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elektroniniu paštu 
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Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

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

Būtiniausias prekes pristatys socialiniai 
darbuotojai ir savanoriai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šiuo sudėtingu laikotarpiu 
jėgas telkia pagalbą gyvento-
jams teikiančios organizacijos. 
Dėl koronaviruso plitimo na-
muose izoliuotoms pažeidžia-
miausioms gyventojų grupėms 
pasiruošę padėti Anykščių so-
cialinių paslaugų centro dar-
buotojai, taip pat savanoriai.

Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centras karantino laikotarpiu 
teiks namuose izoliuotiems asme-
nims reikiamą socialinę pagalbą 
ir aprūpinimą maistu bei kitomis 
būtiniausiomis priemonėmis.

Dėl maisto ir kitų būtinųjų prie-
monių pristatymo organizavimo 
atsakinga Anykščių rajono socia-
linių paslaugų centro direktoriaus 
pavaduotoja Lina Repečkienė 
,,Anykštai” sakė, kad pagalba bus 
teikiama vienišiems, neįgaliems, 
senyvo amžiaus asmenims, kurie 
neturi artimųjų ir kuriems nėra 
kam padėti. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras pagalbą teiks vienišiems, neįgaliems, senyvo amžiaus 

asmenims, kurie neturi artimųjų ir kuriems nėra kam padėti.

Keturios paros prie Lenkijos sienos
Anykštėnas Mindaugas Kairys keturias paras praleido prie Vo-

kietijos-Lenkijos sienos. Vyras buvo tarp tų žmonių, kurie, neap-
sikentę netvarkos, prie sienos blokavo automobilių eismą. 

,,Anykštai“ M.Kairys sakė, jog  jį labiausiai šokiravo Lenkijos 
pareigūnų elgesys ir Lietuvos valdžios nesugebėjimas kontroliuo-
ti situacijos.

Išvažiavo, nes buvo 
suklaidintas

Į Daniją dirbti išvykęs 
M.Kairys pasakojo, jog turėjo 
lėktuvo bilietus iš Kopenhagos 
kovo 16-ajai, tačiau, viešojoje 
erdvėje pasirodžius raginimams 
lietuviams grįžti namo, nuspren-
dė nelaukti ir dviem dienomis 
anksčiau į Lietuvą išvažiavo au-
tomobiliu. 

,,Skaičiau  premjero Sauliaus 
Skvernelio informaciją, kad skir-
tos 72 valandos, per kurias gali-
me kirsti sieną, dėl to ir važiavau 
šeštadienį automobiliu, nors pir-
madieniui turėjau lėktuvo bilietą. 

Nieko  nebelaukiau, bijojau, kad 
iki pirmadienio skrydžius atšauks 
ir nebeturėsiu jokios galimybės 
grįžti į Lietuvą. Kiek vėliau prie 
sienos bendravau su žmonėmis iš 
Latvijos ir Estijos - jie lygiai tą 
pačią informaciją turėjo, kad bus 
72 valandų koridorius, todėl visi 
lėkėm“, - ,,Anykštai“ pasakojo 
vyras. 

Jis automobiliu važiavo vie-
nas, naudodamasis navigacija. 
,,Kai pasiekiau artimiausią Vo-
kietijos-Lenkijos pasienio postą, 
supratau, kad nepravažiuosiu.

Anykštėnas Mindaugas Kairys turėjo lėktuvo bilietą, tačiau 
manė, kad automobiliu greičiau parvyks.

Nuotrauka iš ,,Facebook“-o

Prie ligoninės 
atgabenti 
nameliai

Audriaus Juškos 
ūkyje skinami 
agurkai ir 
„žadinamos“ 
braškės

Karantinas parodė, kad galima 
gyventi kitaip

Rimantas SEREIČIKAS, 
anykštėnas, Alantos technologijos 
ir verslo mokyklos Anykščių filialo 
mokytojas: „...Gyvenu privačiame 
name, tad galima sakyti, kad esu 
tam tikroje saviizoliacijoje. ...“

Izoliacija. Savaitgalį Alantos 
technologijos ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo bendrabutyje dvie-
jų savaičių trukmės karantinui  izo-
liavosi du iš užsienio grįžę asme-
nys. Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė, 
kuri yra savivaldybėje atsakinga už 
asmenų saviizoliaciją, neatskleidė, 
iš kokių šalių atvyko minimi asme-
nys. Savivaldybės specialistė sakė, 
kad izoliuotieji nori likti kuo labiau 
anonimiški, nes baiminasi kaimynų 
teroro.

Poilsis. Lietuvoje paskelbus ka-
rantiną, kaimo turizmo sodybos 
neužsidarė. Anykščių rajone kai  
kurios jų klientus vilioja į „karan-
tino poilsį“. Klientams siūloma 
apsistoti privačiose vilose, kuriose 
esą su aptarnaujančiu personalu ir 
aplinkiniais galimas tik minimalus 
kontaktas. Debeikių seniūnijoje 
veikiančios kaimo turizmo sodybos 
„Geras“ savininkė Gitana Mileikai-
tė sakė, kad kaimo turizmui neapri-
botos nakvynės teikimo paslaugos,  
ribojami tik susibūrimai, švenčių 
organizavimas, SPA procedūrų, 
maitinimo paslaugų teikimas.

Gaisras I. Kovo 21 dieną, šešta-
dienį, Kavarske, J.Tumo – Vaižgan-
to gatvėje, individualiame medinia-
me name degė fotelis ir užklotas. 
Ugniagesiai nustatė, kad name ne-
buvo įrengtas dūmų detektorius.

Gaisras II. Šeštadienį Viešintų 
seniūnijos Viešintėlių kaime, Šalti-
nio gatvėje, degė tvartas. Atvykus į 
gaisravietę ugniagesiams, pastatas 
degė atvira liepsna, stogas buvo 
įgriuvęs. Tvarto viduje buvo apie 3 
tonos šieno. Per gaisrą nudegė dalis 
tvarto stogo, perkastas ir vandeniu 
perpiltas šienas.

Mirtis. Kovo 20 dieną, penkta-
dienį,  apie 15.00 val., Anykščiuose  
mirė vyras (g. 1943 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Posėdis. Lietuvoje paskelbus 
karantiną dėl COVID-19 viruso 
grėsmės, kovo 26 dieną planuotas 
13-asis Anykščių rajono savivaldy-
bės tarybos posėdis perkeliamas į 
balandžio 2 dieną.
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spektras

,,Anykštos“ redakcija dirba 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 lauke, prie įėjimo 
į redakciją.

-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.

Koronavirusas kol kas nesustabdomas: Lietuvoje – pirmoji 
mirtinos infekcijos auka
Lietuvoje iki kovo 23 dienos, pirmadienio, vidurdienio buvo 

patvirtinti 154 koronaviruso atvejai. Penktadienį, kovo 20 dieną, 
nuo koronaviruso Ukmergėje mire 83-ejų moteris. Pavojingasis 
COVID 19 virusas ėmė plisti tarp Lietuvos gydymo įstaigose dir-
bančių medikų. Pasaulyje yra beveik 335,4 tūkst. oficialiai patvir-
tintų COVID-19 ligos atvejų, nuo koronaviruso jau yra mirę per 
14,6 tūkst. žmonių.

83-ejų moteris gydėsi Ukmergės 
ligoninėje, ketvirtadienį senolė iš 
jos buvo išleista namo, bet penkta-
dienio naktį ji pasijuto blogai, ėmė 
dusti, todėl buvo vėl atvežta į ligo-
ninę, tačiau neišgyveno.

Šis atvejis visuomenėje sukėlė 
nemaža nerimo ir baimės, tačiau 
dar kraupesnės jos detalės buvo 
nutylėtos: Ukmergės Pirminės 
sveikatos priežiūros centro (PSPC) 
greitosios pagalbos darbuotojas, 
kurio kolegoms teko „garbė“ koro-
navirusu sirgusią senolę pristatyti 
į Ukmergės ligoninę, papasakojo, 
kaip ciniškai elgėsi ligoninės per-
sonalas, sulaukęs mirštančios pa-
cientės.

Anot vyro, ligoninės Priėmimo 
skyrius paprasčiausiai neįsileido 
mirštančios moters ir laukė, kol ši 
numirs, - skelbia alfa.lt

Pasak greitosios pagalbos dar-
buotojo, belaukiant šalia Ukmergės 
ligoninės, sunkios būklės senolė 
pradėjo merdėti, todėl kolegos išsi-
kvietė dar vieną papildomą briga-
dą, kad ši padėtų gaivinti. Gaivino 
mirštančią moterį gan ilgai – apie 
40 minučių.

„Gaivino automobilyje, prie pri-
ėmimo durų. Po 40 minučių išėjo 
reanimacijos daktaras ir dar klau-
sė – kam jūs čia lavonus vežate“, 

– pasakojo ukmergiškis.
Anot Ukmergės PSPC darbuo-

tojo, į ligoninę tuo metu nepateko 
ir daugiau žmonių, kuriems reikėjo 
pagalbos.

Medikei iš Ukmergės COVID-
19 nustatytas praeitą ketvirtadienį, 
šiuo metu ji yra izoliuota ir gydo-
ma Santaros klinikose. Skelbiama, 
kad medikė niekur nekeliavo.

Nustatyta, kad Ukmergės ligo-
ninėje medikė, užsikrėtusi koro-
navirusu, turėjo kontaktų su 127 
asmenimis.

Ketvirtadienį paaiškėjus, kad 
Ukmergėje dirbantis medikas už-
sikrėtė koronavirusu, ligoninė ne-
bepriima pacientų, uždaromi keli 
skyriai.

Karantinas skiriamas ir iš šių 
skyrių išrašomiems pacientams.

Šiuo metu dėl susidariusios situ-
acijos pacientai iš Ukmergės veža-
mi į Vilniaus bei Molėtų ligonines. 
Ukmergė žiniasklaidoje jau vadi-
nama ,,koronaviruso židiniu”.

Kritinė situacija ir Panevėžyje 
- šiame mieste dėl koronaviruso 
grėsmės izoliuotas 51 medikas.

Penktadienį pranešta apie du ko-
ronavirusu užsikrėtusius Ignalinos 
medikus. Minėti medikai, grįžę iš 
Dominikos per Suomiją, gydomi 
Santaros klinikose.

Patvirtintų užsikrėtimo naujuoju 
koronavirusu atvejų skaičius pa-
saulyje praėusios savaitės pabai-
goje perkopė 300 tūkst., tai parodė 
naujienų agentūros AFP skaičiavi-
mai, atlikti remiantis nacionalinių 
institucijų ir Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos (PSO) duomenimis.

Iš viso 169 šalyse ir teritori-
jose buvo patvirtinta mažiausiai 
300,097 tūkst. užsikrėtimo atvejų, 
įskaitant 12,895 tūkst. mirties atve-
jų.

Tačiau tikrasis užsikrėtusiųjų 
skaičius gali būti gerokai dides-
nis, nes daugelyje šalių tyrimai 
dėl koronaviruso atliekami tik tais 
atvejais, kai susirgusiuosius reikia 
guldyti į ligoninę.

Kokia reali situacija Lietuvoje – 
taip pat nežinia. Portalas anyksta.
lt savaitgalį pranešė, kad mobilus 
koronaviruso patikros punktas Ute-
noje įrengtas, tačiau, pasak Anykš-
čių rajono vicemero Dainiaus Žio-
gelio, jis darbo pradėti negali, nes 
nėra reagentų. 

Punktas įkurtas „Utenio“ stadio-
ne (Užpalių g. 100, Utena), pasiekti 
jį bus galima pro pagrindinius sta-
diono vartus važiuojant tik savais 
automobiliais. Į punktą atvažiuoti 
taksi, viešuoju transportu ar ateiti 
savarankiškai nebus galima.

Penktadienį sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga sakė, 
kad dar neveikantys mobilieji ko-
ronaviruso patikros punktai bus 
paleidžiami tuomet, kai Lietuvą 
pasieks papildomų reagentų siun-
ta.

Sekmadienį į Lietuvą buvo at-
gabenta reagentų, skirtų 5 tūkst. 
tyrimų dėl koronaviruso atlikti, 

tad tikėtina, kad mobilus patikros 
punktas Utenoje pradės dirbti jau 
šį antradienį.

Premjerui Sauliui Skverneliui 
penktadienį atliktas testas dėl koro-
naviruso. Testas buvo neigiamas.

