veiklos ambici-
jas. Ilgas ir detalus pokalbis savait-

galį praturtins jus nauju požiūriu į 
senus dalykus.

MERGELĖ. Šią savaitę neiš-
vengsite kompromisų. Jausitės ga-
nėtinai suvaržytas, tiek jūsų norai, 
tiek veiksmai dėl pačių įvairiausių 
priežasčių bus visaip varžomi. Ne-
sileiskite išvedamas iš kantrybės! 
Pasistenkite nepirkti ne pačių bū-
tiniausių daiktų ir nesudarinėkite 
finansinių sandėrių. Kiek geresnė 
ši savaitė bus meninės pakraipos 
Mergelėms.

SVARSTYKLĖS. Labai tin-
kamas metas verslo deryboms, 
dalykinėms kelionėms. Labiau 
pasitikėkite draugais ir kolegomis, 
nedubliuokite jų darbo - taip iš-
vengsite nereikalingo streso ir su-
taupysite brangaus laiko. Žiūrėkite 
strategijos: kuo geriau situaciją 
suvoksite pats, tuo aiškiau galėsite 
suformuluoti užduotį kitiems. Ro-
mantiškas flirtas savaitės pradžioje 
gali pridaryti rūpesčių antroje sa-
vaitės pusėje.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje turėsite problemų namuo-
se, kurias labai norėtumėte tiesiog 
ignoruoti. Nedarykite taip! Saugo-
kitės pernelyg emocingai reaguoti, 
ypač bendraudamas su viršininkais 
ar vyresniais už save. Geriausiu 
atveju tai bus palaikyta prasto iš-
siauklėjimo požymiu. Laukia sun-
kaus, bet menkai vertinamo darbo 
periodas.

ŠAULYS. Šią savaitę jau geriau 
seksis įgyvendinti savo planus. Pa-
galiau aiškiai pajusite kryptį. Besi-
vaikydamas savo tikslų saugokitės 
įžeisti ar kokiu nors būdu įskaudin-
ti jums palankų asmenį. Apskritai 
šią savaitę jūsų spinduliuojama 
jėga ir energija padarys gerą įspūdį 
aplinkiniams. Nesibaiminkite pa-
pildomų neplanuotų išlaidų - ilgai-
niui visa tai atsipirks.

OŽIARAGIS. Šią savaitę galite 
tikėtis emocinio atoslūgio. Didieji 
įvykiai jau praėję, skubieji darbai 
vienaip ar kitaip nudirbti, ir dabar 

norisi tik išjungti telefoną ir gerai 
išsimiegoti... Savaitgalį laukia iš-
laidavimas ir pramogos. Tikriau-
siai galite sau tai leisti be žymesnių 
padarinių?

VANDENIS. Vargu ar ir šią sa-
vaitę liksite visų dėmesio centre, 
net jei ir norėtumėte. Jei nenorite 
pasirodyti juokingas, verčiau su-
sitaikykite su susiklostančia padė-
timi. Pasistenkite, kad ambicijos 
nepasirodytų esančios didesnės už 
galimybes. Apskritai šią savaitę 
verčiau praleisti kiek įmanoma pa-
syviau.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
būsite labai išsiblaškęs, darbus 
dirbsite ką nugriebdamas - tai tą, 
tai kitą. Turite pagaliau apsispręs-
ti ir nurimti. Konfliktas namuose 
antroje savaitės pusėje gali pa-
skatinti siekti didesnės asmeni-
nės nepriklausomybės ir laisvės. 
Patarimas jums šią savaitę vienas 
- nusileiskite pagaliau iš dangaus 
ant žemės.

Futbolas. FK „Anykščių“ ko-
manda  SFL lygos D diviziono 
varžybose užėmė trečiąją vietą ir 
iškovojo teisę kitą sezoną rung-
tyniauti aukštesniame C divizio-
ne.  Lygos organizatoriai surengė 
geriausių žaidėjų rinkimus, ku-
riuose anykštėnas, 31-erių metų 
gynėjas Modestas Bagdonavičius  
užėmė antrą vietą (7 balai).

