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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Šaldiklius pripildė kiaulienos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį, prieš prasidedant karantinui, žmonės siaubė preky-
bos centrus. Dideliais kiekiais pirkti ne tik maisto produktai, bet 
ir buitinės priemonės, statybinės medžiagos.

Nuo pirmadienio, kovo 16-osios, 
nebedirba ne maisto prekių parduo-
tuvės, todėl statybininkai savaitgalį 
stengėsi apsirūpinti medžiagomis, 
kad dar bent kurį laiką galėtų tęsti 
darbus.  

Maisto prekių parduotuvėse 
ypač pirktos kruopos, tualetinis po-
pierius ir žalia kiauliena. 

Anykščių Vilniaus gatvės ,,Nor-
foje“ ir pirmadienio rytą žmonių 
buvo daugiau nei įprasta tokiu 
laiku. Vargu ar galima sakyti, jog 
prekybos centro lentynos yra išluo-
tos, tačiau kruopų ir tualetinio po-
pieriaus skyriuose - daug laisvos 
vietos. Sekmadienį buvo išpirkta ir 
visa ,,Norfoje“ buvusi žalia kiau-
liena, pirmadienio rytą kiaulienos 
padėklai dar buvo tušti.

Gera prekyba sekmadienį buvusi ir 
šalia ,,Norfos“ esančiai ,,Anykštuko“ 
parduotuvei. Pirmadienio rytą par-
duotuvės mėsos šaldytuvas jau buvo 
papildytas, tačiau sekmadienį žalios 
mėsos parduotuvė buvo pritrūkusi. 
,,Kai kurių prekių pardavėme tris ar 
keturis kartus daugiau nei įprastai“, - 
,,Anykštai“ sakė parduotuvės savinin-
kė Gintarė Šimulionienė.

Anykščių rajono vartotojų koo-

peratyvo vadovė Rita Kripaitienė 
,,Anykštai“ sakė, jog kooperatyvo 
parduotuvių pardavimai savaitgalį 
taip pat buvo didesni nei įprastai, 
tačiau, pasak jos, ,,ne kartais“. Ma-
tyt, žmonės, pasiryžę išleisti dides-
nius pinigus atsargoms, keliavo 
iki prekybos centrų. ,,Galbūt mėsą 
išpirko. Kruopų daugiau nupirkta, 
tačiau prekystaliai nėra iššluoti“, - 
kalbėjo R.Kripaitienė.

Verslininkė dėstė, jog prekių tie-
kėjai žada, kad atsargos sandėliuo-
se yra didžiulės ir prekių Lietuvai 
per karantiną nepritrūks. ,,Konkre-
čią dieną, konkrečioje parduotuvė-
je gali negauti konkrečios prekės. 
Bet ar be vieno ar kelių produktų 
nė dienos neišgyvensime?“ - reto-
riškai klausė Anykščių rajono var-
totojų kooperatyvo direktorė.      

Kooperatyvas nuo pirmadienio 
uždarė visas ne maisto prekių par-
duotuves. Visi šių parduotuvių dar-
buotojai dviem savaitėms išleisti 
eilinių atostogų. Tad kol kas dėl 
darbuotojų priverstinių prastovų 
kooperatyvas didesnių problemų 
neturi, tačiau R.Kripaitienė kalbė-
jo, kad neaišku, ką reikės daryti, 
jeigu karantinas užsitęs mėnesius. 

Po savaitgalio prekybos centrų lentynose atsirado laisvos 
vietos. 

,,Anykštos“ redakcija dirbs kitaip

Į redakcijos žurnalistus kviečiame kreiptis telefonais (8-671) 76995 (Robertas Aleksiejūnas) arba (8-618) 25835 (Vidmantas 
Šmigelskas) bei elektroniniais paštais: robertas.a@anyksta.lt arba vidmantas.s@anyksta.lt.

Reklamą į laikraštį ,,Anykšta“ ir portalą anyksta.lt taip pat prašome perduoti elektroninais paštais - reklama@anyksta.lt 
ir anyksta@anyksta.lt arba telefonu (8-686) 33036. 

Prenumeratoriai, atsiimantys laikraštį ,,Anykštos“ redakcijoje, turėtų, kaip įprasta, eiti į redakciją - laikraščiai jų lauks redakcijos korido-
riuje. Rekomenduojame vienu metu į koridorių įeiti po vieną asmenį.

Tie skaitytojai, kurie neturės galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos antrajam 2020 metų ketvirčiui per laiškininkus, nuėję 
į paštų skyrius arba elektroniniu būdu, turėtų skambinti į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

Išlikime drauge šiuo sunkiu metu – stengsimės dirbti taip, 
kad žinotumėte, kas vyksta Anykščių krašte.

-AnyKŠtA 

Viliamės, jog ,,Anykštos“ laikraštis ir per karantiną Jus pasieks antradieniais ir šeštadieniais – 
taip, kaip buvo įprasta. Tačiau redakcijos darbo režimas keičiasi. Stengsimės mažinti kontaktus, 

taip saugodami Jus ir save pačius.

Kapinės. Anykščių rajono 
savivaldybė rimtai nusiteikusi 
Anykščiuose atidaryti ne tik gy-
vūnų globos namus, bet ir gyvū-
nų kapines. Planuojama, kad jos 
galėtų būti atidarytos Gegužės 
gatvės gale. ,,Radom tokią vietą 
gyvūnų kapinėms, kuri nuo gy-
venamųjų namų yra nutolusi apie 
pusę kilometro“, - sakė Anykščių 
rajono mero pavaduotojas Dai-
nius Žiogelis. Planuojama, kad 
gyvūnų kapinės užimtų apie 30 
arų plotą, būtų užtvertos tvora, 
pažymėtos atitinkamais infor-
maciniais ženklais.Ties gyvūnų 
kapinių įrengimo klausimu, anot 
D.Žiogelio, rajono valdžia dirba 
jau pusmetį.

Būstas. Anykščių rajono savi-
valdybė pirks 20 socialinių butų. 
Socialiniai butai bus perkami 
ne tik Anykščių mieste, bet ir 
Anykščių, Troškūnų, Svėdasų ir 
Kavarsko seniūnijose. Butų pir-
kimo projektui skirta 255 954,39 
Eur Europos  Sąjungos investi-
cijų. Savivaldybės prisidėjimas 
prie projekto -  45 168,43 Eur. 

Gaisras. Kovo 14 dieną Anykš-
čiuose, S. Nėries g., iš mūrinio 
dviejų aukštų namo dūmtrau-
kio veržėsi liepsna - gyventojai 
kvietė ugniagesius. Nustatyta, 
kad  dūmtraukyje degė suodžiai. 
Ugniagesiai įvykio vietoje budė-
jo, kol išdegė suodžiai.

Taisyklės. Kai kurios Anykš-
čių maisto prekių parduotuvės 
karantino metu ėmėsi ypatingų 
saugumo priemonių. Parduotuvė 
,,Taip sveikiau“ paskelbė taisy-
kles prikėjams, kuriose numaty-
ta, kad  vienu metu parduotuvėje 
gali būti ne daugiau kaip du kli-
entai.

Sprendimas. Anykščių rajono 
savivaldybė skelbiasi atsisakiusi 
vienkartinių plastiko pakuočių. 
,,Nuo šių metų vasario mėnesio 
tarybos posėdžių metu nebenau-
dojami plastikiniai vandens bu-
teliukai, atsisakyta plastikinės 
vandens taros bendrose admi-
nistracijos patalpose“, - pranešė 
savivaldybė.

Saviizoliacijai 
skiria 
bendrabutį

Girtą kūdikį 
pagimdžiusi 
sudergietė 
laisvės atėmimo 
bausmės išvengė

Įvedus 
karantiną - 
daugybė 
draudimų ir 
pokyčių

Vengia nebūtinų kontaktų
Valdas JUŠKA, ūkininkas:
,,...Šilnamiuose jau noksta 

agurkai - darbų nesustabdysi...“ 
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spektras

temidės svarstyklės

Lietuvos paštas informuoja apie laikinus veiklos pokyčius 
AB Lietuvos paštas, kaip ir kitos Vyriausybės paskelbto ka-

rantino laikotarpyje dirbančios strategiškai svarbios institucijos 
ir įmonės, tęsia savo veiklą. Bendrovė, be įstatymo numatytos 
teikti universaliosios pašto paslaugos, gyventojams toliau pri-
statys tokias kritiškai svarbias paslaugas, kaip pensijos, išmo-
kos, tęs siuntų pristatymo paslaugą įsigijusiems būtinas prekes 
elektroninėse parduotuvėse. Tačiau, siekdama riboti kontaktą 
tarp savo darbuotojų ir gyventojų, nuo kovo 16 d. – 30 d. taikys 
tam tikrus veiklos apribojimus. 

PAŠTO SKYRIAI

Mažinama paslaugų apimtis, 
t. y., klientams bus teikiamos tik 
šios būtinosios paslaugos:

• universaliosios pašto paslau-
gos, t. y. siuntų ir laiškų priėmi-
mas bei išdavimas;

• išmokamos pensijos bei pa-
šalpos;

• priimamos piniginės įmokos 
bei atliekamos piniginės perlaidos;

• priimama spaudos prenume-
rata (siekiant užtikrinti informa-
cijos prieinamumą gyventojams).

Ribojamas klientų skaičius 
skyriuje, t. y., vienu metu skyriu-
je galės būti tiek žmonių, kiek yra 
klientų aptarnavimo vietų.

Laikinai paslaugos nebus tei-
kiamos „PayPost“ skyriuose, ta-
čiau būtinąsias paslaugas bus ga-
lima gauti pašto skyriuose.

Bus prekiaujama tik pakavimo 

priemonėmis ir pašto ženklais.

LAIŠKININKŲ TEIKIA-
MOS PAŠTO PASLAUGOS:

Klientams tiesiogiai (į rankas) 
bus pristatomos tik pensijos, pa-
šalpos ir procesiniai dokumentai, 
juos įteikiant „iki slenksčio“, t. 
y., pašto darbuotojai neaptar-
naus klientų jų gyvenamųjų pa-
talpų viduje. 

Registruoti laiškai, prenume-
rata bei siuntos, telpantys į pašto 
dėžutę, bus įmetami į pašto dė-
žutę.

Į pašto dėžutę netelpančios 
siuntos, klientams į namus ne-
bus pristatomos, bet išduodamos 
pašto skyriuje arba, esant gali-
mybei, pristatomos į siuntų sa-
vitarnos terminalus, apie tai in-
formuojant klientus SMS žinute 
arba pranešimu.

KURJERIAI

Kurjerinės siuntos pristatomos 
tik „iki slenksčio“, t. y., kurjeriai 
neaptarnaus klientų jų gyvenamųjų 
patalpų viduje. 

Taip pat Lietuvos paštas darbuo-
tojų vardu prašo visų šalies gyven-
tojų: 

• Jokiu būdu neatidaryti durų 
pašto darbuotojams, jei namie 
yra saviizoliacijoje esančių gy-
ventojų.

• Siuntas siųsti naudojantis be 
žmogiškojo kontakto veikiančiais 
LP EXPRESS paštomatais, dir-
bančiais 24/7. 