Pranešama, kad  Vyriausybės 
vadovui tyrimas dėl COVID-19 
infekcijos buvo atliktas todėl, kad 
S. Skvernelis lankėsi tose vietose, 
kurios šiuo metu pripažintos padi-
dintos rizikos zonomis.

Bedarbio pašalpos prašymą pra-
ėjusią savaitę pateikusių amerikie-
čių skaičius pasiekė precedento 
neturintį lygį, nes dėl koronaviruso 
pandemijos įvairios bendrovės su-
stabdė veiklą ir atleido – galutinai 
ar laikinai – nemažai darbuotojų, - 
sako ekonomistai.

JAV darbo departamento duome-
nys, kurie bus paskelbti ketvirtadie-
nį, gali parodyti, jog tokių prašymų 
skaičius viršijo 2 mln., ir šis rodiklis 
bus rekordinis, - rašo JAV banko 
„Goldman Sachs“ ekspertai.

Pasaulio sveikatos organizacija 
rekomenduoja viešumoje dėvėti 
apsauginę kaukę, nors kai kurie 
ekspertai sako, kad kaukės ir pirš-
tinės yra neefektyvios užkardant 
koronaviruso infekciją.

Dešimtys tūkstančių europiečių 
per socialinius tinklus vienija jėgas, 
kad pasiūtų kaukių, nes namuose dėl 
karantino sėdi milijonai žmonių.

Feisbuke didžiulio populiaru-
mo sulaukė grupė „Čekija siuva 
veido kaukes“, kurios nariais per 
pastarąją savaitę tapo daugiau nei 
33 tūkst. žmonių po to, kai Prahos 
valdžia nurodė piliečiams į lauką 
eiti su kauke.

-AnykštA

Karantinas. Daugiau nei mi-
lijardo žmonių daugiau kaip 
pusšimtyje valstybių ir teritorijų 
paprašyta likti namuose, jų vy-
riausybėms kovojant su pasaulį 
apėmusia koronaviruso pandemi-
ja, rodo naujienų agentūros AFP 
turimi duomenys. Kai kurios ša-
lys, siekdamos pažaboti viruso 
plitimą, įvedė privalomas karan-
tino priemones, tuo tarpu kitos 
kol kas tik rekomendavo gyvento-
jams likti namuose. Mažiausiai 34 
valstybės ar teritorijos paskelbė 
gyventojams privalomo pobūdžio 
nurodymą neiti iš namų. Tai pa-
lietė maždaug 659 mln. žmonių. 
Tarp tokių šalių ar teritorijų yra 
Prancūzija, Italija, Argentina, JAV 
Kalifornijos valstija, Irakas ir Ru-
anda. Nuo pirmadienio ryto savo 
namuose privalo likti ir Graikijos 
gyventojai. Nuo antradienio pri-
valomas nurodymas likti namuose 
įsigalios Kolumbijoje, nuo trečia-
dienio – Naujojoje Zelandijoje. 
Visgi daugeliu atveju žmonėms 
leidžiama išeiti iš namų, kai vyks-
tama į darbą, į parduotuvę įsigyti 
būtinų prekių ar esant būtinybei 
kreiptis pagalbos į medikus.   Ma-
žiausiai keturios šalys, įskaitant 
Iraną, Vokietiją ir Jungtinę Kara-
lystę, kuriose gyvena iš viso dau-
giau kaip 228 mln. žmonių, para-
gino savo piliečius likti namuose 
ir kiek įmanoma apriboti kon-
taktus su kitais asmenimis. Bent 
dešimt šalių ir teritorijų, kuriose 
gyvena iš viso 117 mln. žmonių, 
įvedė komendanto valandą ir už-
draudė keliauti nakties metu.

Nafta. „Brent“ rūšies naftos kai-
na pirmadienį vis sparčiau smunka, 
o ryte lėtai kilusi WTI rūšies naf-
tos kaina taip pat pasuko žemyn. 
Gegužės mėnesio ateities sandorių 
„Brent“ rūšies naftos kaina Lon-
dono biržoje „ICE Futures“ nuo 
sesijos pradžios krito 1,61 JAV 
dolerio, arba 5,97 proc., iki 25,37 
JAV dolerio už barelį. Jeigu OPEC 
ir Teksaso valdžia nepasieks susi-
tarimo dėl gavybos sumažinimo, 
naftos kaina gali kristi iki 10–15 
JAV dolerių už barelį, mano „Axi-
Trader“ analitikas Stephenas In-
nesas, kurį cituoja agentūra „Blo-
omberg“. Pasak agentūros, net jei 
naftos paklausa iki 2020 vidurio 
atsities, „juodojo aukso“ vartojimo 
sumažėjimas šiais metais gali būti 
didžiausias nuo 7-ojo dešimtmečio 
vidurio, kuomet buvo pradėta rink-
ti šiuos duomenis.

Atmainos. Rusijos sveikatos ap-
saugos ministerijos vyriausioji už-
krečiamųjų ligų specialistė Jelena 
Malinikova pirmadienį pareiškė, 
kad šiuo metu plinta pandeminio 
koronaviruso atmainos ir kad kol 
kas neaišku, koks žmogaus orga-
nizmo imuninis atsakas į abi iš jų. 
J. Malinikova žurnalistams sakė, 
kad pasirodžius pirmiesiems pra-
nešimams apie numanomus pakar-
totinio užsikrėtimo koronavirusu 
SARS-nCoV-2 atvejus buvo iškelta 
prielaida, kad persirgus šia liga ne-
susidaro tvarus imunitetas. „Dabar, 
iššifravus viruso genomą, supran-
tame, kad stebime dviejų viruso 
atmainų – vadinamųjų S ir L va-
riantų – cirkuliavimą, – pridūrė ji. 
– Gali būti, kad abiem šiems viru-
sams bendro imuniteto nėra.“ Eks-
pertė pridūrė, kad tik koronaviruso 
pandemijai paveikus viso pasaulio 
žmonių populiaciją bus įmanoma 
įvertinti, kiek tvarus yra susidaręs 
imunitetas šiam patogenui.

Prie ligoninės atgabenti nameliai
Anykščių vadovų klubas bei Rokiškio verslo klubas pasirūpino 

Anykščių ligoninės pacientais - šalia įėjimo į ligoninės priimamąjį 
pirmadienį pastatyti nameliai. 

Prieš Naujuosius šie nameliai 
,,dirbo“  šventinėje mugėje, o pra-
sidėjus koronaviruso epidemijai 
buvo nuspręsta jiems suteikti naują 
paskirtį. 

Anykščių vadovų klubo prezi-
dentas, rajono mero patarėjas Da-
lis Vaiginas yra buvęs ligoninės 
direktoriumi. Jis puikiai supran-
ta, kokios problemos kiltų, jeigu 
Anykščiuose prasidėtų koronavi-
ruso protrūkis. 

Nameliuose yra elektros instalia-
cija, prie jų nesunkiai galima pri-
jungti elektrą, viduje įjungti elektri-
nius radiatorius. Pacientai, turintys 
panašių į koronavirusą simptomų, 

bei juos atlydėję pacientų artimieji 
šiuose nameliuose galėtų patogiai 
sulaukti, kol medikai tinkamai pa-
siruoš ir suteiks jiems pagalbą.

,,Tikiuosi, kad namelių nepri-
reiks. Norėčiau, kad neprireiktų. 
Tačiau atsarga gėdos nedaro“, - 
,,Anykštai“ sakė  D.Vaiginas.   

Namelius pergabeno ir pastatė 
AB,,Anykščių energetinė statyba“ bei 
UAB Anykščių komunalinis ūkis. 

Sekmadienį  buferinė zona 
įrengta ir prie Santaros klinikų. 
Šalia klinikų pastatytas palapinių 
miestelis. 

-AnykštA Anykščių vadovų klubas bei Rokiškio verslo klubas  pasirūpino 
Anykščių ligoninės pacientais.
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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.)

Ar Lietuva pažabos koronaviruso plitimą?
Šalies valdžia demonstruoja dedanti visas pastangas, kad Lietuvoje būtų užkirstas koronaviruso 

plitimas. Kaip vertinate šias pastangas? Kaip manote, kokių dar reikėtų draudimų, kad mažėtų 
galimybė gyventojams užsikrėsti šiuo pavojingu virusu?

Niekai: „Visų medikų, valdžios 
žmonių ir šiaip susipratusių pilie-
čių pastangos pažaboti tą prakeiktą 
virusą nueis niekais, jei ir toliau 
dauguma gyventojų nesirūpins nei 
savo, nei kitų sveikata. Atvyks-
ta žmonės iš užsienio ir vietoj 14 
dienų karantino namuose eina į 
darbą, šlaistosi po parduotuves, 
nešioja pletkus pas kaimynus, taip 
ir platina virusą. Reikia ar nereikia, 
kai kas valkiojasi po parduotuves, 
ieško pigesnio sviesto ar varškės, 
nesilaiko atstumo, kosti, snargliuo-
jasi ir pan. Kai kurie žmonės dar 
net nežino, kas tai yra nosinė, ser-
vetėlė ar muilas. Kol bus toks abe-
jingas požiūris į rimtus dalykus, 
nieko gero nebus iš to.”

Jadze iš Svedasu: „A mes nebi-
jam jakiu virusu. Kai kurias krau-
tuves vienu kitu dienu dar vienkar-
tines pirštines dalija, bet greit jų 
nelika. Jakia dezinpekcine skysčia 
niekur nėra, nenaudoja krautuves 
takiu dalyku. Vaistinės daug metų 
Svedasys nebėra, mes esam sveiki, 
vaistų mum nereikia. Nuo kiau-
lidžių kompleksa dvokas baisus 
būna, amonijakas visus virusus iš-
nuodys. Ja patys naudosma arielku 
ir nesirksma.”

Ne Juozas: „Visi susivienykim, 
būkime draugiški, jautrūs vieni 
kitiems, pagelbėkite garbaus am-
nžiaus žmonėms, ligotiems, vie-
nišiems. Laikykimės reikalavimų, 
saugokimės patys ir kitus saugo-
kime. Ir tas nelemtas virusas mus 
aplenks.”

Taigi: „Baisus yra ne pats virusas, 
bet keliama panika, ypač Vakarų 
vadovų, kai išeina ES pagrindinės 

valstybės, ekonomikos lokomo-
tyvo, vadovė ir sako, kad korona-
virusu užsikrės 60–70 proc. šalies 
gyventojų. O oligarchų ar nupirkta 
žiniasklaida yra pats galingiausias 
ginklas finansų rinkoms versti ir 
masių sąmone manipuliuoti. Todėl 
protingai daro Baltarusijos vado-
vas, kad nepasiduoda iš Vakarų ei-
nančiai panikai ir nenaikina savo 
ekonomikos. 

Mokesčių mokėtojai turės sumo-
kėti sukeltos panikos ir visokių ka-
rantinų padarinius, kažin ar valsty-
bės skola neišaugs daugiau nei prie 
Kubiliaus.

Čia Baltarusijos opozicijos po-
žiūris.”

Taigi: „Silvija Braun (Sylvia 
Browne, 1936-2013) knygoje “Am-
žių pabaiga” rašė: "Apie 2020 me-
tus planetoje išplis liga primenanti 
plaučių uždegimą. Ji apniks plau-
čius bei bronchus ir žinomi vaistai 
jos neįstengs įveikti. Keista tai, kad 
ši liga išnyks taip pat staiga, kaip 
atsiras. Ji vėl užklups po dešimties 
metų, o tada dings visam laikui".

SOS!!!: „Sukontroliuoti visus 
grįžtančius iš įvairių šalių (ir kad 
jie nebeskleistų to mirtino viruso) 
įmanoma vienu keliu: su kariškių ir 
šaulių stipriomis pajėgomis vos tik 
grįžusius lydėti tiesiai į izoliacijai 
skirtas ir paruoštas specialias vie-
tas (pvz., pačių pigiausių viešbučių 
kambarius (nes juk ten ir yra visiš-
kai tuščia dabar!), uždarytų mo-
kyklų klases (juk jos irgi tuščios), 
buvusių uždarytų, išdezinfekuotų 
ligoninių palatas ir pan.). Griežtai 
(su automatais rankose ir didžiausia 
kontrole) prižiūrėti, kad nei vienas 
niekur nepasišalintų visą tą 14-os 

dienų laikotarpį. 
Ir gana jau tos švelnios retorikos: 

„na, būkit geručiai, nevaikščiokit“. 
Pakaks jau to „nepanikuokit“. Lai-
kas viską suimti į griežčiausio, ko-
kio tik įmanoma, masto kontrolę! O 
jei ir toliau tęsis ta švelniąja forma 
(„niu niu niu; venkite kontaktų; nei-
kite į parduotuves; nepanikuokit, 
kitą savaitę gausime; visko turim 
(nors realiai – nė velnio jie neturi, 
bet nesako tiesos), globaliai mąs-
tantys atsakymą jau žino...”