Krepšinis. Anykščių „KKSC–

Elmis“ RKL B diviziono, B gru-
pės trečiojo turo rungtynes žais 
lapkričio 13 dieną Jonavoje, kur 
susitiks susitiks su „CBet–2“ ko-
manda. RKL rungtynės nuo šiol 
vyks be žiūrovų.  Iki šiol anykš-
tėnai vienerias žaistas rungtynes 
laimėjo, o antras pralaimėjo. 

Paskutines rungtynes anykš-
tėnai žaidė Kazlų Rūdoje, kur 
71:76 nusileido vietos „SC Ata-
kos“ ekipai. „KKSC–Elmis“ šiose 
rungtynėse rezulatyviausiai žaidė 
T. Jodelis, pelnęs 20 taškų, ir  D. 

Radžiūnas, įmetęs 18 taškų.

Karantinas. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centras skel-
bia, jog per karantiną Anykščių 
KKSC treneriai sportinio ugdy-
mo treniruotes vykdo nuotoliniu 
būdu, pasirinkdami skirtingus 
sportinio ugdymo metodus. Vie-
nas jų –ugdytiniams pateikiami 
nurodymai raštu (el. paštu ar 
„Facebook“ platformoje), kokius 
veiksmus jie turi atlikti savaran-
kiškos treniruotės metu ir kaip 

tai padaryti taisyklingai (su in-
terneto nuorodomis į „Youtube“ 
ar kitą puslapį, kur yra rodoma 
treniruočių technika be specia-
laus sportinio inventoriaus arba 
tiesiog panaudojami namuose 
esantys daiktai).

Taip pat galimas trenerio 
asmeniškai filmuotos video 
medžiagos pateikimas gru-
pės sportininkams (el. paštu 
ar „Facebook“ platformoje) su 
užduotimi pateikti grįžtamąjį 
ryšį, kaip jiems sekasi atlikti už-

duotis, užfiksuojant atliekamus 
pratimus ir/ ar užduotis video 
formatu. Vienas populiariausių 
ir dažniausiai šiuo metu trenerių 
naudojamų treniruočių vedimo 
būdų – tiesioginė komunikacija 
(konferencinis pokalbis), pasi-
telkiant tokias programėles kaip 
„Messenger“, „Zoom“ ar „Sky-
pe” bei sujungiant sportininkus 
į vieną grupę, kur visi turi gali-
mybę tiesiogiai bendrauti, atlikti 
pratimus, klausti trenerio ir gauti 
paaiškinimus.

Į kosmosą paleistas jau 
šeštas lietuvių 
„NanoAvionics“ palydovas  

Iš Indijos Satisho Dhawano kos-
moso centro šeštadienį startavusi 
raketa-nešėja į žemąją orbitą iškėlė 
vienintelės Lietuvos kosminių tech-
nologijų bendrovės „NanoAvioni-
cs“ palydovą R2. Tai jau šeštas įmo-
nės sukurtas ir į kosmosą paleistas 
palydovas

„NanoAvionics“ vadovas ir ben-
drakūrėjas Vytenis Buzas sako, jog 
ši misija yra dar vienas žingsnis ku-
riant ne tik pavienius palydovus, bet 
ir jų spiečius, arba grupes, vienija-
mas bendrų užduočių.

Palydovas gabena Jungtinės 
Karalystės daiktų interneto (IoT) 
technologijų kūrėjos „Lacuna Spa-
ce“ įrenginį. Jis užtikrins geresnę 
Pusiaujo regionų aprėptį, paspartins 
informacijos perdavimą ir atvers 
daugiau galimybių IoT paslaugų 
tiekėjams Pietų Amerikoje, Afrikoje 
ir Pietryčių Azijoje, kur populiarėja 
IoT sprendimai aplinkos būklės ste-
bėsenai, miestų infrastruktūros val-
dymui ar išmaniajam žemės ūkiui. 

Be to, „NanoAvionics“ šiemet 
pasirašė sutartį su Vokietijos „Exo-
launch“ – pagal ją du Lietuvos įmo-
nės mažieji palydovai bus iškelti į 
Žemės orbitą „SpaceX“ raketa-ne-
šėja „Falcon 9“. Jie i bus gaminami 
JAV klientui, o pirmasis orbitą turė-
tų pasiekti jau gruodžio mėnesį.  