• Siekiant mažinti kontaktą, nau-
dotis e-savitarna paruošiant siuntas 
namie: www.manosiuntos.post.lt. 

• Pagal galimybes atidėti bet 
kokį vizitą į pašto skyrius. 

• Pašto skyriuose laikytis pašto 
darbuotojų nurodymų.

Vagystė. Kovo 14 dieną,  apie 
8.00 val., gautas pareiškimas, 
kad Anykščių seniūnijoje iš sa-
vaeigio traktoriaus T16M pa-
vogtas akumuliatorius, iš kuro 
bako išleista apie 20 litrų dyze-

linio kuro.  Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Avarija. Kovo 13 dieną,  apie 
21.30 val., Troškūnuose vyras 
(g. 1997 m.), galimai automo-
bilio ,,BMW 520D" vairuotojas, 
nepasirinko saugaus greičio, nu-
važiavo nuo kelio, atsitrenkė į 

Troškūnų Švč. Trejybės bažny-
čios tvorą ir ją apgadino. Eismo 
įvykio metu nukentėjo automo-
bilyje kartu važiavęs jaunuolis 
(g. 2003 m.), kuris paguldytas į 
Panevėžio respublikinę ligoninę. 
Vairuotojas taip pat paguldytas į 
Panevėžio respublikinę ligoninę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

 Smurtas. Kovo 13 dieną,  
apie 17.53 val., Anykščiuose 
vyras (g. 1970 m.) (nustatytas 
2,30 prom. girtumas) smurtavo 
prieš sugyventinę (g. 1980 m.) 
(nustatytas 1,84 prom. girtu-
mas). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Skyrė. Vyriausybei siekiant su-
valdyti koronaviruso plitimą, iš 
valstybės rezervo Sveikatos apsau-
gos ministerijai skirta papildomai 
910 tūkst. eurų. Iš šios sumos 280 
tūkst. eurų skirta Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos centrui 14-
kai termovizorių įsigyti, 630 tūkst. 
eurų – Nacionalinei visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorijai 
reagentams ir kitoms priemonėms, 
būtinoms virusui nustatyti. Sprendi-
mas priimtas Vyriausybės posėdyje 
pirmadienį. Kovo pradžioje Vyriau-
sybė iš rezervo jau skyrė 303 tūkst. 
eurų, iš jų 159 tūkst. eurų - Nacio-
nalinio visuomenės sveikatos centro 
laboratorijai, reagentams ir kitoms 
priemonėms, dar 90 tūkst. eurų 
- trims termovizoriams Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos oro uostuose, 
dezinfekcinėms priemonėms, sava-
norių ir nuolat budinčių darbuotojų 
maitinimui, transporto išlaidoms, 
dezinfekavimo priemonėms. Dar 
54 tūkst. eurų buvo skirta NVSC ir 
Nacionalinei visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorijai, t.y. instituci-
jų darbuotojų atlyginimams išaugus 
jų darbo krūviui, nes šie atlieka tyri-
mus, konsultuoja gyventojus dirbda-
mi viršvalandžius.

Koreguos. Kovos su koronavi-
rusu strategija Lietuvoje koreguo-
jama atsižvelgiant į situaciją, teigė 
premjeras Saulius Skvernelis. „Kie-
kvieną dieną viskas keičiasi ir mes 
tikrai matome, kas vyksta Europoje 
ir pasaulyje, kokios tos praktikos 
yra. Koreguojame ir koreguosime 
tuos veiksmus, nes tai yra valandų 
klausimas – atrodo, viską susidėlio-
jome, praėjo pora valandų, vėl reikia 
naujus sprendimus priimti, tai tokiu 
režimu ir dirbame“, – po susitikimo 
su prezidentu sakė Vyriausybės va-
dovas. Jis taip pat teigė pasitikintis ir 
neabejojantis šiuo metu galiojančio-
mis priemonėmis, kurios užsienio 
šalyse, kovojant su koronavirusu ir 
jo grėsmėmis, yra skirtingos. Prezi-
dentas Gitanas Nausėda pridūrė, kad 
šalys, išgyvenusios protrūkio „viršū-
nę“ anksčiau, šiuo metu jau taiko li-
beralesnes priemones. „Kinija, Pietų 
Korėja šiandien grįžta prie libera-
lesnio režimo – atidarinėja kavines, 
šiek tiek palengvina žmonių judėji-
mą. Reiškia, tos priemonės, kurios iš 
pirmo žvilgsnio atrodė pakankamai 
drakoniškos žmogaus teisių požiū-
riu, jos buvo būtinos, jos davė rezul-
tatą“, – kalbėjo šalies vadovas.

Iranas. Iranas pirmadienį prane-
šė, kad nuo naujojo koronaviruso 
sukeltos ligos COVID-19 per parą 
mirė dar 129 žmonės – rekordiškai 
daug nuo protrūkio pradžios. „Pra-
šome visų šį virusą vertinti rimtai 
ir jokiu būdu nebandyti keliauti 
į kitą provinciją“, – per spaudos 
konferenciją pareiškė  Sveikatos 
apsaugos ministerijos atstovas Kia-
noushas Jahanpouras. Nuo vasario 
19 dienos, kai buvo pranešta apie 
pirmus du mirties nuo  COVID-
19 atvejus, šalyje mirė iš viso 853 
žmonės. Pasak K. Jahanpouro, per 
pastarąją parą šalyje buvo patvirtin-
ti 1 053 nauji ligos atvejai, bendras 
susirgusiųjų skaičius išaugo iki 14 
991. Teherano provincijoje naujų 
užsikrėtusiųjų koronavirusu skai-
čius yra didžiausias šalyje – užre-
gistruota 200 naujų atvejų, bet tai 
yra 50 atvejų mažiau nei ankstesnę 
dieną. Antroje vietoje pagal naujų 
atvejų skaičių yra centrinė Isfaha-
no provincija, kur užregistruota 
118 naujų užsikrėtusiųjų, trečioje – 
šiaurinis Mazandaranas su 96 nau-
jais atvejais.

,,Iš užsienio grįžta vyras ir dukra. 
Jie izoliuosis bute. Tačiau ką man 
daryti? Kur man dėtis? Aš negaliu 
neiti į darbą“, - ,,Anykštai“ dėstė 
pašnekovė.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė sekmadienį ,,Anykštai“ 
aiškino, kad savivaldybė privalo 
suteikti patalpas saviizoliacijai, jei-
gu asmenys negali izoliuotis savo 
bute. Pasak direktorės, izoliacijai 
numatytos Anykščių technologijos 
mokyklos patalpos.

L.Kuliešaitė dėstė, jog asmenys 
dėl saviizoliacijos turėtų skambinti 
bendruoju telefonu - 1808. O kon-
krečiai Anykščiuose nėra į ką kreip-
tis. Tiesa, redakcijai skambinusios 
moters problemą direkorė žadėjo 
išspręsti asmeniškai.

L.Kuliešaitė sakė, kad apgyven-
dinimas izoliacijos laikotarpiu as-

meniui suteikiamas nemokamai, 
tačiau dėl koronaviruso plitimo 
prevencinių priemonių kol kas yra 
daug neaiškumų.

Pirmadienį, kovo 16 d., posėdžia-
vusi Anykščių rajono savivaldybės 
Ekstremalių situacijų komisija ofi-
cialiai nusprendė Anykščių tech-
nologijų mokyklos bendrabutyje 
izoliuoti asmenis, kurie neturi gali-
mybių izoliuotis savarankiškai. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė, Ekstre-
malių situacijų komisijos pirminin-
kė Ligita Kuliešaitė sakė, kad ben-
drabutyje būtų galima izoliuoti apie 
200 žmonių.

Už sergančiųjų izoliaciją Anykš-
čių technologijos mokyklos bendra-
butyje, anot L.Kuliešaitės, bus atsa-
kinga Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė.

-AnyKŠtA

Saviizoliacijai skiria bendrabutį
Praėjusį sekmadienį, kovo 15 d., ,,Anykštos“ žurnalistui paskam-

binusi moteris sakė, jog nežinanti, kaip spręsti saviizoliacijos dėl ko-
ronaviruso problemą. Sprendimą, kur izoliuoti užsikrėtusius koro-
navirusu, Anykščių rajono savivaldybė priėmė tik šį pirmadienį.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė aiškina, kad asmenys dėl saviizoliacijos turėtų skam-
binti bendruoju telefono numeriu 1808.

Girtą kūdikį pagimdžiusi sudergietė laisvės 
atėmimo bausmės išvengė
Byloje dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo Klaipėdos apylinkės 

teismas lygtine laisvės atėmimo bausme nuteisė girtą kūdikį pa-
gimdžiusią 36-erių surdegietę. 

Moteris pripažinta kalta dėl 
sunkaus sveikatos sutrikdymo 
dėl neatsargumo. Jai skirta vienų 
metų laisvės atėmimo bausmė, 
jos vykdymą atidedant pusantrų 
metų. Taip pat bausmės atidėji-
mo laikotarpiu ji įpareigota dirbti 
arba registruotis Užimtumo tar-
nyboje, prižiūrėti savo nepilna-

mečius vaikus ir nevartoti psichi-
ką veikiančių medžiagų, tarp jų ir 
alkoholio. 

Bylos duomenimis, 2019 metų 
balandį moteris, apsvaigusi nuo 
alkoholio, pagimdė kūdikį, kurio 
kraujyje nustatyta mirtina alkoho-
lio koncentracija – 4,09 promilės. 
Pačiai moteriai buvo nustatytas 2 

prom. girtumas.
Dviejų su puse kilogramų gi-

musi mergytė buvo gydoma rea-
nimacijoje.

Iš ligoninės paleistas kūdikis 
perduotas globėjams, pas kuriuos 
iki šiol gyvena. Vėliau  moteris 
buvo pareiškusi, kad dukrą nori 
auginti pati, tačiau dar ikiteismi-
nio tyrimo metu nustatyta, kad  
mama jos nė karto taip ir neap-
lankė.

Oficialiai neblaivų kūdikį pa-
gimdžiusios sudergietės gyvena-

moji vieta deklaruota Anykščių 
rajone, tačiau iš namų ji išvyko 
prieš pustrečių metų. Būdama 
nėščia, moteris pas medikus ne-
silankė. Neturėdama  nuolatinės 
gyvenamosios vietos ir darbo, su 
sugyventiniu ji nuolat kraustėsi iš 
vienos vietos į kitą, vertėsi atsi-
tiktiniais uždarbiais.

Sudergietė turi dar paauglę du-
krą, tačiau ji auga vaikų globos 
namuose.

-AnyKŠtA
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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 ra-
jono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius papa-
sakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Ar užteks sąmoningumo kovoje su koronaviruso plitimu?
Dėl koronaviruso grėsmės Lietuvoje įvestas karantinas: uždarytos mokyklos, vaikų darželiai bei 

kitos švietimo įstaigos,  uždrausti viešieji renginiai, apribota kultūros, sporto įstaigų veikla...
Kaip manote, ar Lietuvos žmonėms užteks sąmoningumo kovojant su koronaviruso plitimu? Ar 

Anykščiai, Jūsų vertinimu, adekvačiai sureagavo į mirtino viruso grėsmes ir ėmėsi reikiamų prie-
monių? Kaip Jūs patys saugotės nuo koronaviruso?