Grėsmės: „1. Didžiausia bėda su 
grįžusiais: nesilaikoma saviizolia-
cijos, dalis meluoja grįžimo laiką, 
dalis jaučiasi gerai ir netiki, kad gali 
būt ligos nešiotojai. Labai blogai, 
kad nėra atsakomybės - tuoj bus mė-
nuo nuo pirmo fiksuoto susirgimo, 
o kiek nubaustų bent piniginėmis 
baudomis? O tai gali kainuoti ka-
tastrofišką skaičių gyvybių. 2. Taip, 
visiems šokas, šokas, kas vyksta 
pasaulyje, kas bus rytoj, kas bus po 
metų ir dar glumina Anykščių val-
džia - ar jie turi kokią strategiją, ar 
jie sprendžia su tuo susijusias pro-
blemas? Taip, turbūt sprendžia, bet 
nežinojimas neramina.”

Leonas Al.: „Tai, kad koronavi-
rusas Lietuvoje kirto per medikus, 
o jie visi, net nesupratę, kas su jais 
yra, dirbo su ligoniais ir kontaktavo 
vieni su kitais, dešimtimis ir šim-
tais, mano vertinimu, kelia didelį 
nerimą. Tai reiškia, kad medikai 
neišnaudojo jiems duoto laiko pasi-
ruošti, susikaupti ir pradėti profesi-
onaliai dirbti link Lietuvos artėjan-
čios epidemijos sąlygomis tol, kol 
nuo Kinijos liga dar neatėjo iki Eu-
ropos. Ir tai didelė mūsų medicinos 
bėda: medikų nepasiruošta! Išvis 

Europos Sąjunga pademonstravo 
savo sveikatros apsaugos sistemų 
prastą lygį ir moka dabar tragiškai 
didelę kainą. Vien Italijoje padėtis 
yra žiauriai sunki. Bergamo mieste 
tarnybos nespėja laidoti, o krema-
toriumas deginti lavonų, nors dirba 
dviem pamainomis. Jei Anykščių 
rajone būtų net mažiau mirusiųjų, 
kokie 20 - 30 lavonų, mūsų laido-
jimo paslaugas teikiančios tarny-
bos nepajėgtų net duobių iškasti... 
Visiems mums laikas suprasti, kad 
niekas kitas neateis ir už mus ka-
rantino neatbus taip, kaip reikia. 
Juk kito būdo apsisaugoti nėra. 
Mirtis nieko negaili!”

Klausimas: „Ar benamiai, besi-
trindami prie konteinerių, parduo-
tuvių ir kitur, nekelia grėsmės? Ar 
juos neketinama izoliuoti?”

Pandemija: „kurios metu žūsta 
žmonės, siaubą ir paniką sėjantis 
dalykas. Mes kažkaip l. ramiai 
žiūrime į tai. Kur apsaugos prie-
monės, respiratoriai, kombinezo-
nai, dezinfekciniai skysčiai. Tuš-
čios vaistinės. Paracetamolio ir to 

nėra. Visko, ko dabar būtinai reikia 
žmonėms, nėra, išskyrus dar mais-
tą. O gal reikėjo: 1. Pirmiausia ap-
rūpinti medikus ir visą medicinos, 
personalą geriausiomis apsaugos 
priemonėmis. 2. Sukomplektuoti 
apsaugos priemonių paketus gy-
ventojams ir centralizuotai juos 
dalinti, pasitelkiant, seniūnijas, 
savanorius (aišku neveltui, jeigu 
esam tokie jau biedni). 3. Pareng-
ti sąrašus būtinų maisto produktu 
pvz. savaitei ar mėnesiui ir išpla-
tinti gyventojams, pasitelkiant so-
cialinius tinklus, paštininkus (juk 
daug žmonių neturi interneto ar 
paprasčiausų įgūdžių juo naudo-
tis, yra vieniši). ir tt. ir tt. Būtent 
tokių visuotinių bėdų atvejais turi 
būti sutelkiamos pačios geriausios 
kompetencijos ir atsakomybės. 
Turi veikti savivaldybėse, seniūni-
jose gelbėjimo komandos, kurios 
būtų greta žmogaus ir matytų visas 
jo bėdas. Gerb. atsakingi vadovai, 
pakelkite civilinės saugos planus. 
Ten turėtų būti numatyt visi veiks-
mai tokiais atvejais.”

Audriaus Juškos ūkyje skinami agurkai 
ir „žadinamos“ braškės

Karantinas – išbandymas visiems, tačiau A. Juškos šiltnamiuo-
se tęsiami darbai: skinami ilgavaisiai ir trumpavaisiai agurkai, 
„žadinamos“ braškės. Šiltnamių savininkas A. Juška teigia, kad 
jo įmonė negali sustabdyti darbų, tačiau apsvarstė veiklos strate-
giją ir daro viską, kad apsaugotų savo darbuotojų sveikatą. 

Per 22 metus anykštėnai Rūta ir 
Audrius stebėtinai išplėtė savo šei-
mos ūkį – pradėję vos nuo 2,5 arų 
pirmojo šiltnamio, tris kartus gavę 
paramą ir sėkmingai įgyvendinę 
šiltnamių plėtrą, šiandien jie valdo 
10 ha modernių šiltnamių, kuriuose 
augina įvairių rūšių agurkus, pomi-
dorus, braškes. 

„Mūsų darbuotojų gretos karanti-
no metu šiek tiek sumažėjo, bet kol 
kas bėdos nėra. Kita vertus, nėra nė 
vieno, kuris iš mūsų kolektyvo būtų 
grįžęs iš kokio pavojingo krašto, 
visi dirba su pirštinėmis ir stengiasi 
išlaikyti atstumus vienas nuo kito. 
Turime dezinfekcinių priemonių, 
griežčiau laikomės higienos normų. 
Niekas nežino, kiek tęsis karanti-
nas, tiesiog visi susitelkę dirbame 
savo darbą. Technologijos leidžia, 
esant reikalui, visą laistymo ir kli-
mato kontrolę vykdyti per atstumą 
telefonu, bet jei būna koks nors ge-
dimas, vis tiek reikia atvykti į vietą 
ir pažiūrėti. Nuotolinis darbas mūsų 
įmonėje taip pat galimas vadybos 
srityje, o kiti darbai kol kas vyksta 
normaliu tempu ir režimu“, – tvir-
tino ūkininkas, Audriaus brolis Val-
demaras Juška. 

Pirmieji agurkai – nuo vasario 
vidurio

Kiekvieną vasario mėnesį R. ir 
A. Juškų šiltnamiuose paprastai 
jau skinami pirmieji agurkai. „Šie-
met vasario antroje pusėje pradė-
jome skinti ilgavaisius agurkus, o 
kovo pradžioje – ir trumpavaisius. 
Ilgavaisiams šiek tiek pritrūko sau-
lės šviesos, bet tai beveik kasmeti-
nis rūpestis – juk visoje Lietuvoje 
trūksta saulės“, – teigė Rūta. 

Jau paaugintus daigus Juškos 
perka iš Suomijos ir Lenkijos. Pa-
prastai per dieną Juškų ūkyje dir-
bantys darbuotojai apsodina 2 ha 
plotą paaugintų daigų. 

Maždaug prieš trejus metus ūki-
ninkai įrengė dešimties arų ekspe-
rimentinį „šviesos kultūros“ ūke-
lį. „Čia daržovės auga po dienos 
šviesos lempomis. Turime planų 
įsirengti apšvietimą bent viena-
me-dviejuose hektaruose. Žinoma, 
tai yra labai brangus malonumas, 
– šypsodamasi tęsė pašnekovė, – 
juk daržovė, užauginta po dirbtine 
šviesa, nekainuos daugiau. Kita 
vertus, speciali apšvietimo ir mi-
kroklimato palaikymo sistema leis-

tų mūsų šiltnamiuose auginti lietu-
viškas daržoves ištisus metus“.

Plėtojant pokalbį apie produk-
ciją, pašnekovai pabrėžė, kad vis-
kas brangsta, išskyrus produkciją: 
„Kiekvienais metais spaudoje ir 
televizijoje būna pirmųjų „auk-
sinių agurkų“ šou, nors mums ta 
kaina metai po metų yra ta pati. 
Mūsų pirmieji agurkai keliauja į 
prekybos tinklus - ne į turgų. Tiesa, 
mūsų ūkio agurkus prekybos cen-
truose aš vis dar atskiriu nuo kitų 
augintojų. Gal ateis toks laikas, 
kad ir nebeatskirsiu. Pirmiausia 
jie išsiskiria pagal veislę ir dydį. 
Mes neauginam didelių. Man pa-
čiai mažas agurkas yra skanesnis. 
Ir dar: aš visada noriu daržoves į 
maišelį susidėti pati, taip ir darau. 
Tiesa, vartotojas jau įpratęs prie 
sufasuotų, tad mes taip pat fasuo-
jame. Asmeniškai man nepatinka 
pirkti daržoves ar vaisius, kurie 
jau supakuoti po kelis ar keliolika. 
Nors išoriškai gražiai atrodo, vidu-
je, žiūrėk, vis tiek randi vieną-kitą 
nebekokybišką, be to, įvairios pa-
kuotės didina taršą“, – teigė Rūta 
Juškienė. 

(Nukelta į 8 psl.)
Rūta ir Audrius Juškos, verslą pradėję 2,5 arų šiltnamyje, dabar 
yra didžiausi Anykščių rajono darbdaviai.
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Būtiniausias prekes pristatys socialiniai 
darbuotojai ir savanoriai

(Atkelta iš 1 psl.)

Už atvežtus maisto produktus, 
vaistus gyventojai turės susimokėti 
iš savo kišenės,  būtiniausių prie-
monių atvežimas bus nemokamas.

,,Šiuo metu visiems reikia su-
sitelkimo, tad tikrai geranoriškai 
žmonėms padėsime”, - patikino 
Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centro direktoriaus pava-
duotoja L. Repečkienė.

Praėjusią savaitę  L.Repečkienė 
sakė kol kas nesulaukusi nė vieno 
pagalbos prašymo.

Anykščių rajone praėjusią sa-
vaitę savo veiklą taip pat pradėjo 
Gynybos paramos fondo savano-
riai. Susibūrusi 20 savanorių gru-

pė pasiruošusi vienišiems, senyvo 
amžiaus, rizikos grupių gyvento-
jams į namus nemokamai pristaty-
ti reikalingiausias prekes.

 Gynybos paramos fondo ko-
ordinatorius Anykščių rajone 
Anykščių Jono Biliūno gimnazjos 
dvyliktokas  Dominykas Puzinas 
,,Anykštai” sakė negalintis ramiai 
sėdėti vietoje, žinodamas, kad 
šioje sudėtingoje situacijoje gali 
padėti žmonėms. 

,,Nacionalinis savanorių pa-
galbos koordinavimo centras ir 
Gynybos paramos fondas įsteigė 
trumpąjį telefono numerį 1827, 
kuriuo paskambinus ir pasakius 
savo vardą, telefono numerį bei 
adresą būtini maisto produktai bus 

pristatyti nemokamai”, - pasakojo 
D.Puzinas.

Informacija apie savanorių tei-
kiamą pagalbą paviešinta tik pra-
ėjusios savaitės pabaigoje, todėl, 
anot D.Puzino, pagalbos prašymų 
sulaukta vos keletas.

 Gynybos paramos fondo ko-
ordinatorius Anykščių rajone 
D.Puzinas pasakojo, kad reikalin-
giausias prekes savanoriai pirks 
parduotuvėse, jų taip pat parūpins 
,,Maisto bankas”, tikimasi ir para-
mos iš verslo.

,,Anykštą” pasiekė informaci-
ja, kad Ispanijoje plintant koro-
navirusui gerus darbus darantis 
ir po įstaigas, gyventojų namus 
besilankantis jaunimas pats tapo 

šio pavojingo viruso platintojas. 
Paklaustas, kaip bus užtikrina-
ma, kad panašus scenarijus ne-
pasikartotoų ir Anykščių rajone, 
D.Puzinas kalbėjo: ,,Kiekvienam 
iš mūsų savanorių yra suteiktos 
apsauginės kaukės, vienkartinės 
pirštinės, dezinfekcinis rankų 
skystis. Reikiamas prekes žmogui 
perduosime ne į rankas, o paliksi-
me prie jo namų durų. Mums pi-
nigus už pristatytas prekes jis taip 
pat paliks prie durų. Užtikrinsime 
visas saugumo priemones, kad 
savanoriai netaptų koronaviruso 
platintojais. Galiu užtikrinti, kad 
prie viso to dar yra dirbama ir tu-
rėtų 100 proc. viskas paaiškėti dar 
šią savaitę.”