Šią vasarą „NanoAvionics“ taip 
pat pasirašė sutartį su JAV Naci-
onaline aeronautikos ir kosmoso 
administracija (NASA) ir pagamins 
12-kos palydovų platformą, kurio-
je į orbitą bus iškelta ir išbandyta 
NASA kuriama Saulės burių sis-

tema „Advanced Composite Solar 
Sail System“ (ACS3).

Balandį „NanoAvionics“ pasira-
šė didelės vertės sutartį su Jungtinės 
Karalystės bendrove „Sen“, kurian-
čia itin aukštos raiškos (UHD) Že-
mės vaizdo sistemą, skirtą planetos 
aplinkos, gamtos katastrofų ar kli-
mato kaitos padarinių stebėsenai.

„NanoAvionics“ turi biurus Ko-
lumbijoje (JAV), Midlande (JAV), 
Beisingstoke (JK), Vilniuje ir Kau-
ne. 

Japonijos imperatoriaus 
brolis paskelbtas 
pirmuoju žmogumi eilėje 
į sostą

Japonijos imperatoriaus Naruhi-
to jaunesnysis brolis Fumihito se-
kmadienį per tradicines apeigas rū-
muose buvo oficialiai prisaikdintas 
pirmuoju žmogumi eilėje į Chrizan-
temų sostą.

Ceremonija dėl koronaviruso 
pandemijos buvo atidėta septy-
niems mėnesiams ir buvo gerokai 
kuklesnė.

54 metų princo, dažniau vadina-
mo Akishino, prisaikdinimo cere-
monija užbaigė visą virtinę sosto 
perdavimo ritualų, kurie buvo pra-
dėti pernai gegužę, kai Naruhito 
įžengė į sostą atsistatydinus jų 86 
metų tėvui Akihito.

Japonijos imperatoriaus rūmų 
garbiausiame Pušų kambaryje 60-
metis Naruhito oficialiai paskelbė 
savo jaunesnįjį brolį seniausios pa-
saulyje monarchijos sosto įpėdiniu.

Šią ceremoniją iš pradžių ketinta 
surengti balandžio 19 dieną, tačiau 
ją teko atidėti Japonijos vyriausybei 
išleidus įsaką dėl nepaprastosios 

padėties šalyje, susijusios su koro-
naviruso pandemija. Sekmadienį 
surengta ceremonija tetruko vos 
15 minučių, o jos dalyvių skaičius 
buvo sumažintas nuo pirminių 350 
iki 50.

Dabar eilėje į Japonijos impera-
toriaus sostą be imperatoriaus jau-
nesniojo brolio yra tik jo 14-metis 
sūnus Hisahito, nes Naruhito aš-
tuoniolikmetė duktė Aiko ir sosto 
įpėdinio dukterys Mako ir Kako 
į sostą pretenduoti negali, nes yra 
moterys.

2005 metais Japonijoje svarsty-
ta moterų imperatorių galimybė, 
tačiau 2006-aisiais gimė Hisahito 
ir šis klausimas buvo pamirštas. 
Visuomenės paklausos rodo, kad 
dauguma šalies gyventojų pritaria 
moterų imperatorių idėjai. Be to, 
Aiko šalyje yra itin populiari.

Kamalos Harris vyras taps 
pirmuoju JAV 
„antruoju ponu“

Kai Kamala Harris pateko į isto-
riją kaip pirmoji moteris ir juodaodė 
Jungtinių Valstijų viceprezidentė, jos 
vyras Dougas Emhoffas taip pat tapo 
pirmuoju per šalies istoriją „antruoju 
ponu“.

K. Harris ir D. Emhoffas susituo-
kė 2014-aisiais. Jai tai buvo pirmoji 
santuoka, o jam – antroji. Jiedu taip 
pat bus pirmoji rasiniu atžvilgiu 
mišri pora šiose pozicijose. Jis yra 
baltaodis, o ji yra indų ir jamaikiečių 
imigrantų dukra. Abiem yra po 56 
metus.

D. Emhoffo, kaip „antrojo pono“, 
vaidmens kontūrus dar teks nubrėžti. 
Pats jis iki šiol gana miglotai kalbėjo 
apie savo planus.