Visiems turi rūpėti: „Kovoti 
su šiuo klastingu virusu turime 
griežtai ir vieningai. Bet nieko 
nebus, jei vieni saugosis, o kiti 
važinės po užsienius, grįžę nesi-
laikys karantino, visur vaikščios, 
eis į darbą ir platins virusus. Rei-
kia griežtai laikytis higienos, bet 
kai kas neplauna rankų, kosti, 
čiaudo į visas puses, snargliuoja-
si, nesinaudoja nosinėmis. Reikia 
uždrausti bet kokius renginius, 
sporto varžybas net ir lauke. Bū-
kime vieningi, principingi.“

Blaivinykas: „Geriausia dezin-
fekuoti rankas ir gerklę samago-
nu. Spiritinis skystis padeda nuo 
visokių virusų išvengti. Dar gali-
ma samagonu ir stalus, durų ran-
kenas ir kt. daiktus valyti. Kodėl 
samagonu? Jis pigesnis ir laipsnių 
daugiau kaip valstybinės ariel-
kos.“

Senis Šaltis: „Dėl ko visą lai-
ką pabrėžiama, kad koronos vi-
rusas pavojingiausias seniems 
žmonėms? Ar tai reiškia, kad seni 
pirdylos turi tik sėdėti namuos ir 
niekur nejudėti rūras suraukę? Ar 
reikia su balta marška apsijuosus 
eiti į kapus ir laukti smerties?“

Kraštietė: „Mano šeima nuo 
koronaviruso saugosi stiprinda-
ma imunitetą. Gerai išsimiega-
me. Ilgai būname lauke, ypač kai 
saulė šviečia. Stengiamės sveikai 
valgyt - daug daržovių, vaisių, 
pakankamai vandens. Stipriai 
apribojom saldumynų vartojimą, 
atsisakėm vaisvandenių. Vengiam 
streso. Juokaujam, žaidžiam stalo 
žaidimus. Ribojam apsilankymą 
parduotuvėse, kitose vietose, ku-
riose yra žmonių. Einam tik bū-
tiniausiu atveju. Sveikindamiesi 
su žmonėmis nesiglėbesčiuojam, 

nespaudžiam rankų. Dažnai vėdi-
nam kambarius ir kruopščiai bei 
dažnai plaunam rankas su muilu. 
Ir nešvariomis jokiu būdu nelie-
čiam veido.

Daugiau pozityvumo ir saugo-
kim vieni kitus!“

Blefas: „Visiškas nusišnekėji-
mas, kad rankų plovimas muilu 
apsaugo nuo koronaviruso. Plo-
vimas, higiena reikalingi, apsau-
go švara nuo bet kokių virusų. 
O nuo šito viruso dar nežinia kas 
apsaugo, nes nėra vaistų, vakcinų, 
niekas nežino, nuo ko tas virusas 
plinta. Rankų plovimas muilu ap-
saugo nuo koronoviruso taip, kaip 
nabašniką nuo mirties gali apsau-
goti žvakė.“

Kažin???: „Ar nereikės kurios 
nors Italijos keliauninkės peda-
gogės INTUBUOTI? Užims kie-

no nors vietą gauti visą reikiamą 
INTUBACIJĄ, kurią galėtų gauti 
kiti pacientai. Pristigus medici-
ninių resursų, Italijos keliaunin-
kėms, kurioms rūpėjo tik jų pačių 
storosios, netaikyti gydymo, ge-
riau gelbėti kitus žmones.“

Tiesa: „Mes po truputį paten-
kame į Covid-19 baimės audrą ir 
kelio atgal nėra. Reikia veržtis pir-
myn. Netgi užgesus visiems švie-
sos šaltiniams, mes liekame būti, 
mes patys tampame audra ir dul-
kėmis... Turime įveikti šią audrą, 
nors priemonių prieš ją, atrodytų, 
daug ir neturime, išskyrus maldą, 
solidarumą ir švelnumą. Baimė 
yra vertybė. Maža to – labai svarbi 
vertybė. Nenoriu jūsų drąsinti žo-
džiais: nebijokite, būkite drąsūs. 
Tai – apgaulinga! Tik įveikę bai-
mę, mes tampame drąsūs.“

Andžela Dž.: „Stengiuosi nei-
ti į viešas vietas, mažai lanky-

tis kaip įmanoma parduotuves, 
kai nėra būtinybė. Patariu savo 
tautiečiams taip pat laikytis, juk 
kiekvienas mūsų esame svarbus. 
Linkiu, kad kiekviena aplenktu ši 
absurdiška liga. Mielieji bukime 
supratingi ir saugokimės. Linkiu 
jums auksinės sveikatos ir kuo 
mažiau negandu kiekvienam iš 
jūsų. LIKITE SVEIKI....“

Lina: „Gyvybė yra sąmoningu-
mas aukščiausia prasme. Būtinas 
visų piliečių sąmoningumas, be 
jokių žmogiškų „abejingumo vi-
rusų“, tokių kaip „aš jaunas, sti-
prus, nesusirgsiu“. Privalome visi 
vieningai laikytis to, kas aiškiai 
apibrėžta ir reglamentuota. Jokiu 
būdu negalima nuvertinti be galo 
didelės grėsmės. Galbūt mūsų 
sveikata dar mūsų rankose? Pa-
darykime viską, kad taip ir būtų. 
Likime sveiki...“

Prekyba sėklomis įsisiūbavo 
jau nuo sausio Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

19 metų Anykščiuose, Šaltupio gatvėje, veikusi parduotuvė ,,Sava“ persikėlė į naujas patalpas. 
Nuo šiol sodininkų bei daržininkų prekybininkai laukia Vilniaus gatvėje 20-uoju numeriu  pažymė-
tame renovuotame, vadinamajame ,,pieninės“ pastate.

Šioje parduotuvėje klientus pa-
sitinka Virginija ir Albinas Mu-
levičiai. Verslininkai pasakojo, 
kad per 19 metų išbandė įvairias 
veiklas - prekiavo daržovėmis, 
vėliau - dėvėtais drabužiais, su 
viena sėklų firma dirbo  franšizės 
pagrindais. Maždaug 2005-aisiais 
metais V. ir A.Mulevičiai apsisto-
jo ties viena sritimi ir prekiauja 
sodo bei daržo reikmenimis.

A.Mulevičius pasakojo, kad 
parduotuvė ,,Sava“ į naujas pa-
talpas persikėlė ne tik dėl to, kad 
Šaltupio gatvėje stovintis medi-
nis namas jau prašosi remonto. 
Prekybininkai neslėpė, kad šalia 
prekybos centro ,,Norfa“, kur da-

bar veikia jų parduotuvė, žmonių 
srautai intensyvesni, tad ir preky-
ba vyksta sėkmingiau.

,,Šiemet labai įdomi žiema. 
Žmonės jau sausio mėnėsį pas 
mus perka svogūnų sodinukus, 
prašo ridikėlių ir kitų daržovių sė-
klų. Įprastai sėklų pirkėjų sulauk-
davome kovo mėnesį“, - kalbėjo 
parduotuvės ,,Sava“ savininkė ir 
pardavėja V.Mulevičienė.

Perkamiausios šiuo metu par-
duotuvėje ,,Sava“ - pomidorų 
sėklos. Jų kainos gan nedidelės - 
pakelį sėklų galima nusipirkti ir 
už pusę euro.

V.Mulevičienė pastebėjo, kad 
sėklas žmonės ne tik perka, bet 

nuo sausio mėnesio jau ir sėja 
savo šiltnamiuose.

Apsipirkti parduotuvėje ,,Sava“  
lankytis malonu ne tik dėl nuo-
širdaus jų savininkų paslaugumo. 
Kaip prisipažino patys Anykš-
čiuose gyvenantys Mulevičiai, jie 
ir patys sodina daržus, turi sodą, 
tad visada pirkėjams gali suteikti 
naudingų patarimų.

,,Beveik visus siūlomus pir-
kėjams pomidorus pati auginda-
ma esu išbandžiusi“,- šyspsojosi 
V.Mulevičienė, kurios darže dau-
giausia auga tradicinės daržovės - 
agurkai, ridikėliai, salotos ir kt.

Užsukus į parduotuvę ,,Sava“ 
galima nusipirkti ne tik sėklų. 

Prekybininkai siūlo vejos sėklų, 
pašarinių mišinių, augalų apsau-
gos priemonių. Daugelis augalų 
apsaugos priemonių yra ekologiš-
kos. Čia galima  nuspirkti ir vazo-
nų, sodo bei daržo įrankių.

V.Mulevičienė pastebėjo, kad 
parduotuvėje ,,Sava“ išaugo ir gė-
lių sėklų pardavimai.

,,Šių sėklų žmonės perka vis 
daugiau. Gal dėl to, kad gėlių 
parduotuvėse jos yra brangios ir 
žmonės nori džiaugtis pačių išau-
gintais žiedais?“ - svarstė preky-
bininkė.

Parduotuvės ,,Sava“ klientai - 
labai įvairūs. Čia užsuka ir jauni, 
ir vyresnio amžiaus pirkėjai.

,,Pas mus ateina labai daug 
jaunų žmonių, ypač tų, kurie 
Anykščių rajone turi savo sody-

bas. Jie labai myli augalus ir puo-
selėja savo aplinką“, - pastebėjo 
V.Mulevičienė.

Jaunimui nenusileidžia ir gar-
baus amžiaus anykštėnai.

,,Atėjo 80 metų senutė, perka 
sėklas ir kitus sodo bei daržo rei-
kmenis. Skundžiasi, kad vaikai jai 
dirbti darže jau nebeleidžia, tačiau 
ji sako, kad dar nori darbuotis dar-
že“, - pasakojo V.Mulevičienė.

Mulevičiai atviravo, kad plėsti 
savo nedidelės parduotuvės neke-
tina.

,,Prekiaujame, kad išgyventu-
me“, - prisipažino verslininkai.

V.Mulevičienė pastebėjo, kad 
tenka dirbti konkurencingomis są-
lygomis, bei juokavo, kad daržo-
vių sėklų dabar kol kas negalima 
nusipirkti turbūt tik vaistinėje...

Pati parduotuvės ,,Sava“ savininkė Virginija Mulevičienė taip pat mėgsta dirbti sode, todėl pirkė-
jams visada pasiruošusi suteikti vertingų patarimų.

Parduouvė klientų laukia patrauklioje vietoje, šalia prekybos 
centro ,,Norfa“ Vilniaus gatvėje.
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Karantinas
GYVENTOJŲ DĖMESIUI!!!

Anykščių rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos laikinai gy-
ventojus aptarnaus TIK nuotoliniu būdu – el. paštu info@anyksciai.lt 
ir telefonu (8 381) 50648 bei užsakant elektronines paslaugas 
www.epaslaugos.lt. 