Gynybos paramos fondo 
koordinatorius Anykščių 
rajone Dominykas Puzinas 
patikino, kad gyventojams 
reikalingiausias prekes pri-
statantys savanoriai imsis 
visų saugumo priemonių, 
kad patys netaptų koronavi-
ruso platintojais.

Keturios paros prie Lenkijos sienos

(Atkelta iš 1 psl.)

Privažiavo du Lenkijos pareigū-
nų ekipažai. Vienas atsistojo prie-
kyje, kitas - gale ir palydėjo mane 
atgal į Vokietiją 10-15 kilometrų 
nuo sienos, į autostradą, kur jau 
nebegalima apsisukti“, - kalbėjo 
M.Kairys.

Susiradęs kitą pasienio pos-
tą, M.Kairys stojo į eilę. Pirmąją 
dieną, dar labai nesinervindamas 
stovėjo eilėje, naktį nusnūdo au-
tomobilyje.Tik kitą dieną jis ėmė 
kalbinti eilėje stovinčius lietu-
vius.   

Kelią blokavo iš nevilties

Ir M.Kairys, ir kiti lietuviai 
stovėdami prie sienos skaitė por-
talus, laukė gerų naujienų. ,,Sun-
kiai suprantami buvo Prezidento 
Gitano Nausėdos pasisakymai: 
,,Jau susitariau su Duda (Andrzej 
Duda - Lenkijos Respublikos Pre-
zidentas - red.past.), skambinau, 
koridorius bus“.  Rašiau Užsienio 
ministerijai: ,,Kai tokios žinios, 
tai kada mus praleis?“  Atsako: 
,,Vyksta derybos aukščiausiu ly-
giu“. Taip tos derybos ir vyko. 
Juokingai atrodo: spaudoje rašo, 
kad viskas sutarta, bet realybėje 
niekas nevyksta, vien melagys-

tės“, - kalbėjo anykštėnas. 
Lenkams pradėjus įsileisti lie-

tuvių automobilius į savo valsty-
bės teritoriją, stovėję prie sienos 
žmonės buvo nustebinti veiklos 
principų. ,,Buvo žmonių su ma-
žais vaikais. Lenkai pasakė, kad 
praleis autobusiukus ir juos lydės 
konvojus. Įsivaizduokit, autobu-
siuke septynių vietų sėdi vienas 
žmogus ir jis gali kirsti sieną. O 
automobilyje penkių asmenų šei-
ma - tėvas, mama ir trys vaikai 
- ir jie turi laukti kažko. Nebu-
vo jokios logikos, mes pasienyje 
prašėme praleiskit bent šeimas 
su mažais vaikais. Juk žmonėms 
bėda. Nesutiko. Lenkai sakė, kad 
praleidinės po 20 automobilių, bet 
pradžioje turi praleisti autobusiu-
kus. Pirmuosius 20 automobilių 
su konvojumi lenkai praleido, bet 
lietuviai susiskambino su prava-
žiavusiais sieną - paaiškėjo, kad 
juos sustabdė degalinėje ir ten lai-
ko. Tada ir pradėjome autostrados 
blokavimą“, - įspūdžiais dalijosi 
vyras.  

Anykštėnas kalbėjo, kad lie-
tuviams, latviams ir estams už-
blokavus kelią buvo iškviesta 
lenkų riaušių policija, o kai buvo 
užgesintos šviesos autostradoje,  
kelio blokuotojai pasitraukė 30-
40 metrų - dėl saugumo perėjo į 

Vokietijos teritoriją. ,,Jeigu būtu-
me likę Lenkijos teritorijoje, neži-
nau, kuo būtų pasibaigę“, - svarstė 
M.Kairys. 

Visi apsikeitė virusais

Šimtai žmonių kelias paras pa-
sienyje gyveno antisanitarinėmis 
sąlygomis. ,,Visa medija praneša, 
kad reikia vengti kontaktų, susi-
būrimų. O mes visi, iš skirtingų 
šalių važiuojantys, iš epidemijos 
židinių – visi krūvoje, vienoje vie-
toje. Buvo tikrai nejauku. Net ran-
kų nusiplauti galimybės nebuvo. 
Dabar baimės nebėra, bet kelionės 
metu tikrai buvo neramu“, - įspū-
džiais dalijosi anykštėnas. 

Aišku, niekas nebuvo pasiruošęs 
keturias ar penkias dienas stovėti 
prie sienos ir iš anksto nepasirū-
pino maisto ar gėrimų atsargomis. 
Tačiau, pasak M.Kairio, matyt, 
stresas nustelbė alkį, maistas ne-
buvęs svarbiausiu dalyku. ,,Am-
basadorius pradžioje atvežė 5 ar 
6 butelius vandens visai miniai. 
Paskui, kai manęs nebebuvo prie 
sienos, sako, atvežė ir daugiau“, - 
kalbėjo M.Kairys. 

Jam iki šio laiko nesuprantama, 
kodėl lenkai buvo uždarę sieną, 
nes dėl to dirbtinio žmonių lai-
kymo virusas tik dar stipriau iš-

nešiotas. ,,Lietuva turbūt turėjo 
neįsileisti latvių ir estų? Arba tų 
pačių lenkų, važiuojančių iš La-
tvijos, neįsileisti?“ - retoriškai 
klausė anykštėnas.

Grįžo keltu

M.Kairys į Lietuvą, praėjus 
penkioms dienoms nuo kelionės 
pradžios, grįžo keltu. Nuo Vokie-
tijos-Lenkijos sienos link pajūrio 
automobiliai važiavo savaran-
kiškai, o likus keliasdešimt kilo-
metrų iki uosto, juos organizuota 
kolona lydėjo Vokietijos policijos 
pareigūnai. ,,Kai laukėme kelto - 
vokiečių pareigūnai atvežė kavos, 
vandens, užkandžių. Vokiečiais 
esame žiauriai patenkinti, mumis 
rūpinosi, buvo draugiški, gavome 
visą informaciją. Lenkai pasitiko 
su ,,bananais“, vokiečiai - su kava 
ir sausainiais. Įsivaizduokit, ko-
kie gali būti mano vertinimai. Yra 
šioks toks skirtumas...“ - dėstė pa-
šnekovas.

M.Kairys užsidarė saviizolia-
cijai Vilniuje, bute. Produktų pri-
statymas į namus dabar stringa, 
tačiau  anykštėnui nekyla minčių 
pačiam nueiti į parduotuvę. ,,Į ka-
rantiną žiūriu labai rimtai, nema-
nau, kad šoje vietoje galima juo-
kauti“, - atsakingą poziciją išsakė 
M.Kairys.     

 
Lieka paskutiniai skrydžiai

Žiniasklaidoje pranešama, kad 

kovo 27-ąją organizuojami pa-
skutiniai skrydžiai į Lietuvą. „Pa-
skutiniai skrydžiai organizuojami 
27-tą dieną ir šiandien aš pavedu 
savo specialistams nustoti organi-
zuoti skrydžius. Informuosiu apie 
tai Vyriausybę, nes manau, kad 
tolesni skrydžiai priklausys nuo 
galimybių izoliacijos tų atvykusių 
Lietuvos piliečių. Nes mes mato-
me, kad reikia vykdyti ne tiktai 
savanorišką, bet ir priverstinę izo-
liaciją“, – LRT radijui pirmadienio 
rytą kalbėjo susisiekimo ministras 
Jaroslavas Narkevičius.

Naktį į pirmadienį iš Vilniaus 
į Kijevą išvyko specialusis trau-
kinys, kuriuo į tėvynę grįžta dau-
giau kaip 500 ukrainiečių. Prieš 
tai buvo organizuotas specialusis 
traukinio reisas iš Frankfurto į 
Kauną.

O sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga pirmadienį pa-
skelbė, kad visi, šiomis dienomis 
grįžtantys į Lietuvą, turėtų būti 
izoliuoti savivaldybių tam tikslui 
skirtose patalpose, nes daugelis 
grįžusių lietuvių nesilaiko reika-
lavimo savarankiškai izoliuotis 
dviem savaitėms ir gali platinti 
užkratą.

Priminime, jog anykštėnų sa-
viizoliacijai numatytas Alantos 
tecchnologijų ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo bendrabutis. 
Bendrabutyje vienu metu galėtų 
izoliuotis apie 50 asmenų.  

-AnykštA

Lietuviai kelias dienas stovėjo prie Vokietijos - Lenkijos sienos. 
Bns nuotr.

Anykštėnas Mindaugas Kairys pasakojo, kad į pasienį buvo iškviesta lenkų riaušių policija, o pro-
testuotojai dėl saugumo pasitraukė į Vokietijos teritoriją.
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spektras

komentarai

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI už 
gydymą, dėmesingą išklausymą ir patarimus, seselei Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI - už paslaugumą, nuoširdumą ir profe-
sionalumą.

N. ZAIKAUSKIENĖ ir Edita OWCZARZAK

Karantinas parodė, kad galima gyventi kitaip
Lietuvoje dėl pasaulyje plintančio koronaviruso jau antrą sa-

vaitę tęsiasi karantinas. Daugelio gyvenimas pastarosiomis dieno-
mis apsivertė aukštyn kojomis, mieste uždaryta daugelis parduo-
tuvių, neveikia grožio salonai, nevyksta kultūriniai renginiai…

,,Anykšta” pašnekovų teiravosi, kaip jie jaučiasi, gyvendami 
pasikeitusiomis sąlygomis, domėjosi, kaip saugosi nuo koronavi-
ruso.

Truputį 
susimažinti 
nebus labai 
blogai

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė, pensininkė:

Mes gyvenome iki šiol taip ge-
rai, taip sočiai, taip apsikrovę ne-
būtinais vartojimo daiktais, kelio-
nėmis, restoranais, skudurais, kad 
truputėlį susimažinti nebus labai 
blogai. 

Iki tol bėgome, skubėjome, kad 
tik kiti neaplenktų, kad užimtume  
kiek galima geresnes, pelningesnes 
darbo vietas.

2020 m.kovo 16 d. viskas susto-
jo.

Sėdime namuose, turime laiko 
apmąstyti, ar gyvename taip, kaip 
reikia, ar  gyvenime kažką reikia 
keisti? Viena aišku, po paskelbto 
karantino, jam pasibaigus, gyven-
sime kitaip. Mažiau sunaudosime 
degalų, prieš eidami produktų, per-
žiūrėsime šaldytuvą, kad įsitikintu-
me, kad tikrai to reikia. Pasirodo, 
kad ir rūbų, ir batų turime iki va-
liai.

Vyriausybė žada remti , mokėti 
atlyginimus tiems, kurie karantino 
metu nedirbs. Manyčiau, kad rei-
kia premijuoti  tuos, kurie dirba. 
Tai komunalinio ūkio darbininkai  
-  šiukšlių vežėjai, gatvių valytojos, 
šilumos ir šalto vandens tiekėjai. 
Pagarba jiems.

Patinka, kad parduotuvėje išlai-
koma vieno metro atstumas tarp 
pirkėjų. Būtų gerai, kad tie atstu-
mai būtų pažymėti ir kad ta tvarka 
išliktų  visam laikui. Dažnai būda-
vo, kad už nugaros atsistoja koks 

tuberkulioznikas ir kosėja.
Karantinas įstaigoms parodė, 

kad galima dirbti kitaip. Galima 
ir ligonį pakonsultuoti telefonu, 
išrašyti e-receptą, pratęsti nedar-
bingumo pažymą. Tikėkimės, kad 
ta tvarka išliks ir ateityje.

Žiniasklaida ieško sensacijų, to-
dėl nevengia gyventojus mulkinti. 
Ateis tokia diena, kai nuo korona-
viruso numirs vienas gyventojas. 
Antraštė bus didžiausiomis raidė-
mis, straipsnis gąsdinamo pobū-
džio.