Tradiciškai iš prezidentų ir vice-
prezidentų antrųjų pusių tikimasi, 
kad jie palaikys delikačią pusiausvy-
rą tarp paramos ir nepriklausomumo. 
Daugelis imasi labdaringos veiklos.

„Slaptuoju ginklu“ per savo žmo-

nos rinkimų kampaniją laikytas D. 
Emhoffas yra nemažai pasiekęs 
advokatas, besispecializuojantis ži-
niasklaidos, sporto ir pramogų sek-
toriaus teisės srityje.

Rugpjūtį jis laikinai sustabdė dar-
bus tarptautinėje kompanijoje „DLA 
Piper“, turinčioje lobistų biurų Va-
šingtone, kad nekiltų klausimų dėl 
galimų K. Harris interesų konfliktų. 
Iki šiol D. Emhoffas gana miglotai 
kalbėjo apie tai, ar išeis iš bendrovės, 
nors yra užsiminęs, kad gali imtis 
vadinamųjų pro bono bylų.

D. Emhoffas taip pat taps pirmuo-
ju žydu, priklausančiu Amerikos 
pirmajai ar antrajai šeimai. Draugai 
jį apibūdina kaip ne itin religinių tai-
syklių besilaikantį žydą, kuris visgi 
tvirtai sieja save su judaizmu, pada-
riusiu didelę įtaką jo formavimuisi.

D. Emhoffas gimė Brukline ir 
augo Naujajame Džersyje. Jis teigia 
su malonumu prisimenantis žydiš-
kas vasaros stovyklas, kur yra gavęs 
ir apdovanojimų už sportinius pasie-
kimus.

Kai Dougas mokėsi vidurinėje 
mokykloje, tėvas pervežė visą šei-
mą į Los Andželą, kur D. Emhoffas 
studijavo teisę Pietų Kalifornijos 
universitete. Vėliau jis dirbo keliose 
teisės firmose, o galiausiai įsidarbino 
„DLA Piper“.

D. Emhoffas su K. Harris susipa-
žino per „aklą“ pasimatymą, kurį su-
organizavo draugai, ir sako, kad tai 
buvo „meilė iš pirmo žvilgsnio“. Jo 
vaikai iš pirmosios santuokos pamo-
tę vadina „Mamala“.

Būsimoji viceprezidentė gerai su-
taria ir su pirmąja vyro žmona Kers-
tin Mackin, kuri net Padėkos dieną 
švenčia kartu.

Ženevos aukcione bus 
parduodamas itin retas 
rausvasis deimantas

Ženevoje per ateinantį trečiadienį 
vyksiantį aukcioną bus parduoda-

mas itin retas rausvasis deimantas, 
kurio vertė –23–38 mln. JAV dole-
rių (19,4–32 mln. eurų).

Rusijoje iškastas 14,83 karato 
deimantas, kaip ir garsus rusų bale-
tas pavadintas „Rožės dvasia“, yra 
visų laikų didžiausias brangakme-
nis, kuris bus parduodamas savo 
kategorijoje – „sodriai fantazinės 
rausvai violetinės spalvos“.

„Bet kokio dydžio rausvųjų dei-
mantų gamtoje pasitaiko itin retai“, 
– aukciono namų „Sotheby's“ pa-
reiškime pažymėjo papuošalų sky-
riaus vadovas Gary Schuleris.

„Tik 1 proc. visų rausvųjų dei-
mantų yra didesni nei 10 karatų“, 
– pridūrė jis.

Duodamas interviu naujienų 
agentūrai AFP, „Sotherby's“ Žene-
vos filialo aukštos kokybės juve-
lyrinių dirbinių aukcionų vadovas 
Benoit Repellinas sakė, kad par-
duodamas ovalus deimantas yra 
„visiškai švarus“.

Deimantą 2017 metų liepą Rusi-
jos šiaurės rytiniame Jakutijos regi-
one aptiko šalies bendrovė „Alro-
sa“ – viena didžiausių pasaulyje šių 
brangakmenių kasėjų.

Pasak B. Repellino, juvelyrams 
teko uoliai padirbėti ištisus metus, 
kad deimantas būtų nušlifuotas.

„Sotherby's“ nurodo, kad bran-
giausias kada nors visame pasaulyje 
per varžytynes parduotas deiman-
tas, brangakmenis ar papuošalas yra 
„CTF Pink Star“ – 59,6 karato ova-
lus rausvasis deimantas, parduotas 
2017 metų Honkonge už 71,2 mln. 
JAV dolerių (60 mln. eurų).

