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Prekes Anykščių 
mieste 

pristatome 
NEMOKAMAI

Slidininkai nepagailėjo ir 250 eurų baudai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį ir sekmadienį slidininkai apgulė Kalitos kalną - buvo parduoti visi bilietai.
Atsirado ir slidininkų iš kitų miestų, kurie nepagailėjo ir 250 eurų baudai. - Tris žiemos 

sporto mėgėjus, paslidinėti į Anykščius atvykusius iš kitų rajonų, policija nubaudė už ka-
rantino reikalavimų nesilaikymą.

Pirmadienį Kalitos kalnas didesnio slidininko dėmesio nebesulaukė. 3 psl.

Šeštadienį ir sekmadienį sli-
dininkai buvo apgulę Kalitos 
kalną - buvo parduoti visi bilie-
tai. Atsirado ir slidininkų iš kitų 
miestų, kurie nepagailėjo ir 250 
eurų baudai.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras per savait-
galį uždirbo 2754 eurus. Pri-
minsime, jog pagal karantino 
reikalavimus vienu metu nuo 
Kalitos kalno važinėtis gali iki 
60 asmenų - po 30 žmonių kie-
kvienam iš dviejų veikiančių 
keltuvų.

Anykščių rajono policijos 
pareigūnai 3 kitų miestų gyven-
tojams, atvažiavusiems paslidi-
nėti nuo Kalitos, surašė proto-
kolus už karantino reikalavimų 
nesilaikymą. 

Vakcinos. Vakar  Anykščius 
turėjo pasiekti 190 vakcinų 
nuo Covid-19. Jos skirtos pe-
dagogams skiepyti. Į Anykš-
čius turėjo būti atvežtos dviejų 
skirtingų gamintojų vakcijos. 
Nuo Covid-19 kol kas siekia-
ma paskiepyti vaikų darželių 
auklėtojas bei pradinių klasių 
mokytojas. 

Turtas. Pernai Utenos apy-
linkės teismas Anykščių rajono 
savivaldybei perdavė dar šiek 
tiek bešeimininkio turto. Ra-
jono savivaldybės nuosavybėn 
perėjo administracinės patal-
pos Skiemonių seniūnijos Ma-
čionių kaime, ūkinis pastatas 
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje 
12  bei kiemo rūsys Troškūnuo-
se. Šio turto vertė - 1 tūkst. ir 
32 Eur. Administracines patal-
pas ir ūkinį pastatą Anykščių 
rajono savivaldybė planuoja 
parduoti nekilnojamojo turto 
viešuosiuose aukcionuose, o 
kiemo rūsį perduos Anykščių 
ligoninei. 

Būstas. Anykščių rajono ta-
rybos sprendimu atnaujinti sa-
vivaldybės būstų ir socialinių 
būstų sąrašai. Anykščių rajono 
tarybos sprendimu laisvi savi-
valdybės būstai bus nuomojami. 
Tokių būstų yra 5. Vienas jų lais-
vas liko mirus nuomininkui,o 
kitus keturis nuomotis atsisakė 
nuomininkai.Į asmenų ir šeimų, 
turinčių teisę į socialinio būsto 
nuomą, sąrašą įrašyti 53 asme-
nys ir šeimos. 

Korona. Vasario 8-ąją, pir-
madienį, koronavirusu sirgo 
133 anykštėnai. 833 Anykščių 
rajono gyventojai šia liga jau 
yra persirgę.

Į prekybos centrus - pirmieji 
„žieminiai“ Juškų agurkai
Vakar, sausio 8-ąją, Juškų ūkyje, esančiame prie Anykščių, 

pradėti skinti pirmieji „žieminiai“ agurkai. Šiandien pirmo-
sios agurkų partijos turėtų iškeliauti į prekybos centrus.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šis sezonas buvo pirmasis, 
kai ūkininkai Audrius, Rūta ir 
Valdas Juškos nusprendė šiltna-
mius įdarbinti kiaurus metus. 1 
ha šiltnamių apšviesta elektra, 
juose noksta ilgavaisiai agur-
kai.