Lietuvoje, anot statistikos, 2018 
m. kas dieną mirė po 108 , o 2017 
m - 110 gyventojų. Jeigu nuo ko-
ronaviruso numirtų 365 žmonès, 
tai sudarytų  tik 1% visų mirusių. 
Tegul Dievas jiems padeda ir te-
gul susirgę išgyvena. Užsienyje 
gyvenę lietuviai susirgę atsiminė, 
kad turi Tėvynę Lietuvą, kuri jais 
pasirūpins. Sveiki sugrįžę! Už su-
žlugdytą ekonomiką ilgai priekaiš-
tausime.

Ne visi suvokia 
tikrąją situaciją

Violeta LEBEDEVIENĖ, 
anykštėnė, kirpėja-stilistė:

Šiomis dienomis, kaip žinote, 
mes, grožio meistrai, negalime 
vykdyti veiklos, todėl šiuo metu 
turiu pasiėmusi  atostogas. Labiau-
siai bijau, kad Lietuvos neištiktų 
Italijos scenarijus, kur užsikrėtu-
siųjų koronavirusu žmonių skai-
čius yra ypač didelis ir jis nuolat 
auga.

Manau, kad dar ne visi supranta, 
kokia šiuo metu yra tikroji padė-
tis. Be abejo, tiek man sunku, tiek 
kitiems, turintiems nuosavus vers-

lus. Būkime šiuo laikotarpiu vieni 
kitiems pakantūs. 

Karantino laiką leidžiu namuo-
se, tvarkausi buitį, sukuosi virtuvė-
je. Nelabai norisi kur eiti iš namų, 
nes sveikata svarbiausia.

Esu apsirūpinuosi viskuo, kas bū-
tiniausia pragyvenimui tokiomis są-
lygomis. Šiai dienai pakanka visko. 
Bet jei karantinas užsitęs, o tai labai 
tikėtina, tada, manau, bus prastesnė 
padėtis daugumai žmonių.

Svarbu nesielgti 
lengvabūdiškai

Rimantas SEREIČIKAS, 
anykštėnas, Alantos technologi-
jos ir verslo mokyklos Anykščių 
filialo mokytojas:

Šiuo metu į darbą fiziškai eiti 
nereikia, bet jis vyksta nuotoliniu 
būdu - palaikau ryšį su mokslei-
viais kompiuteriu ir kitomis ryšio 
priemonėmis. Nemanau, kad dėl 
to ugdymo procesas nukentės, nes 
pas mus mokymo procesas kiek 
kitoks nei bendrojo ugdymo moky-
klose. Toks sutapimas, kad vienai 
moksleivių grupei dabar, berods iki 
birželio mėnesio, yra praktika. Jie 
bet kuriuo atveju nuo tiesioginio 
mokymosi proceso mokykloje yra 
atsitraukę.

Dabartinis metas yra grėsmin-
gas, bet, blaiviai žiūrint ir elgian-
tis protingai, tikiuosi, kad kažkaip 
išgyvensime. Svarbu nepainikuoti, 
nesielgti lengvabūdiškai ir nežaisti 
su ugnimi. Klausant ir matant, ką 
skelbia žiniasklaida, matyti, kad yra 
visokių atvejų.

Gyvenu privačiame name, tad 
galima sakyti, kad esu tam tikroje 
saviizoliacijoje. Be tam tikro rei-
kalo į miestą neinu. Paskutinį kar-
tą parduotuvėje lankiausi kovo 15 
dieną.

Net pats Sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga nelabai 
kažką gali prognozuoti, kada visa 
šita suirutė dėl koronaviruso plitimo 
baigsis, tad ir aš nesiimu to spėlioti. 
Matyt, realiai gyventi karantino są-
lygomis dar reikia nusiteikti.

Grįžusieji 
iš užsienio 
turi būti 
karantinuojami 
priverstinai

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas:

Susidūrėme, kaip ir visas pa-
saulis, su didžiule problema - va-
dinamuoju kinišku virusu ,,covid 
19“. Mūsų Lietuvoje šios bjau-
rasties nebuvo niekada. Atvežė 
mums, Lietuvoje gyvenantiems, 
šią „dovanėlę“ mūsų emigrantai. 
Klausiu, kuo mes esame kalti, kuo 
kalti pagyvenę ir senyvo amžiaus 
asmenys, kuriems šis virusas yra 
pavojingiausias? Ar galėjome to 
išvengti? Valstybės sienų užda-
rymas yra puiki priemonė, tik gal 
kiek pavėluota, manau, tai pada-
ryti jau reikėjo nuo kovo mėnesio 
pradžios, kai tik buvo nustatytas 
pirmas atvejis.

Nors karantinas teisiškai yra 
paskelbtas, tačiau praktika rodo, 
kad dėl jo laikymosi paliekama 
spręsti kiekvienam emigrantui 
asmeniškai, todėl liga plinta. 
Mano nuomone, visi, grįžę iš už-
sienio, asmenys turėjo būti pri-
verstinai karantinuoti į vadina-
muosius karantinavimo centrus, 
kokius šiuo metu naudoja Kini-
ja ir Izraelis, kuriuose asmenys 
gali būti karantinuojami nuo 2 
iki 4 savaičių. Gal demokratijos 
mažiau, užtai tvarkos daugiau! 
Dabartinėje situacijoje panašu, 
kad šiuo virusu persirgs daugu-
ma gyventojų!

 Šiuo metu į šitą reikalą pra-
dedu žiūrėti pozityviau, Kinija 
paskelbė, kad sukūrė ir pradėjo 
šią savaitę gaminti vaistus nuo 
koronaviruso, amerikiečiai vyk-
do testavimus skiepų kūrime. 
Istorija rodo, kad kiekviena epi-
demija, kad ir kokia baisi ji būtų, 
atėjo ir praeis.  

-AnykštA

Toliau vyksta populiariausių medikų rinkimai

21 padėką gavo gydytojas V. 
Macijauskas. 11 padėkų surinko 
gydytoja R. Juodiškienė. Kitų gy-
dytojų surinktų padėkų skaičius: 
N.Kišonaitė - 10 padėkų, D.Irician 
- 8, V.Pažėrienė - 6, G.Šinkūnaitė 
- 5, R. Bukelis ir R. Jurkėnas - po 
4, A. Tarvydas - 3, A. Morkūnienė 
ir V. Giriūnienė - po 2,  Z. Neniš-
kienė, V. Žiogė, G.Klimkevičius, 
L.Prabišienė ir A.Gustas - po 1 pa-
dėką.

14 padėkų sulaukė slaugytoja R. 

Pociūnienė, 13 -  J. Abraškevičienė,  
11 padėkų gavo slaugytoja A. Bartu-
lienė. 10 padėkų gavo S. Strazdienė, 
po 8 - K. Liutkienė ir R. Strazdienė, 
6 - L. Slapšienė, 5  – R. Viršylie-
nė,  4 - R. Burneikienė,  3 - R. Ba-
gočiūnienė, po 2 - A. Valaitienė, D. 
Rudokienė ir R. Jankienė, po 1 - L. 
Staniūnienė, V. Kvasauskienė, L. 
Kiaušienė ir B. Gaiževskienė.

Padėti  populiariausiems me-
dikams balsus rinkti galite keliais 
būdais – „Anykštos“ laikraštyje 

Populiariausių medikų rinkimuose toliau tebepirmauja 24 pa-
cientų padėkas gavusi Anykščių pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) šeimos gydytoja D. Kazlauskienė.

spausdindami padėkas (1 padėkos 
kaina 10 eurų), rašydami laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pasirū-
pino, 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.

-AnykštA

Pagalba. Prezidentas Gitanas 
Nausėda žada prašyti Pietų Korė-
jos vadovo, kad korėjiečiai atsiųs-
tų ekspertą į Lietuvą konsultuoti 
dėl koronaviruso krizės valdymo. 
„Esu numatęs kalbėtis su Pietų Ko-
rėjos prezidentu ir manau, kad tas 
pokalbis galėtų įvykti jau rytoj, 
paprašydamas atsiųsti specialistą 
iš Pietų Korėjos, kuris galėtų mus 
pakonsultuoti tais klausimais, kurie 
mums šiuo metu yra aktualiausi ir 
su kuriais sėkmingai susidorojo Pi-
etų Korėjos vyriausybė pastaruoju 
metu“, – spaudos konferencijoje pir-
madienį sakė šalies vadovas. „Kaip 
žinote, šita valstybė pasižymėjo tuo, 
kad turėjo gana ryškų koronaviruso 
protrūkį, tačiau sugebėjo suvaldyti 
situaciją efektyviomis priemonėmis 
ir manau, kad jų patirtis mums būtų 
tikslinga ir pravarti“, – pridūrė G. 
Nausėda. Pietų Korėja koronaviruso 
infekcijų piką pasiekė vasario pabai-
goje, bet pastaruoju metu užsikrėti-
mų mažėja. Iš viso šioje šalyje pa-
tvirtinta beveik 9 tūkst. atvejų, mirė 
118 žmonių. Pirmadienį patvirtinti 
64 atvejai – mažiausiai šį mėnesį.

Ekonomika. Apsaugoti savo 
ekonomiką nuo koronaviruso pan-
demijos poveikio skubančios vy-
riausybės raginamos koordinuoti 
savo veiksmus, kad būtų galima 
užkirsti kelią ilgalaikei pasaulinei 
recesijai ir būsimoms infekcijos 
bangoms. Labiausiai išsivysčiusius 
ūkius vienijančios Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros orga-
nizacijos (EBPO) vadovas pabrė-
žė, jog koordinavimo mastas turi 
būti didesnis už praėjusio amžiaus 
4-ojo dešimtmečio Naująjį kursą ir 
Maršalo planą, kuris padėjo atstaty-
ti Europos ekonomiką po Antrojo 
pasaulinio karo. „Vis labiau didėja“ 
pasaulinės recesijos šių metų pirmą-
jį pusmetį tikimybė ir „privalome 
jau dabar imtis veiksmų, kad būtų 
išvengta užsitęsusios recesijos“, 
pareiškė EBPO generalinis sekre-
torius Angelis Gurria. Ekonomikos 
srityje, anot jo, valdžia turėtų spręs-
ti tokius klausimus, kaip tiesioginė 
finansinė pagalba dirbantiesiems 
savarankiškai, kurie kai kurio-
se šalyse negauna dirbantiesiems 
visą darbo dieną ar samdomiems 
darbuotojams siūlomos pagalbos. 
Apie strateginių bendrovių gelbė-
jimą kalbančios vyriausybės, pasak 
EBPO vadovo, taip pat turėtų teikti 
pagalbą mažoms ir vidutinėms įmo-
nėms (MVĮ), visų pirma paslaugų ir 
turizmo sektoriuose.

Mokymai. Rusija surengė Kali-
ningrado srityje pratybas, per kurias 
naudojamos mažo nuotolio balisti-
nių raketų sistemos „Iskander“, pir-
madienį patvirtino Baltijos laivyno 
atstovas Romanas Martovas. Šios 
pajėgos „viename iš Kaliningrado 
srities poligone pradėjo vykdyti mo-
kymus, per kuriuos rengiamos masi-
nės elektroninės raketų atakos prieš 
vadavietes ir kitus sąlyginio priešo 
taikinius“, – nurodė R. Martovas. 
Pasak jo, raketinių pajėgų kariai jau 
atvyko į nurodytą rajoną vykdyti 
užduoties. Žygio metu jie turėjo 
atremti išgalvoto priešo diversijas 
ir žvalgybos grupių išpuolius bei 
įveikti „užterštos“ teritorijos ruožą. 
Pajėgos „vykdys elektroninius pa-
leidimus į įvairius sąlyginio priešo 
taikinius: vadavietes, gyvosios jėgos 
susibūrimus, šarvuotosios technikos 
kolonas, taip pat išlaikys paleidimo 
įrenginių raketų užtaisymo norma-
tyvus“, – pranešė Baltijos laivyno 
atstovas.

-Bns
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MOZAIKA

horoskopai
AVINAS. Pirmoje savaitės pu-

sėje užgriuvusi didžiulė finansinė 
atsakomybė gali priversti ieškoti 
kvalifikuotos pagalbos. Užmez-
gęs naują pažintį saugokitės likti 
pasyvus. Būkite protingas ir pa-
sistenkite užsirekomenduoti kaip 
patikimas partneris.

JAUTIS. Jūs aiškiai matote 
savo tikslą, jūsų planas tikslus 
ir išbaigtas, o strategija paruošta 
įgyvendinti, bet kažkas, neseniai 
įžengęs į jūsų gyvenimą, suka 
jums galvą romantiškomis fanta-
zijomis. Net jei tai ir nėra meilė, 
laukia jaudulio pilnos dienos.