Pasak B. Repellino, penki iš 10 
vertingiausių deimantų, kada nors 
parduotų aukcione, buvo būtent 
rausvieji.

„Rožės dvasia“ parduodama už-
darant Australijoje esančią pasaulio 
didžiausios rausvųjų deimantų ka-
syklą, nes joje išseko brangakmenių 
atsargos.

-ANyKŠtA
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parduoda

įvairūs

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. 

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

Sodą ar sodybą, butą mieste ar 
rajone. 

Tel.: (8-657) 52080, 
(8-647) 35121.

Automobiliai.

Įmonė - automobilius. Gali būti 
nevažiuojantys, nurašyti, be TA. 
Išrašo pardavimo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

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.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

uab „anykščių Vosinta“ ieško vyr. buhalterio (-ės). 
Darbo pobūdis: 

- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei 

savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
reikalavimai: 

- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
atlyginimas 1200-1300 eur neatskaičius mokesčių. 
Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 

CV prašome siųsti el. paštu a.vosinta@gmail.com. 

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.
siūlo darbą

kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, žirnius, pupas, grikius. 

Tel. (8-638) 71971.

Malkas kaladėmis, medie-
nos atraižas pakais, supjautas. 
Statybinę medieną. Atveža. 

Tel. (8-629) 76267.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. Greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

Automobiliai

Geros būklės TOYOTA 
COROLLA, 2002 m. Dyzelinas, 
mechaninė, 2 l, TA iki 2021-09-05.

Tel. (8-687) 39709.

kita

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.
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Eur piniginis prizas 0148201 300 Eur piniginis prizas 0118068 400 Eur piniginis prizas 0338258 500 Eur piniginis prizas 0263701 500 Eur piniginis prizas 
0194181 600 Eur piniginis prizas 0305790 700 Eur piniginis prizas 0231022 700 Eur piniginis prizas 0311588 750 Eur piniginis prizas 0300254 750 Eur 
piniginis prizas 0313485 750 Eur piniginis prizas 0078616 800 Eur piniginis prizas 0033187 Automobilis VW T-CROSS 0265493 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0269929 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0269931 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0270026 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0273274 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0273387 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0274113 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0212899 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0274165 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0212909 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0275072 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0212921 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0277957 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0212932 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0277958 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0212945 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0278436 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0212953 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0278437 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0212967 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0212978 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0212987 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0212999 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213013 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213027 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0213040 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213050 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213059 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213068 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0213076 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213087 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213098 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0213108 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0227116 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0227572 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0228584 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0228587 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0228645 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0228654 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230122 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230129 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0230135 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230138 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230141 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230147 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0230149 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230151 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230152 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230155 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0230541 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0230712 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0231019 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0231155 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0231159 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0231163 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0231167 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0231171 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0231973 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0231974 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0232226 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0236359 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0237941 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0239166 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0239559 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0240034 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0242357 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0242365 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0242368 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0242431 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0245233 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0245234 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0247609 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0250727 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0251526 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0254734 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0255412 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258187 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0258194 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258199 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258206 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258207 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0258210 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258215 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258217 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258222 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0258226 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258696 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258727 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0258780 Laiminga vieta prizas 54 
Eur 0259982 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0260299 Laiminga vieta prizas 54 Eur 0260301 Laiminga vieta prizas 54 Eur 003*507 Pakvietimas į TV studiją 
009*282 Pakvietimas į TV studiją 001*894 Pakvietimas į TV studiją

Kaminų valymas, 
įdėklų gamyba, 
montavimas. 

Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

Jei norite ką nors 
padovanoti, 

toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami 

„Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus 

g.29, Anykščiai
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anekdotas

oras

+4

+8

mėnulis
lapkričio 10 - 13 d. - delčia.

Martynas, Vygintas, Milvydė, 
Anastazija, Nastė.

Andriejus, Leonas, Vaišviltas, 
Gelvydė, Andrius, Evelina.