Juškų agurkai vakuumuoja-
mi. Prekybos centruose jie bus 
pardavinėjami vienetais. Apie 
300 gramų sveriančio agurko 
kaina turėtų suktis apie vie-
ną eurą. Pirmiausia anykštėnų 
agurkai atsiras „Lidl“ prekybos 
centruose. 

Šių metų vasaris išskirtinai 
šaltas. Tad Juškų agurkams rei-
kėjo ne tik dirbtinės šviesos, 

bet ir daug šilumos. Tačiau, 
pasak V.Juškos, šildyti pigiau 
nei šviesti. „Geriau būna šaltas 
ir saulėtas oras, nei šiltas oras, 
bet apniukęs dangus“, - kalbėjo 
ūkininkas.

V.Juška sakė, kad kol kas sun-
ku suskaičiuoti, kiek rentabilus 
bus žieminis agurkų derlius. 
„Agurkai per parą 19 valandų 
gauna šviesos. Jų derlius net di-
desnis nei natūralioje šviesoje 
auginamų. Bet buvo daug deri-
nimų, bandymų rasti geriausią 
šviesos spektrą. Ne taip lengva 
agurką apgauti“, - šypsojosi 
ūkininkas.

Žiemą auginami agurkai pa-

dėjo išsaugoti darbo vietas. O 
10 darbuotojų Juškos buvo iš-
siuntę į Suomiją, į komandiruo-

tę. Anykštėnės dirbo pas Juškų 
partnerius, iš kurių anykštėnai 
perka daigus.

Iš dešimties hektarų Juškų šiltnamių dirbtinai apšvie-
čiamas vieno hektaro plotas, kuriame auginami agurkai. 
Nuotraukoje ūkio bendrasavininkas Valdas Juška.

Svarbiausia, kad 
mažiau žmonių 
mirtų

Katilai pleška, 
bet sąskaitos 
neišgąsdins

2 psl. 3 psl.

Vaikystėje 
pradinių klasių 
mokytoja
žaisdavo 
„mokyklą”

4 psl.
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temidės svarstyklės

Mirtis. Vasario 7 dieną  
apie 22.00 val. bute, esan-
čiame Anykščiuose, V. Ku-
dirkos g., rastas mirusios 
moters (g. 1951 m.) kūnas 
be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nu-

statyti.

Konfliktas. Vasario 6 die-
ną apie 19.00 val. namuose 
Troškūnų seniūnijos Kirmė-
lių kaime neblaivus (nusta-
tytas 2,23 prom. girtumas) 
vyras (g. 2001 m.) smurtavo 
prieš kitą vyriškį (g. 1983 
m.). Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas. Smurtautojas sulai-
kytas ir uždarytas į ilgalai-
kio sulaikymo patalpą.

Gaisras. Vasario 6 dieną, 
šeštadienį, Anykščių seniū-
nijos Burbiškio kaime, Ru-
bikių g., degė ūkinis pasta-
tas, kuriame buvo įrengtas 
garažas. Atvykus ugniage-

siams, pastatas degė atvira 
liepsna. Gaisro metu aprū-
ko garažo patalpa, sudegė 
viduje stovėjusio automo-
bilio „Audi A4“ visos de-
giosios detalės bei namų 
apyvokos daiktai, aprūko 
kitos ūkinio pastato patal-
pos. Vandeniu perpilta ga-
ražo patalpos perdanga.

Piešti labiau mėgsta moterys Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Mokytis piešti niekada nevėlu. Tai patvirtina Anykščių 
meno mokyklos dailės studijos suaugusiems lankytojas Ka-
zimieras Tamošiūnas, kuriam yra 82-eji metai.

Anykščių menų mokykla 
feisbuke pristatė vienintelio 
dailės studiją lankančio vy-
riškio kūrinius.