DVYNIAI. Šią savaitę tiesos 
ieškojimai bus itin sunkūs, nes 

kažkas akivaizdžiai bando jumis 
manipuliuoti. Tiesa, palankiai iš-
sidėsčiusios planetos padės geriau 
suvokti jus supančius žmones. 
Tikriausiai nepalankiai žiūrite ir į 
flirtą? Be reikalo, atmeskite visus 
skrupulus ir leiskitės į nuotykį!

VĖŽYS. Kažkas ketina suvers-
ti jums savo neatliktus darbus. 
Įkvėpkite gryno oro, atsiraitokite 
rankoves ir pasiruoškite gintis, ki-
taip būsite greit įstumtas aklavie-
tėn. Partneris gali trokšti kurį lai-
ką pabūti vienas ir neprieštarautų, 
jei kur nors išvažiuotumėte.

LIŪTAS. Mažytis kompro-
misas pirmadienį ar antradienį 
padėtų daug lengviau kitas šios 
savaitės dienas. Jūsų nuolatinis 
nuotaikų svyravimas savaitės vi-

duryje aplinkiniams bus sunkiai 
pakeliamas. Iš toli galite sulauk-
ti gerų naujienų, išsklaidysiančių 
tam tikrą nesusipratimą. Galima 
kelionė - puiki dovana, kurią de-
rėtų priimti.

MERGELĖ. Finansinės pro-
blemos, apie kurias nė nenutuokė-
te, gali išlįsti į paviršių ir sukelti 
pakankamai rimtų problemų san-
tykiuose su sutuoktiniu. Padėtis 
tik pablogės, jei nesugebėsite 
valdyti emocijų ir leisite išsilieti 
pykčiui.

SVARSTYKLĖS. Panašu, kad 
savaitė bus labai įdomi ar bent jau 
pilna permainų. Jūsų laukia kaž-
kokia džiugi staigmena. Tarnyboje 
gali keistis jūsų pareigos. Darbo ir 
atsakomybės prisidės tuoj pat, kiti 

privalumai atsiskleis vėliau...

SKORPIONAS. Kelionės pla-
nus gali tekti atidėti dėl pablogė-
jusios sveikatos ar kitų kliūčių. 
Neskolinkite, nesiskolinkite. Aps-
kritai pasistenkite neprisiimti jo-
kių finansinių įsipareigojimų, kol 
gerai neišsiaiškinsite, kiek turite 
pinigų šiandien ir kiek galite tikė-
tis turėti rytoj.

ŠAULYS. Galite sulaukti toli 
siekiančio dalykinio pasiūlymo. 
Idėja galėtų padėti išspręsti užgriu-
vusias finansines problemas, bet 
dar nėra iki galo subrandinta. Jos 
įgyvendinimas galėtų pareikalauti 
pernelyg didelių aukų ir galų gale 
viskas būtų dar blogiau..

OŽIARAGIS. Nepasieksite 

trokštamos sėkmės, jei bandysite 
dabar savo sumanymus per jėgą 
įgyvendinti. Jūsų partnerio pozicija 
gali radikaliai pasikeisti. Tikėtina, 
kad jis pasirodys esąs kur kas jau-
tresnis ir subtilesnis nei manėte.

VANDENIS. Atrodo, kažkas iš 
artimųjų turi ganėtinai rimtų proble-
mų. Neteiskite jo už padarytas klai-
das. Daug protingiau būtų atidžiai 
išklausyti ir nuoširdžiai užjausti. 
Jums pačiam kilti karjeros laiptais 
padeda kažkoks slaptas globėjas.

ŽUVYS. Pasirinksite šią savaitę 
ne itin tinkamą veikimo būdą savo 
painiems reikalams spręsti, tačiau 
sėkmė jums vis tiek yra beveik ga-
rantuota. Kažkas iš artimųjų, nusi-
teikęs destruktyviai, gali pamėginti 
jus apgauti.

Už lytinius nusikaltimus 
nuteistam Holivudo magnatui 
H. Weinsteinui nustatyta CO-
VID-19

Susikompromitavusiam Holivu-
do magnatui Harvey Weinsteinui 
nustatyta naujojo koronaviruso 
infekcija COVID-19, sekmadienį 
pranešė JAV žiniasklaida.

Anksčiau šį mėnesį 68 metų H. 
Weinsteinui teismas skyrė 23 metų 
laisvės atėmimo bausmę už pirmo 
laipsnio seksualinį užpuolimą ir tre-
čio laipsnio išžaginimą. Šiuo metu 
jis yra laikomas viename kalėjime 
Niujorko valstijos šiaurėje.

Apie teigiamą koronaviruso dia-
gnozę, esą nustatytą šiam veikėjui, 
sekmadienį vakare paskelbė gar-
senybių pasaulio naujienų portalas 
TMZ ir vietos laikraštis „Niagara 
Gazette“.

H. Weinsteino atstovai atsisakė 
komentuoti šią temą JAV žinias-
klaidai.

Niujorko valstijos pataisos depar-
tamentas taip pat nepateikė jokių 
komentarų, kai naujienų agentūra 
AFP į jį kreipėsi, siekdama gauti 
šios informacijos patvirtinimą.

Šaltiniai sakė TMZ, kad H. 
Weinsteinas buvo vienas iš dvie-
jų kalinių, kuriems buvo nustatyta 
COVID-19, atlikus tyrimus griežtos 
apsaugos Vendės kalėjime, esančia-
me į šiaurės vakarus nuo Niujorko 
miesto. Nurodoma, kad nuo to lai-
ko susikompromitavusi garsenybė 
nepalaikė jokių kontaktų su savo 
šeima arba advokatais.

Prieš perkeliant į šią įstaigą H. 
Weinsteinas buvo laikomas Raiker-
so salos kalėjime ir vienoje Manha-
tano ligoninėje, kur buvo gydomas 
dėl krūtinės skausmų.

Sausakimši JAV kalėjimai gali 
tapti pavojingais koronaviruso epi-
demijos židiniais. Praeitą savaitę 
Raikerso kalėjimo ir Niujorko Sing 
Singo kalėjimo keliems sargybi-
niams buvo nustatyta ši infekcija, 
pranešė vietos žiniasklaida.

Kaip rodo naujausi Johnso Hop-
kinso universiteto duomenys, 
Jungtinėse Valstijose koronaviruso 
infekcija patvirtinta daugiau kaip 
35 tūkst. žmonių, o mažiausiai 457 
tokie pacientais mirė.

Anksčiau buvęs įtakingas kino 
prodiuseris judėjimui „#MeToo“ 
svarbioje byloje kaltu buvo pripa-
žintas vasario 24 dieną. Byloje H. 
Weinsteinas buvo kaltinamas, kad 
2006-aisiais savo bute Niujorke 
privertė oraliniu būdu su juo santy-

kiauti buvusią prodiuserio padėjėją 
Mimi Haleyi, o 2013-aisiais išžagi-
no buvusią aktorę Jessicą Mann.

Jis buvo išteisintas dėl sunkiausių 
kaltinimų grobuonišku seksualiniu 
užpuolimu.

Vis dėlto H. Weinsteinui gresia 
visą likusį savo gyvenimą praleisti 
už grotų, teisėjui Jamesui Burke'ui 
atmetus jo prašymus skirti minimalią 
penkerių metų įkalinimo bausmę.

Bausmės paskyrimu baigėsi įspū-
dingas buvusio magnato krytis. Be-
veik 90 moterų, įskaitant Angeliną 
Jolie ir Salmą Hayek, prakalbo apie 
40 metų trukusį grobuonišką „Os-
karą“ pelniusio prodiuserio elgesį.

Australija liepė sportininkams 
ruoštis Tokijo olimpiados 
atidėjimui kitiems metams

Australijos olimpinis komitetas 
(AOC) pirmadienį pareiškė, kad 
„akivaizdu“, jog Tokijo žaidynės 
negali vykti, kaip planuojama, šie-
met, ir liepė savo sportininkams 
ruoštis galimybei, kad olimpiada 
bus perkelta į ateinančius metus.

Aštrėjant koronaviruso sukeltai 
krizei, Tarptautinis olimpinis ko-
mitetas (TOK) naktį pakeitė savo 
poziciją dėl olimpiados, teigdamas, 
kad bus atidžiau nagrinėjami įvai-
rūs scenarijai, įskaitant žaidynių 
atidėjimą.

Australijos olimpinis komitetas 
savo ruožtu pirmadienį sušaukė val-
dybos posėdį ir vienbalsiai išreiškė 
nuomonę, kad planų surengti Olim-
piadą liepos mėnesį neįmanoma 
įgyvendinti, atsižvelgiant tvyrantį 
netikrumą dėl pandemijos.

„Akivaizdu, žaidynių neįmanoma 
surengti liepą“, – pareiškė australų 
misijos vadovas Ianas Chesterma-
nas.

„Mūsų atletai turėjo puikų teigia-
mą požiūrį į treniruotes ir pasiruo-
šimą, tačiau stresas ir netikrumas 
jiems buvo be galo didelis iššūkis“, 
– pridūrė jis.

AOC generalinis direktorius Mat-
tas Carrollas (Metas Kerolas) savo 
ruožtu pažymėjo, jog sportininkams 
reikia tikrumo ir kad jie turi teikti 
pirmenybę savo ir savo šeimos na-
rių sveikatai.

Per valdybos posėdį buvo nu-
spręsta, kad Australijos komanda 
„negali būti suburta, kintant aplin-
kybėmis tėvynėje ir užsienyje“, 
todėl jie dabar turėtų planuoti kitų 
metų vasarą Šiaurės pusrutulyje 
vyksiančioms olimpinėms žaidy-
nėms.

„Turime užsienyje gyvenančių 
atletų, kurie komandomis treniruo-
jasi ir tvarko savo programas Aus-
tralijos centralizuotose įstaigose. 
Dėl kelionių ir kitų apribojimų pa-
dėtis tampa nepriimtina“, – sakė M. 
Carrollas.

„TOK pagrindiniai principai bus 
teikti pirmenybę atletų sveikatai ir 
užtikrinti, kad jis veiktų atsižvelg-
damas į jų bei sporto interesus. Šis 
sprendimas atspindi tuos principus, 
– pabrėžė jis. – Dabar esame tokioje 
padėtyje, kai galime labiau užtikrin-
tai kurti planus.“

I. Chestermanas savo ruožtu pri-
dūrė, jog galimas žaidynių atidėji-
mas iki kitų metų „leis viso pasau-
lio atletams tinkamai pasiruošti – su 
viltimi, kad koronaviruso krizė bus 
suvaldyta“.

„Suprantame, kad dėl tokio atidė-
jimo daugeliui iškils nemažai naujų 
rūpesčių. Tačiau kai pasaulis paga-
liau drauge atvyks į Tokijo olimpi-
nes žaidynes, jos galės tapti tikrąja 
sporto ir žmonijos švente“, – pažy-
mėjo pareigūnas.

Australijoje dėl koronaviruso 
karantinuotas Tomas Hanksas 
sako besijaučiąs „geriau“

Holivudo superžvaigždė Tomas 
Hanksas pirmadienį pranešė, kad 
jis ir jo žmona Rita Wilson sveiksta 
nuo COVID-19 infekcijos po dvie-
jų savaičių gydymo ligoninėje ir sa-
viizoliacijos.

„Sveiki visi – praėjus dviem sa-
vaitėms nuo pirmųjų simptomų 
atsiradimo jaučiamės geriau“, – 
socialiniuose tinkluose paskelbė 
amerikiečių aktorius, ragindamas 
savo gerbėjus laikytis patarimų apie 
socialinį atskyrimą.

Ne vienu „Oskaru“ apdovanotas 
63 metų T. Hanksas atvyko filmuoti 
būsimo filmo apie Elvis Presley į 
Gold Koustą, kur jam ir jo bendra-
amžei sutuoktinei buvo nustatytas 
koronavirusas.

Pora buvo paguldyta į ligoninę, 
bet praėjusią savaitę abu buvo išra-
šyti ir nuo to laiko laikosi saviizo-
liacijos.

Šiuo metu filmavimas įšaldytas.
JAV ir Australijai besistengiant 

užkirsti kelią užkrato plitimui ir 
atgrasyti žmones nuo bendravimo 
viešuosiuose vietose, T. Hanksas 
pirmadienį paragino gerbėjus įsi-
klausyti į patarimus, kaip pažaboti 
pandemiją.