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“ www.spis.lt.
Metrikacijos paslaugų informacinė sistema „MEPIS“ 

www.mepis.registrucentras.lt/web/mepis. 
Prašome visuomenės sąmoningumo ir turėti kuo mažiau socialinių 

kontaktų. Turint klausimų kviečiame su savivaldybės administracijos ir 
seniūnijų specialistais konsultuotis telefonu. Darbuotojai, įvertinę Jūsų 
klausimo svarbą, suteiks informaciją dėl tolesnių veiksmų. 

Savivaldybės administracijos darbuotojų kontaktai www.anyksciai.lt.
Kviečiame saugoti vienas kito sveikatą! Jeigu grįžote iš karštųjų taš-

kų užsienyje, raginame vykdyti griežtas saviizoliacijos priemones ir 
ypač saugoti labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes – vyresnius 
gyventojus bei sergančius lėtinėmis ligomis.

Aktuali informacija apie koronavirusą www.sam.lrv.lt. 
Anykščių r. savivaldybės informacija

Įvedus karantiną - daugybė draudimų 
ir pokyčių

Pirmadienį, kovo 16 d., visoje Lietuvoje dviem savaitėms įvestas karantinas. Dėl šalyje paskelbto 
karantino bei koronaviruso plitimo grėsmės Anykščių rajono savivakdybėje sušauktas Ekstremalių 
situacijų komisijos posėdis.

Įsigaliojo daug draudimų

Vyriausybė paskelbė, kokių nu-
rodymų būtina laikytis karantino 
metu, kuris tęsis iki kovo 27 die-
nos.

Šiuo laikotarpiu draudžiama į 
šalį atvykti užsieniečiams, išsky-
rus asmenis, užtikrinančius būtinų 
prekių pristatymą į Lietuvą, įgulų 
narius, Lietuvos piliečių šeimos 
narius, asmenis, turinčius teisę gy-
venti ir dirbti Lietuvoje, diploma-
tus, NATO karinių misijų atstovus. 
Iki trečiadienio 23.59 val. palie-
kama galimybė užsienio valstybių 
piliečiams kirsti Lietuvos teritoriją 
tranzitu. Ribojimai netaikomi pre-
kių judėjimui.

Draudžiama Lietuvos piliečiams 
išvykti iš šalies, nebent jie gyve-
na ar dirba užsienyje. Išskirtiniais 
atvejais leidimą išvykti galima 
gauti ir iš Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos vadovo ar jo įgalioto 
asmens. Šalies teritorijoje judėji-
mas neribojamas. Sienos kirtimas 
apribojamas iki aštuonių pasienio 
punktų. Sieną kirsti galima ir per 
oro uostus, valstybinį jūrų uostą.

Asmenims, grįžusiems iš užsie-
nio valstybių, privaloma izoliuotis 
dviem savaitėms.

Dviem savaitėms privalomai 
stabdoma visų šalies švietimo ir ug-
dymo įstaigų veikla, išskyrus dar-
želius medikų, specialiųjų tarnybų 
pareigūnų vaikams. Paskelbtos 
moksleivių atostogos, rengiamasi 
ugdymo procesą vykdyti nuotoli-
niu būdu.

Draudžiama prekyba parduotu-
vėse, išskyrus maisto prekių par-
duotuves, vaistines, specializuo-
tas veterinarijos vaistines, maisto 
produktais prekiaujančius turgus. 
Vaistinės privalo vengti tiesioginio 
asmenų kontakto. 

Draudžiama kavinių, barų vei-
kla, išskyrus maisto išsinešimui 
paslaugą.

Draudžiami visi vieši renginiai, 
tiek uždarose, tiek atvirose erdvė-
se.

Draudžiama patekti kruiziniams 
laivams į Klaipėdos jūrų uostą.

Draudžiama viešojo adminis-
travimo įstaigoms teikti nebūtinas 

paslaugas.
Draudžiamas kultūros, laisvalai-

kio, pramogų, sporto įstaigų lanky-
mas.

 Draudžiami užsiėmimai vaikų, 
žmonių su negalia ir pagyvenusių 
žmonių dienos ir užimtumo cen-
truose.

Draudžiama lankyti pacientus li-
goninėse, išskyrus mažamečius su 
gydytojo leidimu, socialinių pas-
laugų įstaigose, šeimynose, grupi-
nio ir bendruomeninio gyvenimo 
namuose. Draudžiamas kalinių 
lankymas

Privaloma atidėti planines opera-
cijas, išskyrus būtinąją medicinos 
pagalbą, konsultacijas ir kitas ne-
būtinas procedūras gydymo įstai-
gose, įskaitant skiepus, odontologi-
jos paslaugas.  

Draudžiama teikti SPA, reabili-
tacijos paslaugas, jei jos nėra su-
sijusios su gydymu, draudžiama 
kirpyklų, grožio salonų,  kazino ir 
lošimo automatų salonų veikla.

Ribojamas tarpmiestinio trans-
porto keleivių srautas, paliekant 
bent metro atstumą tarp keleivių, 
priemonės privalomai dezinfekuo-
jamos. Rekomenduojama tai taiky-
ti ir miestų viešajam transportui.

Valstybės sektoriui privaloma 
užtikrinti būtinas neatidėliotinas 
funkcijas, atsisakant nebūtinų pas-
laugų. Tai rekomenduojama ir pri-
vačiam sektoriui.

 Viešbučių ir kitos patalpos gali 
būti naudojamos asmenų izoliavi-
mui, pagal savivaldybių ir paslau-
gų teikėjų susitarimą.

Sveikatos priežiūros specialistai, 
medikai rezidentai gali būti pasitel-
kiami darbui nepaisant jų pavaldu-
mo.

Pateiktos rekomendacijos

Karantino metu rekomenduoja-
ma tiek viešajam, tiek privačiam 
sektoriams darbą organizuoti nuo-
toliniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
tai neįmanoma. Rekomenduojama 
atsiskaityti ne grynaisiais pinigais. 
Rekomenduojama visoms Lie-
tuvoje veikiančioms religinėms 
bendruomenėms neorganizuoti re-
liginių apeigų, taip vengiant viešų 

susibūrimų.
Karantino pabaiga – vidurnaktis 

iš kovo 29-osios į kovo 30-ąją. 

Visiškai uždaryti rajono 
turgūs

Pirmadienį, kovo 16 d., sureng-
tame Anykščių rajono savivaldy-
bės Ekstremalių sitaucijų komisi-
jos posėdyje svarstytos galimybės 
tiekti maisto produktus asmenims, 
kuriais negali pasirūpinti artimieji. 
Šią paslaugą teiks Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centras. Kaip 
funkcionuos ši tvarka, kol kas ne-
nustatyta.

Ekstremalių situacijų komisijos 
posėdyje taip pat aptarti pokyčiai 
viešajame transporte. Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė sakė, 
kad pirmadienį, pirmąją karantino 
dieną, vietinio susisiekimo trans-
porto veikla dar vyko įprastine 
tvarka, tačiau nuo šiandien UAB 
,,Transporto centras“ priklausan-
tys autobusai privalės būti dezin-
fekuojami, tarp keleivių turės būti 
išlaikyti ne mažesni nei 1 metro 
atstumai.

Ekstremalių situacijų komisijos 
sprendimu nutarta karantino metu 
iki kovo 27 dienos visiškai uždary-
ti Anykščių turgų.

Posėdžiaus nuotoliniu būdu

Anykščių rajono savivaldybė  
pirmadienį paskelbė naujos dar-
bo savaitės savivaldybės vadovų 
darbotvarkes. Darbotvarkėse nu-
rodoma, kad savivaldybės vado-
vai dirbs karantino sąlygomis. Ką 
tokiomis sąlygomis konkrečiai 
veiks, skelbiama tik informaci-
ja, susijusi su mero veikla. Pir-
madienį  ir ketvirtadienį meras 
S.Obelevičius posėdžiaus nuoto-
liniu būdu. Jis dalyvaus nuoto-
liniame Anykščių rajono vietos 
veiklos grupės ir nuotoliniame 
Utenos regiono plėtros tarybos 
posėdžiuose.

Neveiks turgūs ir pirtys

UAB Anykščių komunalinis 

ūkis pirmadienį pranešė, kad ka-
rantino laikotarpiu nedirbs ne tik 
Anykščių miesto, bet ir Troškū-
nų, Svėdasų turgavietės.Taip pat 
nedirbs Anykščių ir Svėdasų pir-
tys.

Kaip jau anksčiau skelbėme, 
iki karantino pabaigos duris už-
vėrė ir Anykščių baseinas ,,Ban-
genis“, kuriame taip pat veikia 
pirtys.

Į Anykščių PSPC bus 
įleidžiami ne visi 

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centras pranešė 
apie karantino metu įvestą naują 
tvarką. Prie Saugusiųjų skyriaus 
durų ( Kudirkos 4. ) yra įrengtas 
skambutis. Paskambinę juo, paci-
entai privalės  pasakyti telefonu 
užregistruoto vizito laiką, vardą 
ir tik  tuomet bus įleisti į Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centrą. Įėjus į patalpas, pacien-
tams nurodoma dezinfekuoti ran-
kas, jiems bus matuojama kūno 
temperatūra. Į Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centrą pa-
cientai raginami nesikreipti ne-
turint daugiau temperatūros nei 
38 laipsniai, nejaučiant didelio 
silpnumo, nepakeliamo skausmo 
(didesnio nei vidutinis), jeigu jie 
nedūsta.

Jei yra sunkios  kvėpavimo takų 
infekcijos simptomai (karščia-
vimas, pasunkėjęs kvėpavimas, 
dusulys), pacientams nurodyta 
skambinti telefono numeriu 112.

Pokyčiai ir neįgaliųjų 
gyvenime

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija pranešė, kad dėl karan-
tino Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos dienos centro paslau-
gos nebus teikiamos. 

Transporto paslauga bus tei-
kiama tik į gydymo įstaigas. Visa 
kita informacija teikiama tele-
fonu 8 616 16144 arba el. paštu 
and@res,lt.

Maistą pristatys į namus ir 
darbus

Lietuvoje įvedus karantiną, 
savo veiklą perorientuoja dauge-
lis Anykščių viešojo maitinimo 
įstaigų. Daugelis jų skelbia, kad 
teiks maisto išsinešimui paslau-

gą, o esant reikalui, užsakymus 
pristatys į namus ar darbovietes. 
Maistą žadama pristatyti už tam 
tikrą mokestį ar net nemokamai. 
Iki šiol maisto pristatymo paslau-
gą Anykščiuose teikė tik dvi vie-
šojo maitinimo įstaigos. Nuo šio 
pirmadienio draudžiama kavinių, 
barų veikla, išskyrus maisto išsi-
nešimui paslaugą.