„Kazimieras žavisi M. 
K. Čiurlionio kūryba, todėl 
jo darbuose galime įžvelg-
ti ,,čiurlioniškų“ paralelių. 
Kiekvienas darbas turi savo 
pasakojimą, ženklais ir spal-
vomis užkoduotą jausmą“, 
- apie jo darbus sakė dailės 
pedagogai.

Anykščių meno mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja dai-

lės ugdymui Rūta Pelegrimie-
nė „Anykštai“ sakė, kad per 
karantiną norinčių mokytis 
piešti suaugusių anykštėnų 
šiek tiek sumažėjo.

„Prieš karantiną Anykščių 
meno mokyklos dailės sky-
riuje mokėsi 21,  o  nuotoliniu 
būdu mokosi 12 suaugusių 
mokinių, kiti laikinai sustab-
dė savo mokymąsi. Moterys 
labiau mėgsta piešti ir tapy-
ti, tai liudija faktas, jog šiuo 
metu dailės studiją lanko tik 
vienas vyras ir net 11 mote-

Vyriausio dailės studijos 
lankytojo darbuose dailės 
pedagogai įžvelgia „čiur-
lioniškų” paralelių.

Anykščių meno mokyklos 
nuotr.

rų“, - sakė R.Pelegrimienė.
Per savaitę suaugusieji pieš-

ti mokosi keturias valandas. 
Dailės studijoje išbandomos 
akvarelės, guašo, pastelės, 
tušo, akrilo technikos, lavina-
mi piešimo įgūdžiai. Dailės 
studijoje dėstomos dvi disci-
plinos - piešimas ir tapyba.

Anykščių meno moky-
klos direktoriaus pavaduoto-
ja  R.Pelegrimienė sakė, kad 
šiuo metu dailės užsiėmimai 
suaugusiems vyksta nuoto-
liniu būdu - per „Zoom“ bei 
„Messenger“ programėles.

Užsiėmimai dailės studijoje 
suaugusiems yra mokami ir 
kainuoja 20 Eur per mėnesį.

Atleis. Bankrutuojančios fi-
nansinių problemų turinčio vers-
lininko Vidmanto Kučinsko val-
domos bendrovės „Arvi ir ko“ 
grupės įmonės „Rietavo veteri-
narinė sanitarija“ ir „Arvi kala-
kutai“ atleis beveik 300 darbuo-
tojų. Užimtumo tarnyba pranešė 
gavusi pranešimus apie grupės 
darbuotojų atleidimą: „Rietavo 
veterinarinė sanitarija“ ketina 
atleisti 123, o „Arvi kalakutai“ – 
151 darbuotoją. Bankroto bylos 
„Rietavo veterinarinei sanitari-
jai“ ir „Arvi ir ko“ teismai iškėlė 
pernai gruodį. 

Parama. Siekiant trijų ir dau-
giau aukštų daugiabučiuose pa-
keisti suskystintų naftos dujų 
balionus alternatyviais energijos 
šaltiniais, tam numatoma skirti 
dar 10 mln. eurų. . Parama vie-
nam butui iš viso sieks 726 eurų 
(su PVM) – po 242 eurus dau-
giabučių namų bendrųjų elektros 
arba dujų inžinerinių sistemų per-
tvarkymui, taip pat butų elektros 
arba dujų sistemos pertvarkymui 
ir elektrinės arba dujinės viryklės 
įsigijimui. Šiuo metu šalyje dar 
yra apie 1500 daugiabučių namų, 
kuriuose maistui ruošti naudoja-
mi dujų balionai.

Gripas. Sergamumas gripu ir 
peršalimo ligomis Lietuvoje to-
liau mažėja, pirmadienį pranešė 
Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras (NVSC). Pirmą 
vasario savaitę registruota 15,9 
susirgimo gripu ir ūminėmis vir-
šutinių kvėpavimo takų infekci-
jomis atvejų 10 tūkst. gyventojų. 
Paskutinę sausio savaitę sergan-
čiųjų buvo 17, o dar ankstesnę 
– 18,3. Tuo pačiu metu pernai 
gripu ir peršalimo ligomis sirgo 
penkis kartus daugiau žmonių – 
registruota 82,2 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų. Šį sezoną dėl gripo 
ligoninėse nesigydė nė vienas 
asmuo.