šiandien

lapkričio 11 d.

vardadieniai

lapkričio 12 d.
Juozapotas, Teodoras, 
Ašmantas, Alvilė, Kristina, 
Renata, Kristinas.

lapkričio 13 d.
Norvydas, Eirimė, Arkadijus.

Direktorius sako tarnautojui:
- Jūs būtumėte puikus nusikaltėlis.
- Kodėl gi, viršininke? - nustemba 

darbuotojas.
- Matote, kad ir kaip stengiuosi, 

niekaip negaliu rasti jokių jūsų vei-
klos pėdsakų.

***
Sunkus darbas nieko nepribaigė. 

Bet kam rizikuoti?

***
Sausakimšame autobuse:
- Ar jūs kitoje stotelėje lipate? Ne? 

Tada pasikeiskime.
- Gerai keiskimės. O ką įdomaus 

jūs turite?

***
Du liūtai aptvare apžiūrinėja gydy-

tojo lagaminą.
- Tai buvo geras veterinaras,- sako 

vienas iš jų.
- Taip,- pritaria kitas.- Gaila, kad 

neliko nė gabaliuko.

***
Traukinių stotyje pranešama:
- Traukinys „Maskva-Čiukotka“ 

išvyksta 12 valandą iš antrojo tako. 
Kartojame specialiai čiukčiams: trau-
kinys „Maskva - namo“ išvyks, kai 
abi rodyklės bus viršuje, nuo trečio ir 
ketvirto bėgių. Sėkmingos kelionės!

***
Važiuoja senis dviračiu, karšta, 

prakaitas bėga. Sugalvojo pailsėti 
ant tilto. Žiūri, žvejys stovi meškerę 
į vandenį įmerkęs ir spokso į plūdę. 
Senis klausia žvejo:

- Na, ką, žuvį gaudai ?
Žvejys tyli.
- Klausiu, ar žuvį gaudai?
Vėl tyla.
- Tu kurčias, ar ką?
Žvejys tyli, į plūdę žiūri. Senis nu-

sispjovė, atsisėdo ant dviračio, ir to-
liau mina. Nuvažiavo porą kilometrų, 
atsisuka, žiūri žvejys rėkauja, ranko-
mis mosikuoja - atseit, greičiau atva-
žiuok. Apsisuko senis, grįžta atgal, o 
žvejys ir klausia:

- Na, ką, dviračiu važinėji?

Savojo jubiliejaus proga 
dovanojo skulptūras Vytautas BAGDoNAS

Viešintų seniūnijoje gyvenančio ir produktyviai kuriančio meni-
ninko Prano Petronio medžio skulptūras galima pamatyti ne tiktai 
Anykščių krašte, bet ir Vilniuje, Kėdainiuose, Lazdijuose, Ignali-
noje, Druskininkuose, Palangoje bei daugelyje kitų vietų. Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narys nuo 1977 metų, laisvasis meninin-
kas nuo 1997-ųjų metų Pranas Petronis garsėja kaip senųjų drožy-
bos tradicijų meistras, jo talentui paklūstantis medis virsta unika-
liais stogastulpiais, kryžiais, meniškomis skulptūromis. 

Jis yra vienas iš kelių Lietuvos medžio drožėjų, 1991 metų 
sausio viduryje skubiai, per vieną naktį sukūrusių laikiną me-
dinį paminklą Vilniaus Antakalnio kapinėse laidojamoms sausio 
13-osios aukoms. 2008 metais Pranas Petronis tapo tarptautinės 
skulptūrų parodos „Šv. Jurgio pavasaris“ laureatu...

Šių metų pavasarį skulptorius 
minėjo garbingą 70-mečio sukaktį.  
Savojo jubiliejaus proga meninin-
kas nusprendė asmeninę kūrybinę 
dovaną paskirti visiems lietuvių 
literatūros klasiko Juozo Tumo-
Vaižganto kūrybos gerbėjams. Ka-
dangi jis buvo laimėjęs Lietuvos 
kultūros tarybos skirtą stipendiją, 
tad galėjo pats nuspręsti, kokią 
skulptūrą sukurti, kam savo nau-
jąjį darbą paskirti. Taigi, meistras 
nusprendė sukurti medžio skulp-
tūrų kompoziciją ir joje įamžinti  
Vaižganto apysakos „Žemaičių 
Robinzonas“ veikėjus. Skulptū-
roms  medžio drožėjas pasirinko 
Vaižganto  gimtąjį Malaišių kaimą, 
esantį Svėdasų seniūnijoje. 2019-
ųjų vasarą, minint Vaižganto metus 
ir pasitinkant šio klasiko 150-ąsias 