Atsiskaitymus bus galima 
atidėti

Karantino laikotarpiu su finan-
siniais sunkumais susidurian-
tiems gyventojams, o kai kuriais 
atvejais ir verslui, bus galima 
atidėti atsiskaitymus už elektros 
energiją ir dujas, pranešė Ener-
getikos ministerija. „Ignitis“ 
lengvatines atsiskaitymo už pas-
laugas sąlygas taikys tiems klien-
tams, kurie dėl karantino susidurs 
su finansiniais sunkumais. Klien-
tai galės atidėti visus mokėjimus 
už suvartotas gamtines dujas ir 
elektros energiją karantino laiko-
tarpio metu ir, jeigu bus poreikis, 
dar papildomai vienam mėnesiui. 
Jeigu bus susikaupusios didelės 
sąskaitos už energiją, klientai 
galės išdėstyti įmokas pagal in-
dividualų grafiką laikotarpiui iki 
vienerių metų. 

Patiriantiems atsiskaitymų 
sunkumų, reikės individualiai su-
sisiekti su „Ignitis“ klientų aptar-
navimo specialistais ir informuo-
ti apie šių sąlygų poreikį.

Savivaldybėms rekomenduoja-
ma sudaryti galimybę atidėti arba 
išdėstyti per ilgesnį laikotarpį 
įmokas už komunalines paslau-
gas ir šilumos energiją, tačiau dėl 
to Anykščių rajono savivaldybė 
sprendimų nėra priėmusi.

Nuo koronaviruso neapsau-
gos, bet užtikrins rimtį

Policija skelbia, kad karantino 
laikotarpiu yra pasiruošusi užti-
krinti visuomenės rimtį ir saugu-
mą. Policijos vadovybė taip pat 
priėmė sprendimą nuo 2020 m. 
kovo 13 d. (iki atskiro pavedi-
mo atšaukimo) skirti priemokas 
faktiškai reagavimą į pranešimus 
vykdantiems pareigūnams bei 
policijos pajėgas valdantiems pa-
reigūnams. 

-AnyKŠtA

Karantino metu imtasi griežtų apsisaugojimo nuo viruso plitimo priemonių.      BNS nuotr.
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komentarai

Dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugy-
tojai R. POCIŪNIENEI už nuoširdų gydymą ir bendravimą.

Jūs turite pašaukimą gydyti žmones.

J. SKREDĖNIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gerb. gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI 
ir slaugytojai Rasai JANKIENEI už nuoširdumą, rūpestingą 
gydymą, malonų bendravimą.

G. ir A. PUPŠTAI

Dėkoju gydytojui R. JURKĖNUI - gydytojui, kuris apdova-
notas pašaukimu gydyti žmones.

V. MICHRABOVA

Noriu išreikšti didžiulę padėką Anykščiuose dirbančiam gy-
dytojui Valdui MACIJAUSKUI už rekomendaciją, kuri išgel-
bėjo mano vyro gyvybę. Ilgą laiką buvo gydytas stuburas, o 
šio gydytojo dėka buvo atrasta tikroji ligos priežastis.

Pagarbiai
Karolina ZAKUTAUSKIENĖ

Populiariausio mediko rinkimų lyderiai nesikeičia
Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti medikai. „Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti populia-

riausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsime balandžio 25 dieną.

Populiariausių medikų rin-
kimuose pirmauja 22 pacientų 
padėkas gavusi Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoja D. Kaz-
lauskienė.

16 padėkų gavo gydytojas V. 
Macijauskas. 10 padėkų gavo gy-
dytoja R. Juodiškienė. 9 kartus 
padėkota gydytojai N. Kišonaitei. 
7 padėkos – gydytojai D. Iricijan. 
Po 4 padėkas gavo gydytojai G. 
Šinkūnaitė, R. Bukelis ir R. Jurkė-
nas. 3 padėkas gavo gydytojas A. 
Tarvydas. 2 padėkos – gydytojoms 
A. Morkūnienei ir V. Giriūnienei. 

Po 1 kartą padėkota gydytojoms 
Z. Neniškienei ir V. Žiogei.

6 padėkos - Anykščių ligoninės 
direktoriaus pavaduotojai medi-
cinai V. Pažėrienei. Po 1 padėką 
gavo Anykščių ligoninės gydyto-
jai - chirurgas G. Klimkevičius ir 
kardiologė L.Prabišienė. 1 kartą 
padėkota ir Anykščių psichikos 
sveikatos centro direktoriui A. 
Gustui.

14 padėkų sulaukė slaugytoja R. 
Pociūnienė. 10 padėkų gavo slau-
gytoja A. Bartulienė. 9 padėkas 
gavo S. Strazdienė. 8 padėkas -  J. 
Abraškevičienė. 7 kartus padėkota 

K. Liutkienei. 6 padėkos – slaugy-
tojoms R. Strazdienei ir L. Slap-
šienei. 4 padėkos – R. Viršylie-
nei ir R. Burneikienei. 3 padėkas 
gavo slaugytoja R. Bagočiūnienė. 
2 kartus padėkota slaugytojoms 
A. Valaitienei ir D. Rudokienei ir 
R. Jankienei. Po 1 padėką gavo, L. 
Staniūnienė, V. Kvasauskienė, L. 
Kiaušienė ir B. Gaiževskienė.

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais 
būdais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami padėkas (1 padėkos 
kaina 10 eurų), rašydami laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pa-

sirūpino, bei balsuodami anyksta.
lt. 75 proc. balsų sudarys padėkos 
ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – 
balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir 
laiškų jau laukiame. Padėkas ga-
lima užsakyti elektroniniu paštu 
reklama@anyksta.lt arba redak-
cijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ orga-
nizuoja kartu su Anykščių PSPC. 
Populiariausiems medikams bus 
įteikti sertifikatai ir dovanos.

Rinkimų lyderiai - gydytojai Dalia Kazlauskienė (22 padėkos) ir Valdas Macijauskas (16 padėkų) ir Rita Juodiškienė (10 padėkų)..

Pargabens. Kelionių organiza-
toriai „Novaturas“ ir „Tez Tour“ iš 
Egipto žada skubiai pargabenti ten 
esančius lietuvius. Tikimasi, kad 
visi Egipte esantys lietuviai namo 
bus atskraidinti pirmadienį ir an-
tradienį, bet dėl neeilinės situacijos 
aviacijoje dalis žmonių gali grįžti 
vėliausiai šį trečiadienį, teigiama 
Lietuvos turizmo asociacijos pra-
nešime. Žmonėms iš populiariausių 
Egipto kurortų – Hurgados ir Šarm 
el Šeicho - parskraidinti organizuo-
jami papildomi užsakomieji reisai. 
Šiuo metu Egipto kurortuose poil-
siauja 1433 poilsiautojai.

Posėdžiai. Vyriausybė siūlo leis-
ti Ministrų kabinetui, taip pat šalies 
savivaldybių taryboms posėdžiauti 
nuotoliniu būdu. Šie pakeitimai, 
kartu su kitais pirmadienį priimtais 
Vyriausybės siūlymais, yra reak-
cija į pasikeitusias darbo sąlygas 
dėl įvesto karantino ir koronavi-
ruso grėsmės. Pataisos ypatingos 
skubos tvarka teikiamos Seimui. 
„Norėdami užtikrinti visų valstybės 
institucijų sklandžią veiklą, ir laiku 
priimamus sprendimus, teikiame 
Vietos savivaldos įstatymo patai-
sų projektą dėl galimybių savival-
dybių taryboms organizuoti savo 
tarybų posėdžius nuotoliniu būdu 
ir priimti reikiamus sprendimus“, – 
žurnalistams Vyriausybėje sakė R. 
Tamašunienė. Ministrų kabinetas 
pirmadienį pritarė Vyriausybės įsta-
tymo pakeitimui, siūlančiam numa-
tyti, kad Vyriausybės posėdžiai ir 
pasitarimai gali būti organizuojami 
„nuotoliniu būdu realiu laiku elek-
troninėmis ryšio priemonėmis“. 
Analogiški sprendimai siūlomi ir 
Vietos savivaldos įstatyme, kuris 
šiuo metu nuotolinio darbo gali-
mybės nenumato, tad savivaldybių 
valdžios darbas, kai politikai negali 
fiziškai rinktis į posėdžius, anot Vi-
daus reikalų ministerijos, gali būti 
paralyžiuotas.

Teismas. Rusijos Konstitucinis 
Teismas pirmadienį patvirtino pre-
zidento Vladimiro Putino pasiūly-
tas šalies pagrindinio įstatymo pa-
taisas ir suteikė jam galimybę dirbti 
dar dvi kadencijas valstybės vado-
vo poste. Konstitucinis teismas šią 
nutartį paskelbė savo tinklalapyje 
ir pasiuntė konstitucijos pataisų 
paketą V. Putinui, įgyjančiam gali-
mybę likti valdžioje iki 2036 metų. 
Teismo sprendimas yra galutinis ir 
neskundžiamas; jis įsigalioja nuo 
oficialaus paskelbimo ir neturi būti 
patvirtintas kokių nors kitų val-
džios organų arba pareigūnų, sako-
ma pranešime.

Turkija. Turkija pirmadienį iki 
atskiro pranešimo sustabdė bendras 
pamaldas mečetėse, įskaitant mu-
sulmonams svarbias penktadienio 
pamaldas, siekdama užkirsti ke-
lią koronaviruso plitimui. „Būtina 
sustabdyti kolektyvines pamaldas 
mečetėse tam tikram laikui“, – sakė 
Turkijos religinių reikalų direkto-
rato „Diyanet“ vadovas Ali Erba-
sas žurnalistams Ankaroje. Tačiau 
maždaug 90 tūkst. šalies mečečių 
nebus uždaromos; tikintieji jose 
galės melstis individualiai, nurodė 
jis. Pastarosiomis dienomis Tur-
kija sugriežtino kovos su naujojo 
koronaviruso plitimu priemones. 
Vyriausybė ribotam laikui uždarė 
mokyklas ir universitetus. Vidaus 
reikalų ministerija sekmadienį pra-
nešė apie „laikinai“ nuo pirmadie-
nio uždaromus naktinius klubus, 
barus ir diskotekų sales.

-BnS

Vengia nebūtinų kontaktų
Paskelbus karantiną įstaigų vadovai ieško būdų kaip darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu, dalis 

įmonių ir įstaigų apskritai užvėrė duris. Tačiau daugelis įstaigų privalo dirbti bet kokiomis aplinky-
bėmis. Pašnekovų klausėme, ką jie daro, kad apsaugotų darbuotojų sveikatą.

Atsisakė dalies 
paslaugų 

Kazys ŠAPOKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direkto-
rius:

,,Uždarėme turgų ir pirtį. Įmo-
nės kasoje nebepriimame mokėji-

mų grynais pinigais už paslaugas. 
Kiek įmanoma, dezinfekuojame 
administracines įmonės patalpas,  
reikalaujame, jog darbinikai būti-
nai dėvėtų pirštines“. 

Žmonės toli 
vienas nuo kito...

Valdas JUŠKA, ūkininkas:
,,Šilnamiuose jau noksta agurkai 

- darbų nesustabdysi. Mūsų žmo-
nės visuomet dirba su pirštinėmis, 
nestovi vienas šalia kito. Naudoja-
me dezinfekcines priemones  ir vi-
liamės, kad mūsų darbuotojai liks 
sveiki. Tarp mūsų darbuotojų nėra 
keliavusių po pavojingus kraštus, 
šiuo atveju tai yra privalumas“.