Bokštas. Apžvalgos bokštą 
„Burė“ Nemuno deltos regioni-
niame parke už 780  tūkst. eurų 
pastatys  bendrovė „Kavesta“. 
Valstybinė saugomų teritorijų tar-
nyba pasirašė sutartį su konkursą 
laimėjusia įmone, kuri pasta-
tys 30 metrų aukščio apžvalgos 
bokštą. Nuo apžvalgos bokšto 
matysis dalis Rusnės salos, Ne-
muno atšaka Atmata, Krokų lan-
ka, Ventės ragas, Kuršių marių 
platybės ir Kuršių nerijos juosta 
su kopomis. 

Nafta. Naftos kainos, praėju-
sią savaitę baigėsi aukščiausiame 
lygyje per daugiau nei per metus, 
pirmadienį toliau kyla. Pagrindi-
niu kainas skatinančiu veiksniu 
išlieka didelė paklausa Kinijo-
je, kuri nesumažėjo nepaisant 
naujų koronaviruso protrūkių 
šalyje. Vasario 5 d. šie sandoriai 
pabrango 0,5 JAV dolerio, arba 
0,9 proc., iki 59,34 JAV dolerio 
už barelį – aukščiausio lygio nuo 
2020 metų sausio 29 dienos.

-Bns

Katilai pleška, bet sąskaitos neišgąsdins Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį oro temperatūrai kritus iki -25 ar net žemiau, 
vyno gamyklos teritorijoje įrengti UAB „Anykščių šiluma“ 
biokatilai nebepajėgė apšildyti miesto, todėl buvo paleista 
ir viena dujų katilinė.

Du biokatilai su ekonomaize-
riais yra 7,5 megavatų galios. 
Pasak UAB „Anykščių šiluma“ 
direktoriaus Virgilijaus Vaičiu-
lio, per patį šalčio piką miesto 
centrui bei Pušyno ir Ramybės 
mikrorajonams reikėjo apie 10 
megavatų, todėl dirbo ir vienas 
iš šios teritorijos dujinių kati-
lų.

 Pupsi ir Mindaugo, techno-
logijos mokyklos, „Spartako“ 
bei Valaukio dujinės katilinės. 
Jos dirba nedideliu  0,5-1 me-
gavatų pajėgumo režimu. 

Medžio skiedros pirktos 
prieš šildymo sezoną biržoje. 
Jos pagal iš anksto suderintą 
grafiką vežamos į biokatili-

nę. Pasak V.Vaičiulio, atšalus 
orams skiedros pabrango, tad 
kurą perkant dabar išlaidos 
būtų didesnės.

Per šalčius neužtenka ga-
lingumo Svėdasų ir Troškūnų 
katilinėms, kurios kūrenamos 
anglimis. Šiuose miesteliuose 
buvo įjungti ir skalūnų alyva 
šildomi katilai.

V.Vaičiulis sako, jog progno-
zuoti, kokios bus sąskaitos už 
šilumą gyventojams, kol kas 
yra sudėtinga - vasaris kiek 
trumpesnis mėnuo, o galbūt mė-
nesio pabaigoje bus atšilimas. 
Tačiau tikėtina, kad gyventojai 
už vasarį mokės daugiau nei 
už sausį. Pasak „Anykščių ši-

lumos“ direktoriaus, tie laikai, 
kai žmonės, gavę sąskaitas už 
butų šildymą, griebdavosi už 
galvos, jau praėjo. „Dabar šilu-
mos kilovatvalandės kaina yra 
5,97 ct, o 2016-aisiais buvo - 
9,31 ct. Tie, kurie gyvena reno-
vuotuose namuose, už šildymą 
moka 30 ar 40 eurų. Na ir nere-
novuotuose namuose išlaidos 
šildymui nebesudaro didžiosios 
šeimų biudžeto išlaidų dalies“, 
- kalbėjo UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius V.Vaičiulis. 
Jis dėstė, kad biokatilai šilumą 
vartotojams papigino apie 30 
procentų.