„Izoliavimas kurioje nors vietoje 
veikia taip: niekam neperduodat, iš 
nieko negaunat [viruso]. Logiška, 
tiesa?“ – parašė garsenybė.

„Tai gali šiek tiek užtrukti, bet jei 
rūpinsimės vieni kitais, kuo galime 
padėsime ir atsisakykime tam tikrų 
patogumų... [pandemija] irgi praeis. 

Galime su tuo susitvarkyti“, - pa-
brėžė jis.

Europe plinta ... kaukių siuvi-
mo virusas

Ką kaliniai, buvusi pirmoji ponia 
ir tekstilės gamintojai turi bendro? 
Visi jie pasiraitojo rankoves ir stojo 
į kovą su visame pasaulyje atsira-
dusiu apsauginių kaukių trūkumu, 
kuris, plintant koronavirusui, kelia 
grėsmę milijonų žmonių sveikatai.

Dar visai neseniai nedidelė čekų 
bendrovė „Nanospace“ siuvo spe-
cialią patalynę su nanomembrana 
dulkių erkutėms alergiškiems žmo-
nėms.

Tačiau Europoje plintančio viru-
so paskatinta „Nanospace“ pradėjo 
dviem ligoninėms siūti po 10 tūkst. 
kaukių per dieną. Pirmąsias kaukes 
įmonė pasiuvo per dvi dienas nuo 
kovo 14-osios, kai sulaukė pagal-
bos prašančio vietos valdžios skam-
bučio.

„Mes ligoninėms jas siuvame už 
savikainą. Jeigu ligoninės dėl kau-
kių trūkumo žlugs, mūsų regionas 
susidurs su didžiule problema“, – 
AFP agentūrai sakė „Nanospace“ 
pardavimų direktorius Jiri Kusas.

Pasaulio sveikatos organizacija 
rekomenduoja viešumoje mūvė-
ti apsauginę kaukę, nors kai kurie 
ekspertai sako, kad kaukės ir pirš-
tinės yra neefektyvios užkardant 
koronaviruso infekciją.

Dešimtys tūkstančių europiečių 
per socialinius tinklus vienija jėgas, 
kad pasiūtų kaukių, nes namuose 
dėl karantino sėdi milijonai žmo-
nių.

Feisbuke didžiulio populiarumo 
sulaukė grupė „Čekija siuva veido 
kaukes“, kurios nariais per pastarą-
ją savaitę tapo daugiau nei 33 tūkst. 
žmonių, Prahos valdžiai nurodžius 
piliečiams į lauką eiti su kauke.

Prie kaukių siuvimo akcijos taip 
pat prisijungė menininkai ir garse-
nybės, įskaitant aktorę ir buvusią 
Čekijos pirmąją ponią Dagmarą 
Havlovą, velionio Čekijos prezi-
dento Vaclavo Havelo našlę.

Kaimyninėje Lenkijoje iš Čečė-
nijos pabėgusios moterys taip pat 
susivienijo su vietos moterų grupė-
mis ir siuva kaukes ligoninėms.

Kaukės ypač aktyviai siuvamos ir 
Italijoje, kuri yra labiausiai pasaulyje 
nuo koronaviruso nukentėjusi šalis.

Italijos drabužių ir tekstilės ga-
mybos bendrovė „Miroglio“ vietoj 
moterų drabužių ėmė siūti medvil-
nines veido kaukes ir netruko padi-
dinti gamybos apimčių iki 75 tūkst. 
vienetų per dieną bei siekia jas pa-
didinti iki 100 tūkst., skelbia italų 
laikraštis „La Stampa“.

Ispanijoje nuo viruso pandemijos 
nukentėjusios įmonės keičia savo 

strategiją. Rankinių gamybos ben-
drovė „Disenos NT“ agentūrai AFP 
sakė, jog dabar savo fabrike Anda-
lūzijoje per dieną pagamina po 70–
80 tūkst. veido kaukių ir dirba „100 
proc. pajėgumu 24 valandas per 
parą septynias dienas per savaitę“.

Galisijoje įsikūrusi didžiausia 
pasaulyje drabužių gamybos grupė 
„Zara“ taip pat prisijungė prie kai 
kurių mažesnių Ispanijos tekstilės 
bendrovių ir kai kuriuose savo fa-
brikuose ėmė siūti veido kaukes.

Nepaisant viruso grėsmės, tūks-
tančiai žmonių Japonijoje atėjo 
pamatyti olimpinės ugnies

Dešimtys tūkstančių žmonių sa-
vaitgalį susirinko Japonijos šiaurės 
rytuose, kad pamatytų olimpinę 
ugnį, nepaisydami visame pasau-
lyje plintančio koronaviruso pan-
demijos.

Olimpinė ugnis į Japoniją atke-
liavo penktadienį, kuomet buvo su-
rengta gerokai apribota pasitikimo 
ceremonija, augant abejonėms, ar, 
visame pasaulyje plintant virusui, 
2020 metų Tokijo olimpinės žaidy-
nės apskritai įvyks.

Dėl pandemijos visame pasaulyje 
jau buvo atšaukta daugybė sporto 
renginių, o aukščiausiosios lygos 
ir dideli turnyrai atidėjo savo ren-
ginius.

Tačiau tai nesutrukdė daugiau 
nei 50 tūkst. žmonių šeštadienį su-
sirinkti Sendajaus stadione, kuris 
yra dalis „atsigavimo olimpiados“, 
siekiant pademonstruoti regiono 
atsigavimą po galingo 2011 metų 
žemės drebėjimo, cunamio ir ato-
minio reaktoriaus išsilydymo.

Daliai žmonių teko kelias valan-
das stovėti 500 metrų ilgio eilėje, 
skelbia vietos žiniasklaida. Dauge-
lis žmonių mūvėjo kaukes ir foto-
grafavosi prie olimpinės ugnies.

„Aš eilėje laukiau tris valandas, 
kad pamatyčiau olimpinę ugnį, ir tai 
buvo didžiulis įkvėpimas“, – visuo-
meninei televizijai NHK sakė viena 
70-metė moteris.

Tačiau dėl didesnio nei tikėtasi 
žmonių antplūdžio organizatoriai 
įspėjo, kad renginys gali būti su-
stabdytas, jeigu minia taps „labai 
tanki“, skelbia vietos žiniasklaida.

Olimpinės ugnies kelionė Ja-
ponijoje prasidėjo kovo 26 dieną 
nuo sporto komplekso „J-Village“ 
Fukušimoje, kur 2011 metais buvo 
su branduolinę nelaimę kovojusių 
darbininkų bazė.

Tačiau organizatoriams teko ri-
boti ugnies estafetę ir uždaryti kas-
dienes ceremonijas visuomenei, o 
žiūrovus paraginti „vengti formuoti 
minias“ palei olimpinės ugnies ke-
liavimo maršrutą.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Superkame kArves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

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

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

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

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

Gamybos darbininkui
Kurkliai 2, 
Anykščiai - 

UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Ieškome darbuotojų laikinam 

darbui karantino laikotarpiu su 
galimybe likti neterminuotai. 

Operatoriaus darbas prie 
medienos apdirbimo staklių

bei produkcijos pakavimo linijos 
pagal slenkantį darbo grafiką 

(3 darbo dienos, 3 laisvadieniai).

Reikalavimai
Atsakomybė;

Gebėjimas dirbti komandoje;
Lankstumas;

Patirtis - privalumas.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką 
be viršvalandžių;

Transportą iki darbovietės arba 
kuro išlaidų kompensavimą;

Laisvas visas valstybines 
šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 Eur/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. (8-646) 20344.

El. paštas: vita@vli.lt

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

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

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

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 mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-671) 08059.

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

Tel. (8-620) 66662.

kuras

Lapuočių malkas, turi sauses-
nių. 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.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Darbas namuose! Reikalingi dar-
buotojai vynuoginių sraigių, miško 
uogų, grybų ir obuolių supirkimui.

Darbas pagal savo gyvenamąją 
vietą.

Tel. (8-679) 87866.

Paslaugos

Dengia plokščius stogus rulonine 
prilydomąją danga, sudaro sąma-
tas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732.  

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

Tel. (8-683) 72277.

Medienos atraižas pakais. 
Supjautas, skaldytas malkas. 

Tel. (8-609) 91007.

kita

Traktorinės savivartės prieka-
bos. 

Tel. (8-682) 65204.

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

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Bulves, tinkančias maistui ir sė-
klai. Daržoves. Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

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

Tel. (8-611) 47343.

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.

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, 
(8-656) 40436.
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anekdotas
kovo 24 - 27 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

kovo 26 d.

kovo 27 d.

kovo 25 d.

vardadieniai

Liucija, Daumantas, Ganvilė, 
Gabrielius, Donardas.

Normantas, Normantė.

Feliksas, Liudgaras, Arbutas, 
Vydmantė, Emanuelis, Teklė, 
Laimis.

Nikodemas, Rupertas, Alkmenas, 
Rūta, Aleksandras, Lidija.
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Nuvažiavo du draugeliai pažve-
joti. Prisilupo kaip reikiant. Ryte 
žiūri - tinklai pievoje stovi.

- Tu kur, asile, tinklus pasta-
tei???

- Pats tu asilas. Kur valtį irklavai 
- ten ir stačiau!

***
- Ką tu įsivaizduoji, kai mes my-

limės? - merginos klausia vaikinas.
- Bradą Pittą, o tu?
- Ir aš...

***
Du draugai kalbasi:
- Įsivaizduoji, mano namuose 

pelė iš katino tyčiojasi!
- O tai čia kaip?
- Praeitą naktį sūrį spąstuose va-

lerijonu ištepė...

***
- Kaip išvesti suvalkietį iš proto?
- Įleisti jį į apvalų kambarį ir pa-

sakyti, kad kažkur kampe mėtosi 
500 eurų.

***
Iš moters dienoraščio: „Ech, gera 

būti vikšru: ėdi, ėdi, ėdi, tada susi-
suki į kokoną - miegi, miegi, miegi. 
Atsibundi - ir tu gražuolė“.

***
- Brangusis, pabark mane, aš va-

kar valgiau po 18 valandos...
- Dek pragare, riebalų pabaisa!

***
Tėvas taip norėjo, kad jo sūnus 

taptų fiziku, jog bausdavo jį ne dir-
žu, o elektros srove.

***
Ateina į darbą susisukęs žmoge-

lis ir skundžiasi savo draugeliams:
- Kaip kaklą skauda!
- O kas atsitiko?
- Vakar pradėjo labai nugarą 

skaudėti, tai žmona ištrynė su 
spiritu.

- Tai kuo čia dėtas kaklas? - ne-
supranta draugeliai.

- O jūs kada nors bandėte nusi-
laižyti sau nugarą?

Audriaus Juškos ūkyje skinami agurkai 
ir „žadinamos“ braškės

 (Atkelta iš 3 psl.)

500 tonų ilgavaisių agurkų, 2000 
tonų trumpavaisių, apie 1000 tonų 
raudonujų pomidorų, 300 tonų 
avietinių pomidorų, 60 tonų gelto-
nųjų ir net 30 tonų juodųjų kumato 
pomidorų – maždaug tiek, pašne-
kovų teigimu, yra priskinama kie-
kvieno sezono metu. 

„Jei sudėtume visus Lietuvos šil-
tnamius, vis tiek nepatenkintume nė 
pusės to šviežių daržovių poreikio, 
koks jis yra. Didžiausi Lietuvos 
šiltnamių kompleksai yra „Kieta-
viškių gausa“, „Pagirių šiltnamiai“, 
„Kėdainių agrošiltnamiai“. Jie vi-
sada išlieka rinkoje, o visi tie smul-
kūs, pasibaigus derliui, kaskart iš 
tos rinkos iškrenta iki kitų metų“, 
– teigė didžiausias Anykščių krašto 
privatus darbdavys A. Juška. 

Pasak pašnekovų, su partneriais 
sutartys paprastai sudaromos me-
tams, kasmet jos yra atnaujina-
mos. R. ir A. Juškos savo aukštos 
kokybės produkciją į rinką tiekia 
visiems didiesiems Lietuvos pre-
kybos centrams: „Didžiąją dalį 
tiekiame į „Lidl“. Beje, būtent jie 
ir reikalauja aukščiausios kokybės 
daržovių. Taip pat tiekiame į „Iki“ 
ir „Rimi“ prekybos centrus, šiek 
tiek mažesnius kiekius parduodame 
„Maxima“ ir „Norfa“ tinklams. Su 
„Maxima“ dirbame nuo pat mūsų 
bendradarbiavimo pradžios, nuo 
1999-ųjų. Mūsų daržovėmis pre-
kiauja Latvijos ir Estijos prekybos 
tiklai“. 