Skųsti sugyventinį 
turės inetrnetu

Valdas PALIONIS, Anykščių 
rajono policijos komisariato Re-
agavimo skyriaus viršininkas: 

,,Šiek tiek keitėme veiklą - atide-
dame tuos darbus, kuriuos galime 

atidėti, vengsime nebūtinų kontak-
tų. Reagavimo ekipažai dirbs kaip 
ir anksčiau, tačiau reakcija pri-
klausys nuo pranešimo pobūdžio. 
Paprastai apie pusė gyventojų 
skambina tik tam, kad skambintų. 
Tokiems pranešėjams siūlysime 
pateikti pareiškimus per epolicija.
lt  Kam iš pareigūnų tik įmanomas 
darbas distanciniu būdu, tokią gali-
mybę būtinai suteiksime“.

-AnyKŠtA



  
IŠ ARTI 2020 m. kovo 17 d.

MOZAIKA

horoskopai

AVINAS. Šią savaitę visos jūsų 
mintys suksis apie ką tik nori, tik 
ne apie tai, kas iš tiesų jūsų laukia. 
Galite šiek tiek supanikuoti visiš-
kai neteisingai interpretuodamas 
vyresnybės pasisakymą. Pasitiks-
linkite geriau dar kartą!

JAUTIS. Reikalai, kuriems rei-
kia finansinių išlaidų, bei susiję 
su teise ir tvarka, pagaliau bus su-
tvarkyti. Iki šiol jie visą laiką buvo 
atidėliojami. Daugiau taip nebus, 
bet saugokitės priešininkų ir pavy-
duolių.

DVYNIAI. Nuo šios savaitės 
būtina įtempti protines ir fizines 

jėgas, kad paskubintumėte pozity-
vias permainas. Pasistenkite išsau-
goti gerą nuotaiką. Jūs turite teisę 
būti vertinamas, o jūsų nuomonės 
turėtų būti paisoma. Senokai vargi-
nusios finansinės problemos paga-
liau pradės spręstis.

VĖŽYS. Gausite svarbų vyres-
nybės nurodymą. Nepamirškite, 
kad turite teisę pareikšti ir savo 
nuomonę. Laimė, prieštarauti var-
gu ar teks - pasikeitimai atitiks jūsų 
interesus. Savaitės pabaigoje galite 
patekti į gana pikantišką situaciją.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
gali atsiverti visiškai naujos finan-
sinės galimybės. Iš pradžių naujoji 
situacija gali sukelti rimtų nesuta-
rimų šeimoje, bet galiausiai visi 

įsitikins realia būsima nauda. Galų 
gale rūpesčiai atsipirks su kaupu ir 
reikalai eisis sklandžiai.

MERGELĖ. Jei griebsitės rei-
kalų karštakošiškai, naudos nesi-
tikėkite, o nuostoliai bus ir pini-
giniai, ir psichologiniai. Savaitės 
pabaigoje turėsite priimti ryžtin-
gą finansinių padarinių turėsiantį 
sprendimą. Gali atsinaujinti seno-
kai užmegztos dalykinės pažintys.

SVARSTYKLĖS. Konfliktai 
darbe griauna ir asmeninį jūsų 
gyvenimą. Laimė, ši savaitė bus 
dosni įvairiausių gerų galimybių. 
Nepraleiskite progos išspręsti pa-
čias didžiąsias problemas, gal net 
pakeisti darbą. Taip pat neatidėlio-
kite ir vizito pas gydytoją.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje pasistenkite išvengti vieno 
nemalonaus susitikimo. Nesijau-
dinkite, negalvokite apie maža-
reikšmius dalykus ir pagaliau pa-
sakykite garsiai tai, ką privalote 
pasakyti. Galite nusivilti žmonė-
mis, kuriais iki šiol pasitikėjote.

ŠAULYS. Reikalus stenkitės 
tvarkyti pamažu ir be nereikalingo 
triukšmo. Giminaičiai šią savaitę 
bus nusiteikę kur kas geriau ir lin-
kę vėl atnaujinti draugiškus santy-
kius. Antroje savaitės pusėje gali 
užsimegzti nauja subtili draugystė. 
Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, 
prireiks jūsų pagalbos ir paramos.

OŽIARAGIS. Turite marias lai-
ko darbams nuveikti. Tačiau jėgų 

šią savaitę prireiks nemažai. Ir jei 
jūsų kelyje pasitaikys nemalonių 
situacijų, kelią skirtis gali tekti ir 
alkūnėmis... Savaitgalį naujoje 
šviesoje pažinsite, rodos, seniai 
pažįstamą žmogų.

VANDENIS. Savaitės pradžioje 
turėsite gerų sumanymų, liečiančių 
asmeninį gyvenimą. Nedelskite 
juos įgyvendinti. Ketvirtadienį vi-
siškai pakriks nervai. Būtinai nusi-
šalinkite nuo visų reikalų bent die-
nai, kol atgausite pusiausvyrą.

ŽUVYS. Visi jūsų sumanymai 
šią savaitę nueis šuniui ant uode-
gos. Ir tai yra tik jūsų vieno kaltė, 
nes veikėte ne laiku ir ne vietoje. 
Nemėginkite kitiems suversti atsa-
komybės!

„Tele2“ pasiūlymas: nuolaidos planšetėms ir televizoriams
Prasidėjus kalendoriniam pavasariui, „Tele2“ siūlo sutaupyti ir skelbia ypač viliojančius pasiūlymus planšetėms 

bei televizoriams įsigyti. Nuolaidomis pasinaudoti galima visuose operatoriaus salonuose ir internetinėje parduo-
tuvėje  www.tele2.lt.

„Pavasaris yra puiki proga atsinaujinti. Todėl savo klientams paruošėme sutaupyti padedančių pasiūlymų dviem 
įrenginių grupėms: planšetiniams kompiuteriams ir televizoriams“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis di-
rektorius.
Planšetės – vos nuo 1 Eur
Svajojantiems apie planšetinį kompiute-

rį metas suskubti – šiuo metu pasiūlyme 
dalyvaujančius „Huawei“, „Samsung“ ir 
„Apple“  gamintojų modelius įsigyti galima 
ypač geromis sąlygomis, jų kainos prasi-
deda vos nuo 1 Eur! Pasiūlymai galioja 
planšetes įsigyjant kartu su „Tele2 Laisvo 
interneto“ neribotu planu (už 17,90 Eur/
mėn), modemu nuo 2 Eur/mėn. ir 24 mėn. 
sutartimi.

Didžiausia nuolaida iš visų pasiūlyme 
dalyvaujančių planšečių taikoma modeliui 
„Huawei MediaPad T3 10“. Šioje stilingoje 
planšetėje įdiegtas itin greitas „Qualcomm 
Snapdragon 425“ procesorius, o 9,6 colių 
įstrižainės ekranas yra patogus tiek darbui, 
tiek pramogoms. 

Tuo tarpu „Samsung“ gerbėjai gali rinktis 
net iš 5 pasiūlymų. Vienas tokių yra pa-

ruoštas modeliui „T515 TAB“. Jis išsiskiria 
savo lengvumu bei kompaktiškumu – 10,1 
colio įstrižainės planšetė sveria vos 470 
gramų. Jos ekranas vaizdą atkuria ypač 
detalia 1920x1200 pikselių raiška, o galios 
suteikia net aštuonių branduolių proceso-
rius „Exynos 7885“.

Norintiems dar didesnio planšetinio kom-
piuterio – verta rinktis 10,5 colių įstrižainės 
ekraną turintį modelį „Samsung TAB s5e“. 
Vos 400 gramų sveriančioje planšetėje 
įmontuotas galingas procesorius, užtikri-
nantis, kad įrenginys optimaliai veiks net 
ir intensyviai žaidžiant ar internete žiūrint 
vaizdo įrašus.  Tai užtikrins ir planšetės ba-
terija, kurios talpa siekia net 7040 mAh ir, 
gamintojų teigimu, pilnai įkrauta gali veikti 
iki 14,5 valandų.

Apie kitus pasiūlyme dalyvaujančius plan-
šečių modelius sužinoti galima www.tele2.lt, 

„Tele2“ salonuose ar paskambinus 117.

Išmanieji televizoriai – tik nuo 59 Eur
Tai dar ne viskas – nuo šiol „Tele2“ sa-

lonuose ir internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt galima įsigyti ir išmaniuosius tele-
vizorius. O šiuo metu pasirašius 24 mėn. 
sutartį kartu su neribotu „Tele2 Laisvo 
interneto“ planu (už 17,90 Eur/mėn) ir 
modemu nuo 2 Eur/mėn. jiems taikomos 
įspūdingos nuolaidos – kainos prasideda 
vos nuo 59 Eur. 

Besižvalgantiems naujo televizoriaus 
dabar ypač verta  rinktis modelį „Sharp 
40BG0EO“. Šis 40 colių įstrižainės skystų-
jų kristalų ekraną (LCD) turintis išmanusis 
televizorius puikiai atkuria itin smulkias 
vaizdo detales. O tam, kad žiūrėjimo pa-
tirtis būtų dar geresnė – televizoriuje yra 
integruota speciali „Harman/Kardon“ gar-

so sistema.
Svajojantiems apie „Samsung“ televi-

zorius yra paruošti 2 pasiūlymai. Vienas 
jų yra skirtas itin ploną korpusą ir 43 co-
lių įstrižainės ekraną turinčiam modeliui 
„Samsung 43" UHD 4K“. Specialiai jam 
sukurtas procesorius užtikrina, kad net 
labai šviesiose ar tamsiose kadrų daly-
se netrūktų vaizdo detalumo. Tuo tarpu 
„PurColor“ technologija garantuoja, kad 
ekrane atkuriamos spalvos atrodys ypač 
tikroviškai. 

Besidairantiems didesnio televizoriaus 
– verta rinktis 49 colių įstrižainės modelį 

„Samsung QLED 4K“. Jis naudoja kvanti-
nių taškų technologiją, kuri leidžia atkurti 
milijardus atspalvių itin aukšta raiška. Be 
to, integruotas dirbtinis intelektas apdo-
roja vaizdą, sumažina vizualinį triukšmą, 
atkuria prarastas detales ir garantuoja itin 
mažą delsą žaidžiant žaidimus.

Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujan-
čius planšetinių kompiuterių ir televizorių 
modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius ir 
taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose ar paskambinus 117. Akcijos 
laikas bei įrenginių kiekis – riboti.

Užsak.Nr. 303

Mirė buvęs kultūros ir 
švietimo ministras, rašytojas 
J. Nekrošius

Sekmadienį mirė buvęs kultūros ir 
švietimo ministras, rašytojas Juozas 
Nekrošius, jam buvo 84-eri.

Apie jo mirtį BNS patvirtino jo 
marti, Lietuvos muzikų sąjungos 
prezidentė Audronė Žigaitytė-Ne-
krošienė.

1959-aisiais J. Nekrošius ėjo kul-
tūros ministro pareigas 1994–1996 
metais ėjo kultūros ir švietimo mi-
nistro pareigas Adolfo Šleževičiaus 
vadovaujamoje Vyriausybėje.