gimimo metines, Malaišių kaimas  
pasipuošė trimis naujomis skulp-
tūromis. Pranas Petronis tuomet  
medyje atkūrė Vaižganto apysakos 
„Nebylys“ veikėjus, Aleksandras 
Tarabilda atkūrė darbštųjį Napalį,  
„Pragiedrulių“ veikėją, o Vladas 
Gaidys savo medžio skulptūrą pa-
skyrė Dzidoriui-artojui.

- Tuomet, droždamas skulptūrą,  
Malaišiuose praleidau ne vieną die-
ną. Teko pabendrauti ir su vietiniais 
gyventojais, ir su ekskursantais, tu-
rėjau galimybę iš arčiau susipažinti 
su kaimu, dar menančiu Vaižganto 
vaikystės ir jaunystės metus, čia pa-
sisemti kūrybinio įkvėpimo,- pasa-
koja menininkas,- todėl šiemet, kai 
pasitaikė proga vėl ką nors sukurti, 
pasirinkau ne ką kita, o dar vieną 
Vaižganto kūrinį. Ir nusprendžiau 

skulptūrinę kompoziciją padovano-
ti visiems Vaižganto kūrybos gerbė-
jams, šio rašytojo gimtinėje apsilan-
kantiems žmonėms.

Medžio drožėjo dovana Malai-
šiuose atsirado respublikinio ren-
ginio - „Vaižgantinių“ - išvakarėse. 
Pats autorius kartu su pagalbinin-
ke, savo žmona Ineta Aukse Petro-
niene, skulptūras atvežė, įbetona-
vo, rūpestingai sutvarkė aplinką. 
Beliko „Vaižgantinių“ šventės da-
lyviams, visiems, atvykstantiems į 
Malaišius, tiktai kompozicija gro-
žėtis, šalia skulptūrų fotografuotis 
ar tiesiog šalia jų pabūti, pasėdėti. 
Menininkas Pranas Petronis medy-
je įamžino veiklų ir darbštų žemai-
tį, visokių naujovių propaguotoją, 
lietuviškos mokyklos steigėją, 
„Žemaičių Robinzonu“ vadinamą  

Vencę (Vincą Kaniavą), jo drau-
gą, ūkininką Ontę (Antaną Kram-
pliauskį), Vinco tėvus Kaniavas 
ir kūmus (krikšto tėvus) Vaurus.  
Tarp atskirų skulptūrų sumaniai  
sukomponuoti meniški suolai, kad  
čia, jaukioje aplinkoje netoli buvu-
sios Tumų sodybvietės, būtų gali-
ma pasėdėti, pailsėti, pamąstyti. 

Malaišiai pastaruoju metu sulau-
kia daugybės ekskursijų ir pavie-
nių turistų. Visų lankytojų dėmesį 
patraukia čia kuriamas medžio 
skulptūrų Vaižganto kūrybos mo-
tyvais parkas. Visos skulptūros čia  
savitos, unikalios, išraiškingos, 
perteikiančios Vaižganto kūrybos 
išskirtinumą. O Prano Petronio  
padovanota skulptūrinė kompo-
zicija traukia pasėdėti, pasvajoti, 
pamąstyti.

2019 metų vasarą Pranas Petronis  Malaišiuose kūrė skulptūrą, 
kurioje įamžino Vaižganto apysakos „Nebylys“ veikėjus.

Skulptūrinę kompoziciją įbetonavus, menininkas Pranas Petro-
nis nusifotografavo kartu su pagalbininke, savo žmona Ineta 
Aukse Petroniene.

Vaižganto tėviškėje 2019-ųjų vasarą  statomos medžio drožėjų su-
kurtos skulptūros Vaižganto kūrinių tematika. Šalia savojo „Ne-
bylio“ stovi skulptūros autorius Pranas Petronis (dešinėje).

Medžio drožėjas visuomet savo darbus fotografuoja  juostiniu  
fotoaparatu.                Autoriaus nuotr.