Braškės jau „žadinamos“ 

Pasak ūkininkų Juškų, šiuo metu 
viename hektare auginamos braš-
kės yra „žadinamos“: dega lempos, 
karpomi seni lapeliai, jau skleidžiasi 
pirmieji žiedai. Idėja auginti šiltna-
miuose braškes priklauso Audriaus 
broliui Valdemarui. Braškių daigai 
auga loveliuose, kokoso drožlių 
substrate, 120 cm aukštyje, kad būtų 
patogu skinti uogas ir formuoti au-
galus. Daigai į šiltnamį atkeliauja 
iš Olandijos. „Jei bus pakankamai 
saulės, braškes planuojame skinti 
balandžio mėnesio antroje pusėje. 
Pernai metais savo parduotuvėje 
braškėmis prekiavome net iki gruo-
džio. Suprantama, lapkričio pabai-
goje ir gruodžio pradžioje braškės 

būna ne tokio gero skonio, o pačios 
uogos neatrodo iki galo prinokusios, 
tad indelio kaina siekė vos 50 euro 
centų“, – kalbėjo Rūta. 

Didžiausias privatus 
darbdavys 

Šiuo metu Vikonių kaime, kuris 
yra maždaug 1,5–2 km nuo Anykš-
čių, dešimties hektarų ploto R. ir A. 
Juškų šiltnamiuose yra įdarbinta per 
180 žmonių. „Mūsų kolektyvą su-
daro šiltnamio darbuotojai, agrono-
mai, brigadininkai, tręšimo operato-
riai, katilinės operatoriai, chemikai, 
mechanikai, vadybininkai, fasavi-
mo operatoriai ir kiti. Kiekvienas iš 
jų – vienodai svarbus. Kai kurie iš 
jų dirba pas mus jau 14 metų. Kiti 
pabando ir išeina. Būna, kad mums 
atsiunčia ilgalaikių bedarbių. Yra to-
kių, kurie pakyla iš duobės – ateina į 
darbą po ilgos pertraukos, turėdami 
kredito bėdų. Pajunta, kad smagu 
dirbti, kad gera bendrauti su kitais, 
atsiranda kita rutina, kitas tikslas 
gyvenime. Po kiek laiko pamažu 
grąžina skolas, atsitiesia. Būna, kad 
ateina ir dėkoja - „ačiū, jau nebetu-
riu skolų“ ir viltingai vėl eina į dar-
bą“, - pasakojo Rūta. 

Audriaus Juškos teigimu, rinkoje 
pastebimas darbuotojų trūkumas. 
„Didžioji dalis dirbančiųjų yra vie-
tiniai, iš pačių Anykščių, tačiau ne-
mažai darbuotojų yra iš aplinkinių 
miestelių ir gyvenviečių: iš Kavars-
ko, Troškūnų, Janušavos, Traupio 
bei kitų vietų. Šiuo metu esame 
paskelbę, kad ieškome daržininkės. 
Suprantama, ne kiekvienas gali 
dirbti fizinį darbą šiltoje aplinkoje 
– šiltnamyje. Visai kitas klausimas - 
noras dirbti. Iš dešimties, kiek gali ir 
nori ateiti, įsidarbina du-trys“, – pa-
sakojo darbdavys. 

Ūkininkai stengiasi savo ūkio 
darbuotojams suteikti geriausias 
sąlygas – ten, kur įmanoma, sudaro-
mos nuolatinio darbo sutartys, užti-
krinamos visos socialinės garantijos. 
Sezoniniams darbams nudirbti A. 
Juška, kaip ir kiti stambieji ūkinin-
kai, įdarbina asmenis supaprastinta 
tvarka – naudojami žemės ūkio bei 
miškininkystės paslaugų kvitai. 

Kristina Šareikienė pas ūkinin-
kus Juškus darbuojasi trečius me-
tus. „Šilta, miela, malonu. Vertina 
mus, kaip darbuotojus. Labai geras, 

žmogiškas požiūris į žmogų, į kie-
kvieną darbuotoją. Šiltuoju sezonu, 
kai karšta, Juškos priderina darbo 
laiką – sutariam, kad anksčiau ryte 
pradėsim. Jei kažkaip ne taip pasiju-
tai, brigadininkė sako: „Eik, atsigerk 
vandens, pailsėk“. Vasarą darbda-
viai ledų atveža. Poilsio zona labai 
patogiai įrengta, kur pietaujam. Dar 
noriu pabrėžti, kad tikrai galima už-
sidirbti. Žiemą, kai lauke šalta, čia, 
viduje, visada gražu, pavasariu kve-
pia. Agurkų, pomidorų mes galim 
porą kilogramų už pusę kainos įsi-
gyti, tad mūsų namiškiai, vaikai irgi 
džiaugiasi, kai grįžtam iš darbo ir 
šviežutėlį agurką pasiūlom sukrimsti 
– juk labai skani ta pirmoji daržovė“, 
- šypsodamasi tvirtino moteris. 

Auginimo specifika. Darniai ir 
saugiai vykstantis darbas 

Pasak Rūtos, didžiausias darbas, 
reikalaujantis daugiausia rankų ir 
įdedamo darbo, yra daigo priežiūra, 
auginimas ir skynimas. „Sudarius 
idealias sąlygas, galima tikėtis der-
liaus, o jis bus, kai kiekvienas daigas 
prižiūrimas, kai kamanės dirba savo 
darbą, kai sklandžiai veikia laisty-
mo, tręšimo sistemos, laiku užtikri-
nama biologinė apsauga“, – pasako-
jo Rūta.  

Augalų priežiūrai ir kenkėjų kon-
trolei Juškos naudoja biologinę ap-
saugą. Prie augalų kotelių pritvirtinti 
paketėliai – prevencinė priemonė 
kenkėjų kontrolei. „Šie vabaliukai, 
kuriuos perkame iš Olandijos, iš-
eina iš paketėlių ir pradeda ieškoti 
sau maisto – taip mūsų šiltnamiuose 
užtikrinama biologinė apsauga. Ne-
purkšdami suvaldome voratinklinių 
erkių ir kitų kenkėjų antplūdžius ir 
ligas“, – tvirtino Rūta.  

Idėja į savo šiltnamius atsivežti 
kamanių ūkininkams kilo prieš 14 
metų. Rūta pasakojo, kad  šios ka-
manės-darbininkės dar nėra niekam 
įgėlusios. „Jos nesidaugina, nesuku-
ria šeimų, o tik išnešioja žiedadul-
kes, padidina produkcijos kiekius. 
Jos mūsų šiltamiuose gyvena iki 
mirties“, – kalbėjo Rūta. 

Kasmet Juškų ūkio katilinėse 
sudeginama apie 55 000 erdvinių 
metrų biokuro. „Jau dveji metai, kai 
biokurą mes patys pasigaminame. 
Pigesnė šiluma leidžia bent iš dalies 
amortizuoti užauginamos produk-
cijos savikainos augimą“, – tvirtino 
Audrius Juška. 

Patys verslininkai Juškos fizinio 
darbo jau nedirba. „Buvo laikas, kai 
vien tik savo jėgom viską darėm, 
vėliau samdėm agronomą. Aišku, 
pasitaiko, kad reikia papildomų dar-
bo rankų, tenka ir mums prisidėti. 
Mano sritis – kokybės kontrolė, tai 
yra atitikimai sertifikatams ir „Mais-
to ir kokybės“ reikalavimų užtikrini-
mas. Anksčiau buvau ir daržininkė, 
ir skynėja, agronomė, ir katilinę kur-
davau. Vyras kuruoja pardavimų sri-
tį ir vadovauja visam ūkiui. Dabar, 
išsiplėtę iki esamo lygio, jau kartais 
leidžiame sau su vyru kažko nežino-
ti“, – pasakojo R. Juškienė. 

Viename hektare šiltnamiuose 
dirba maždaug 10 moterų ir vienas 
vyras. Vaikštant ir dairantis po di-
džiulius daržovių šiltnamius, įdomu 
stebėti darniai triūsiančius darbuoto-
jus, kurie tarp eilių juda specialiais 
savaeigiais vežimėliais. Pedalą pa-
spaudus, ši darbui itin patogi prie-
monė manevruoja į priekį ar atgal, o 

ranka nuspaudus mygtuką - kylama 
aukštyn. Akivaizdu, kad šios ūkyje 
naudojamos transporto priemonės 
palengvina darbuotojų kasdienį triū-
są tiek jiems prižiūrint daigus, tiek 
skinant derlių. 

Juškų ūkyje daržovės auginamos 
mineralinės vatos substrate, tręšiama 
ir laistoma kompiuterizuota lašeline 
sistema. Per naktį daigas ūgteli net 
iki 40 centimetrų – tam reikalingos 
pačios geriausios sąlygos: šiluma, 
drėgmė, tinkamas nakties ir dienos 
temperatūrų skirtumas. 

Kovo mėnesį pomidorų šiltnamy-
je vieni daigai dar tik žydi, ant kitų – 
jau kabančios nokstančių pomidorų 
kekės. „Veisles renkamės, atsižvelg-
dami į derlingumą, transportabilumą. 
Kiekvienais metais keičiame, kažką 
naujo pabandome. Savo pomidorus 
skinsime balandžio pabaigoje“, – 
pasakojo Rūta.  

Parduotuvė dar nedirba 

Juškų auginamos produkcijos – 
šviežių daržovių, braškių – galima 
įsigyti nedidelėje ūkininkų parduo-
tuvėje, esančioje prie pat šiltnamių. 
Kelių rūšių pomidorai, trumpavai-
siai ir ilgavaisiai agurkai – visa tai 
pirkėjai noriai perka nuo kovo mė-
nesio pabaigos, vėliau gali nusipirk-
ti ir braškių. Parduotuvė paprastai 
uždaroma gruodžio mėnesį.  

„Šią parduotuvę atidarėme 2018 
metais dėl pirkėjų. Nestandartinių, 
vadinamųjų nekondicinių, agurkų, 
pomidorų kainos būna du-tris kar-
tus žemesnės, tačiau standartų nea-
titinkančių daržovių skonis yra toks 
pats, tad pirkėjams forma ir dydis 
tikrai nėra lemiamas faktorius. Se-
zono metu pirkėjai parduotuvėje 
paprastai randa iki 10 rūšių pomi-
dorų bei agurkų. Braškes taip pat 
labai greitai išpirkdavo“, – pasako-
jo Audrius ir pridūrė, kad šiuo metu 
parduotuvėlė dar nedirba, nes nėra 
nekondicinės produkcijos.

Šeimos nariai matė „juodąją“ 
darbo pusę

Rūta pasakojo, kad, kalbant apie 
šeimos ūkio perimamumą, turėtų 
praeiti dar bent kiek laiko, nes du-
kros matė patį sunkiausią ir juo-
džiausią darbą. „Kai nuvažiuojam 
su vyru į Lenkiją, Olandiją, ap-
žiūrim 60–70 metų senumo ūkius, 
dar kartą sau patvirtinam faktą, 
kad tokį ūkininkavimą turėtų per-
imti ta karta, kuri jau nėra mačiusi 
sunkios verslo pradžios. Apskritai 
žemės ūkį aš priskirčiau prie sun-
kiųjų verslų, juk dirbant su gyvais 
augalais, būna ir ligų, ir praradi-
mų - tai didžiulis įsipareigojimas 
darbuotojams, partneriams, šeimai. 
Tiesa, mūsų ūkininkavimas pagal 
reglamentus vis dėlto priskiriamas 
prie mažos rizikos grupės, nes yra 
iš dalies apsaugotas nuo klimato iš-
daigų“, – teigė moteris.  

Visa Lietuva klestėtų

Erdvioje mašinų stovėjimo aikš-
telėje netikėtai sutiktas buvęs rajo-
no meras Kęstutis Tubis išsakė savo 
nuomonę apie visą R. ir A. Juškų 
ūkį: „Jei daugiau tokių aktyvių, 
sumanių, darbščių ir tikslo siekian-
čių žmonių būtų kaip Juškos, tai ir 
Anykščių kraštas,  ir visa Lietuva 
tik klestėtų“.  

Rūta Juškienė pasakojo, kad sudarius pačias geriausias sąlygas 
(šilumos, drėgmės, temperatūrų skirtumo) per naktį daigas gali 
ūgtelėti net iki 40 centimetrų.                 Autorės nuotr.