Per savo rašytojo karjerą J. Ne-
krošius išleido apie trisdešimt kny-
gų, daugiausia – eilėraščių knygų, 
poemų vaikams.

Dėl koronaviruso grėsmės 
sekmadienio mišios Lietuvoje 
vyko pustuštėse bažnyčiose

Dėl koronaviruso grėsmės se-
kmadienio mišios Lietuvoje vyko 
pustuštėse bažnyčiose, teigia BNS 
kalbinti dvasininkai.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų 
bažnyčios klebonas Kęstutis Palep-
šys sakė, kad įprastai sekmadienį į 
rytines mišias susirenka maždaug 
300 žmonių, šįkart jų buvo apie 30.

„Pastebėjau, kad sveiko proto 
žvilgsnis tikrai yra – girdi tuos per-
spėjimus, stebėjausi, kad sąmonin-
gai žmonės pažiūrėjo į situaciją“, – 
BNS sakė kunigas.

Anot jo, į mišias rinkosi daugiau 
jauni ir vidutinio amžiaus žmonės.

„Pačio vyriausio amžiaus žmonės 
kažkaip nekrito į akis. (...) Nelabai 
aš kreipiu dėmesį, sunku pasaky-
ti, bet buvo įvairių amžiaus grupių 
žmonių“, – kalbėjo K. Palepšys.

Kunigo teigimu, parapijiečiai lai-
kėsi saugaus atstumo – kas antrame 
suole sėdėjo po vieną, tačiau komu-
niją į rankas priėmė tik dalis tikin-
čiųjų.

Panaši situacija ir Vilniuje, Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) 
bažnyčioje. Jos parapijietė Sigita 
Baltaduonė sako, kad tiek į rytines, 
tiek į vakarines pamaldas rinkosi vos 
kelios dešimtys tikinčiųjų, kai įpras-
tai bažnyčia būna pilnutėlė,

„Žmonių buvo nedaug – nei se-
nukų, nei vaikų nebuvo. Žmonės 
laikėsi visų rekomendacijų ir sėdėjo 
mažiausiai penkių metrų atstumu 
vienas nuo kito“, – BNS sakė S. Bal-
taduonė.

„Buvo liūdnas vaizdas, nes buvo 
visiškai tušti suolai, žmonės išsibars-
tę po visą bažnyčią“, – pridūrė ji.

Kaip teigia parapijietė, ateidami 
į bažnyčią žmonės turėjo galimybę 
pasinaudoti dezinfekciniu skysčiu, 
pastatytu prie įėjimo į maldos na-
mus, o komunija buvo dalijama į 
rankas.

Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) 
bažnyčios klebonas Valdas Paura 
teigia, kad ir jam rytines mišias teko 
aukoti gerokai mažesnei grupei ti-
kinčiųjų – įprastai į pamaldas susi-

renka nuo 100 iki 150 žmonių, šįkart 
jų buvo apie trečdalį.

„Toks metas, kai žmonių, ypač 
vyresniųjų, beveik nebuvo – maž-
daug trečdalis tik susirinko“, – BNS 
teigė kunigas.

„Matot, susirinko pagrinde jaunes-
ni žmonės, kurie atsparesni visiems 
dalykams“, – pridūrė jis.

Kaip teigia V. Paura, komuniją 
visi tikintieji priėmė įprastiniu būdu 
– į burną.

Vyriausybei nuo pirmadienio Lie-
tuvoje skelbiant karantiną, Lietuvos 
katalikų bažnyčios vyskupai, lai-
kydamiesi rekomendacijų, atšaukia 
visas viešas pamaldas.

Pasak jų, bažnyčios ir toliau „lie-
ka atviros privačiai maldai“ bei bū-
tiniausiems asmeniniams tikinčiųjų 
patarnavimams – laidotuvės, krikštai 
ar kiti sakramentai toliau bus teikia-
mi, tačiau dalyvaujant tik artimiau-
siems šeimos nariams.

Vyskupai rekomenduoja tikintie-
siems daugiau atsidėti maldai na-
muose, šeimoje, ir Gavėnios laiko-
tarpiu melstis „už sergančiuosius bei 
kenčiančius“.

Velykų ceremonijos Vatikane 
vyks nedalyvaujant 
maldininkams

Vatikanas sekmadienį pranešė, 
kad tradicinės Velykų savaitės cere-
monijos dėl koronaviruso grėsmės 
šiemet vyks nedalyvaujant maldi-
ninkams.

„Dėl dabartinės pasaulinės visuo-
menės sveikatos apsaugos ekstrema-
lios padėties visa Didžiosios savaitės 
liturgija vyks tikintiesiems fiziškai 
nedalyvaujant“, – sakoma Popie-
žiaus namų prefektūros pranešime.

Ši įstaiga yra atsakinga už popie-
žiaus Pranciškaus didžiosios dalies 
darbotvarkės planavimą, pontifiko 
susitikimus su valstybių vadovais ir 
kitais garbingais svečiais.

Vatikanas taip pat pranešė: „Iki 
balandžio 12 dienos bendrosios 
audiencijos ir „Viešpaties angelo“ 
maldos, sakomos Šventojo Tėvo, 
bus prieinamos tik kaip tiesioginės 
interneto transliacijos oficialiajame 
tinklalapyje „Vatican News“.“

Kaip rodo šeštadienį vakare pa-
skelbta naujausia informacija, Ita-
lijoje nuo koronaviruso infekcijos 
COVID-19 mirė 1 441 žmogus, taip 
pat nustatyta daugiau kaip 21 tūkst. 
užsikrėtimo atvejų.

Per šią pandemiją Italija tapo 
smarkiausiai paveikta Europos šali-
mi.

Trakai ketina siekti arba 
kurorto, arba istorinio miesto 
statuso

Vilniaus kaimynystėje esanti Tra-
kų savivaldybė pasigenda didesnio 
valdžios dėmesio ir planuoja siekti 
arba kurorto, arba istorinio miesto 
statuso.

„Mes tą diskusiją pradedame, 
sudaroma darbo grupė, kuri bandys 
parengti kreipimąsi į Vyriausybę, 
Seimą“, – BNS sakė Trakų rajono 
savivaldybės administracijos direk-
torius Darius Kvedaravičius.

Anot jo, pasitelkus mokslininkus, 
politikus, ekspertus bus siekiama 
parengti koncepciją ir konkrečius 
teisės aktus, numatant specialų Tra-
kų statusą.

„Trakai yra Lietuvos vizitinė kor-
telė, sulaukiantys labai daug dėme-
sio, labai didelių turistų srautų, bet 

labai nedidelio papildomo su tuo 
susijusio finansavimo“, – sakė savi-
valdybės administracijos vadovas.

Anot jo, statuso suteikimas turė-
tų garantuoti ir papildomą finansa-
vimą savivaldybei, ir įtvirtintų jos 
išskirtinį statusą.

„Vienas aspektas – infrastruktūri-
nės problemos, kitas aspektas – ma-
nome, kad Trakai istorine prasme 
yra ypatingas miestas, ir norime 
tai įtvirtinti dokumentu“, – teigė D. 
Kvedaravičius.

Jo teigimu, svarstoma galimybė 
Trakams siekti kurorto arba valsty-
binio istorinio miesto statuso.

Dabar Trakai turi kurortinės teri-
torijos statusą.

Anot D. Kvedaravičiaus, šiuo 
metu galiojantys kriterijai, pagal 
kuriuos apibrėžiamas kurorto statu-
sas, yra pasenę.

„Žodis „kurortas“ reiškia svei-
katinimosi vietą, bet šiais laikais 
sveikatinimosi sąvoka, matyt, yra 
platesnė nei mineralinis vanduo 
ir pirtis. Juk tai ir aktyvus poilsis, 
kultūrinė veikla. Aktyviam poilsiui 
mes turime didžiulius išteklius“, – 
teigė administracijos direktorius.

Pasak D. Kvedaravičiaus, įvai-
riais skaičiavimais, Trakus per me-
tus aplanko nuo 1 mln. iki 3 mln. 
svečių.

„Pas mus žmonės atvažiuoja vie-
nai dienai, pusė Vilniaus atvažiuoja 
turbūt kiekvieną savaitgalį. Jie irgi 
naudojasi mūsų infrastruktūra, mes 
tvarkome jų paliktas šiukšles, mūsų 
keliai dėvisi nuo jų mašinų, mums 
reikia prižiūrėti ežerų pakrantes. 
(...) Mes nebepajėgiame išlaikyti 
viso to srauto“, – aiškino jis.

-BnS
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Asmeninis skelbimas, 

jeigu jame tik vienas žodis 

ir telefono numeris, antra-

dienio „Anykštoje“ kainuos 

tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

siūlo darbą

Dėl paskelbtos koronaviruso pandemijos, siekiant 
apsaugoti savo klientų, darbuotojų bei jų artimųjų 
sveikatą nuo pavojaus užsikrėsti, šiuo metu klientus 
aptarnaujame tik telefonu 8 381 58788 ir el. paštu 
anykvanduo@anyksciuvandenys.lt. Stengsimės 
Jums atsakyti kaip įmanoma greičiau. 

Dėkojame už supratingumą ir kantrybę.

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, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus visoje Lietuvoje: 
brandžius, malkinius, jaunuolynus 
ir žemę apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

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.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

kadastrinėse vietovėse.
Tel. (8-678) 31295.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2020 m. kovo 19 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą (į kursus atvežame).
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Andrioniškio lentpjūvė per-
ka apvalią medieną. Parduoda 
įvairią pjautą statybinę, džio-
vintą, obliuotą medieną. Teikia 
medienos pjovimo, obliavimo, 
transportavimo paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Dengia plokščius stogus rulo-
nine prilydomąją danga, sudaro 
sąmatas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732. 

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.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAvIMAs,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTAvIMAs, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

Kontaktai: 
andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715
www.elektrenustatyba.lt

Vairavimo mokyklai Anykščiuose 
reikalingas teorijos ir vairavimo 
instruktorius. Gali būti papildo-
mas darbas (t. y. antraeilės parei-
gos). Darbo užmokestis nuo 600 
iki 800 Eur. 

 Tel. (8-698) 70127. 

Darbas namuose! Reikalingi 
darbuotojai vynuoginių sraigių, 
miško uogų, grybų ir obuolių su-
pirkimui.

Darbas pagal savo gyvenamąją 
vietą.

Tel. (8-679) 87866.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 19 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudo-
mis,  raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. Tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

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

Tel. (8-684) 81890.

kita

Traktorinės savivartės prieka-
bos. 

Tel. (8-682) 65204.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, mišinį, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tel. (8-670) 37592.

Aukščiausia kaina perka butus, 
namus, sodybas, miškus. Atsiskaito 
per 24 val. Sėkmingai padeda par-
duoti. Siūlyti įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Automobiliai

Įvairius automobilius, gali būti su 
defektais, pasiima. Sunaikinimo 
pažymėjimai. 

www.supirkimas.pro 
Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-609) 31414.

Visus automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Išrašo utilizaci-
jos pažymas, atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-648) 67177.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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.  

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

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

Gerda, Patrikas, Gentvila, 
Varūna, Gertrūda, Gendvilas, 
Vita.

Kirilas, Eimutis, Eimutė, 
Anzelmas, Sibilė.

Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.

Žygimantas, Tautvilė, Filomenas, 
Irmgarda, Irma, Irmantas.
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Tvenkinių savininkus terorizuoja ūdros
Raimondas GuoBISVisai netoli Šventosios įsikūrusio Butėnų kaimo gyventojus, tvenkinių savininkus jau kuris lai-

kas terorizuoja puikios medžiotojos ir didelių žuvų mėgėjos ūdros. Net negera darosi tvenkinius 
įžuvinusiems, savo augintines maitinusiems, smaguriauti gardžia žuvimi svajojusiems piliečiams, 
pamačius pakrantėje besimėtančias, apgraužtas didžiausių žuvų liekanas, mat jomis mėgaujasi, 
sakytum, pramogų ieškančios ir pasmaguriauti iš upės ateinančios ūdros.

Pasak kaimo gyventojo Auge-
nijaus Pakšto, šalia savo sodybos 
išsikasusio bene pusės hektaro 
ploto tvenkinį, kuriame augina 
karpius, plačiakakčius, ūdros 
ėmė lankytis, vos tik šeimininkas 
užveisė žuvų. Ūdrų sudraskytų 
žuvų liekanų surasdavęs nuo-
lat, tačiau tokių didelių, kaip šių 
metų pradžioje papjovė, dar ne-
regėjęs. Girdėjęs, kad ūdros nuo 
pernai metų pradžios išbrauktos 
iš Raudonosios knygos, tačiau 
ar jas galima medžioti, kaip jas 
sumedžioti, kokia tvarka, neži-
nąs. Senesniais laikais sodiečiai 
tokius plėšrūnus gaudydavo su-

veriamais spąstais, bet šiuo metu 
tokia medžioklė draudžiama. 
Pradžiugino tik tai, kad, pasma-
guriavusios penkių kilogramų 
svorio karpiais, ūdros į Augeni-
jaus valdas kol kas nebesugrįžo.

 Nesvetingos viešnios  pasirodo 
ir gretimuose tvenkiniuose. Gen-
drutį Naviką taip pat dažnai api-
ma apmaudas, gailesčiu atmieš-
tas pyktis. Tačiau ir  nuo mažens 
gamtos paslaptis linkusio tyrinėti 
šio vyriškio sukaupta patirtis 
nuo plėšikių apsiginti nepadeda. 
Ūdros nuolat niokoja jo žuvų ūkį, 
nors labai gaila buvę gražuolių 
lynų bei plačiakakčių. Šių didelių 

žuvų buvę gal vienuolika, tačiau 
ūdros net dalytis po lygiai neno-
ri - tvenkinio šeimininkui tepali-
ko tris. Gamtosaugininkai teigia, 
kad ūdros į tvenkinius įjunka 
dažniausiai žiemą, kuomet jų mi-
tybos racione svarbiausiu patieka-
lu tampa žuvis, mat nėra varlių, 
nebėra paukščių bei kiškių jau-
niklių, kitokio vasarą surandamo 
maisto. Šiam smagiam, vikriam 
žvėreliui, puikiam medžiotojui, 
užaugančiam iki dešimties kilo-
gramų svorio, kasdien reikia iki 
dviejų su puse kilogramo žuvies. 
Pasak gamtininkų, vienas patinas 
valdo net iki šešiolikos kilometrų 

upės atkarpą, tačiau toje teritori-
joje gali gyventi net kelios pate-
lės, o kai atsiranda jauniklių,  kyla 
noras papramogauti. Naktinės 
iškylos mieliausiai rengiamos į 
netolimus tvenkinius. Nuo Šven-
tosios iki minimų tvenkinių gal 
nė šimto metrų nėra, tai plėšikės, 
nors ir trumpakojės, be jokio var-
go atsliūkina į vaišes... Interneto 
straipsniuose specialistai pataria, 
kad plėšrūnes galima sugauti ir 
nugabenti už keliolikos kilometrų, 
gintis statant elektrinius piemenis 
ar atsikratyti, padėjus užnuodytos 
žuvies masalus.

G. Navikas prisimena, kad pen-
kerius metus jo žuvys gyvenusios 
ramiai, nors jis pats žinojęs, kad 
ūdros lankosi netoliese telkšan-
čiame A. Pakšto tvenkinyje. Jas 
ten, matyt, atviliojo tvenkinį per-
tekančiu ir į Šventąją įtekančiu 
Klyvio upeliu sklindantis žuvies 
kvapas. Juk ūdra laimikio ieško 
pirmiausia uosle ir pajauta. Ta-
čiau, matyt, ūdrų upėje vis dau-
gėjant, sumanios žuvies mėgėjos 
jau trejus metus apsilanko ir jo 
valdose. Rodosi, kad sumanio-
sios žvejės lankosi ir kituose, ne-
toliese esančiuose tvenkiniuose, 
mat žvynų pastebėta ir Rimantui 
Vilučiui priklausančio tvenkinio 
pakrantėje. Šiemet tokie žvėrelių 
išpuoliai tęsiasi visą žiemą, nes 
nėra įprastai tokiu metų laiku bu-
vusio gamtinio mažųjų vandenų 
skydo - ledo. Gendrutis planavo 
baidyti įsibrovėles - išdėlioti pa-
lei tvenkinį žibintus su judesio 
davikliais, tačiau dėl menko jų 
veikimo spindulio šio sumanymo 
atsisakė. Bet rankų nesiruošia su-
dėti - rengiasi kiek tolėliau nuo 
pakrantės tvenkinį aptverti  smul-
kaus metalinio tinklo tvora ir taip 
apsisaugoti nuo iš upės ateinan-
čių plėšrūnių. 

Ūdros - puikios medžiotojos ir didžios žuvų mėgėjos.

Susitiko seniai nesimatę draugu-
žiai. Vienas klausia:

- Kaip gyveni, iš ko gyveni?
- Iš rašymo.
- Ooo, tapai žurnalistu ar rašytoju?
- Ne, rašau tėvui laiškus, kad man 

atsiųstų pinigų.

***
- Aš viską žinau, - pasakė Vikipe-

dija.
- O pas mane viską galima rasti, - 

pasigyrė Google.
- O aš pasaulyje - pats svarbiausias, 

- pareiškė Internetas.
- Nagi, nagi, kur jau ne, - tyliai su-

šnibždėjo Elektra.

***
Žiema. Labai šalta. Prie eketės sėdi 

žvejys su išsipūtusiu skruostu.
Prieina žmogus ir užjaučiamai 

klausia:
- Skauda dantį?
- Ne, atitirpinu sliekus.

***
- Šie kvepalai, ponia, yra paskutinis 

mados klyksmas. Jie kvepia chloru.
- Ką tai gali reikšti?
- Žmonės manys, kad jūs esate vers-

lininkė ir turite plaukimo baseiną.

***
Suvalkietis pardavinėja pigius ko-

tletus iš putpelienos. Pamatęs jį že-
maitis stebisi:

- Kaip tu taip pigiai pardavinėji? 
Juk putpelės tokios brangios!

Suvalkietis atsako:
- Ne tokia ir brangios, kai per pusę 

su arkliena maišai. Vienas arklys - 
viena putpelė, vienas arklys - viena 
putpelė...

***
Per Velykas gaidys įbėgo į trobą ir, 

pamatęs dažytus kiaušinius, baisiau-
siai supykęs išbėgo mušti povo.

***
Gimdymo namuose seselė klausia 

kolegės:
- Ar čia tie keturi broliai, kur vakar 

gimė, taip garsiai rėkia?
- Ne, čia jų tėvas.

INFORMACIJA APIE VŠĮ ANYKŠČIŲ R. SAV. 
PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLĄ, 
PASKELBUS LIETUVOS TERITORIJOJE KARANTINĄ

VšĮ Anykščių r. sav. pirmini-
nės sveikatos priežiūros centro 
(toliau – Anykščių PSPC) darbo 
veikla bei rekomendacijos paci-
entams:

- Aktualią informaciją suteikia-
me ir konsultuojame telefonu;

- Internetinė registracija arti-
miausiu metu yra stabdoma;

- Į Anykščių PSPC prašome at-
vykti tik prieš tai pasikonsultavus 
su mumis telefonu;

- Suplanuoti profilaktiniai apsi-
lankymai yra atšaukiami;

- Laboratoriniai tyrimai atlieka-
mi tiems, kam tai yra būtina;

- Siuntimai planinėms, nesku-
bioms konsultacijoms neišduoda-
mi;

- Vaistų receptus bei nedarbin-

gumo pažymėjimus išduosime 
nuotoliniu būdu;

- Naujagimių tėvelius taip pat 
konsultuojame nuotoliniu būdu;

- Visi suaugusiųjų skiepai yra 
atidedami.

- Gydytojai odontologai teikia 
tik būtinąją pagalbą.

PRIE MŪSŲ ANYKŠČIŲ 
PSPC SUAUGUSIŲ SKY-
RIAUS (V. Kudirkos g. 1 Anykš-
čiai) DURŲ YRA ĮRENGTAS 
SKAMBUTIS.

Paskambinę juo pasakysite te-
lefonu užregistruoto vizito laiką, 
vardą ir tuomet būsite įleisti į 
Anykščių PSPC. 

Vizito metu Jūsų prašome: 

- Įėjus į patalpas dezinfekuoti 
rankas;

- Įėjus į patalpas  Jums bus pa-
matuota kūno temperatūra.

- Jei patalpoje yra keli pacientai, 
išlaikyti tarp jų daugiau kaip 2 m. 
atstumą.

PRAŠOME JŪSŲ NEITI Į 
GYDYMO ĮSTAIGAS, jeigu 
Jūsų būklė nėra sunki:

* neturite daugiau temperatūros 
nei 38 laipsniai;

* nejaučiate didelio silpnumo;

* nejaučiate nepakeliamo skaus-
mo (didesnio nei vidutinis);

* nedūstate.

Jei yra SUNKIOS kvėpavimo 
takų infekcijos simptomai (karš-
čiavimas, apsunkintas kvėpavi-
mas, dusulys), skambinkite 112.

Karštoji koronaviruso linija 
1808

Dėkojame Jums už supratingu-
mą ir prašome būti supratingais 
bei sekti anksčiau išvardintus nu-
rodymus. Visą informaciją Jums 
suteiksime paskambinus telefo-
nu: 

(8 381 51384), 
(8 381 583 88), 
(8 611 09881), 
(8 694 73679) 

arba el. paštu 
anykpspc@anykpspc.lt
Jei telefono linija bus užimta, 
prašome supratingumo, rimties 
ir kantrybės. Saugokime vieni 
kitus!

Direktorė sonata steniulienė
Direktoriaus pavaduotojas as-

mens sveikatos priežiūrai kęstu-
tis jacunskas

Vidaus medicininio audito gru-
pė, gydytojai Arūnas Tarvydas ir 
Rimondas Bukelis

Atsakinga už ekstremalių situa-
cijų valdymą įstaigoje inga Gra-
nickienė