Palyginti su 2000-aisiais, 
„Anykščių šilumos“ parduoda-
mos šilumos kaina gerokai iš-
augo (tada kainavo 13 lito cen-
tų už kilovatvalandę), tačiau 
algos ir pensijos per dvidešimt 
metų augo gerokai stipriau.

„Anykščių šilumos“ bio-
katilai per šalčius nepajė-
gia apšildyti miesto centro 
bei Pušyno ir Ramybės 
mikrorajonų.

Pažeidėjai svariai prisideda prie biudžeto
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai nuo an-
trojo karantino pradžios surašė 187 protokolus asmenims, 
pažeidusiems karantino reikalavimus.

Dažniausiai pažeidėjams ski-
riama pusė minimalios baudos 
- 250 eurų, tačiau yra ir baustų 
viso dydžio minimalia 500 eurų 
bauda. Taigi vien Anykščių ra-
jono policijos pareigūnai iš pa-
žeidėjų surinko mažiausiai 50 
tūkst. eurų.

Praėjusį savaitgalį Anykščių 

rajone surašyta 17 administra-
cinės teisės pažeidimo proto-
kolų dėl karantino reikalavimų 
nesilaikymo. 

Nubausti trys asmenys, į 
Anykščius atvažiavę paslidi-
nėti. Svetimų rajonų gyvento-
jų Anykščių policininkai rado 
prekybos centrų aikštelėse. Šį 

kartą yra baustų ir už kaukių 
nedėvėjimą.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Reagavimo skyriaus 
viršininkas Valdas Palionis 
„Anykštai“ sakė, jog slidinin-
kai tikrinti automobilių stovėji-
mo aikštelėje – asmuo, atvykęs 
automobiliu, privalo turėti bent 
automobilio dokumentus, ku-
riuose nurodyta transporto prie-
monės registracijos vieta.

-AnYkŠTA

Važinėjant automobiliu 
policija vairuotojams pa-
taria turėti su savimi bent 
automobilio dokumentus, 
kuriuose nurodyta trans-
porto priemonės registra-
cijos vieta.
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Slidininkai nepagailėjo ir 250 eurų 
baudai 

(Atkelta iš 1 psl.)

Laikinoji Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 

direktorė Renata Gudonienė 
„Anykštai“ dėstė, kad bent jau 
vienas iš nubaustųjų ir tikėjosi 
baudos. 

„Šypsojosi, sakė, kad slidi-
nėjimas Italijoje vis tiek bran-
giau kainuoja“, - apie bau-
dą gavusį slidininką kalbėjo 
R.Gudonienė.

Bilietai slidinėjimui ant Kali-
tos kalno parduodami tik inter-
netu. „Per dvi minutes išpirko 
bilietus, lankytojų srautas buvo 
toks, jog lūžo serveris“, -  sakė 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorė. 

R.Gudonienė „Anykštai“ 
sakė, jog kalnas lankytojų anš-
lagą atlaikė. „Nesulaukėme 
priekaištų, tik pagyrimų. Sli-
dininkai taip pat elgėsi labai 
tvarkingai, laikėsi karantino 
reikalavimų“, - kalbėjo direk-
torė.

Pasak jos, sulaukta ir daug 
slidininkų stebėtojų - ant kal-
no būriavosi senyvi anykš-
tėnai pasižiūrėti, kaip jau-
nesnieji pramogauja. Pasak 
R.Gudonienės, kalną aplankė 
ir politikas Alfrydas Savickas, 
kuris reikalaudamas, jog ra-

jono valdžia atidarytų Kalitos 
kalnų slidinėjimo centrą, net 
kvietė anykštėnus su šakėmis 
eiti prie savivaldybės.

Tiesa, direktorė kalbėjo, kad 
šis slidinėjimo entuziastas taip 
pat pasirinko ne slidininko, o 
stebėtojo vaidmenį.

Visgi panašu, kad darbo die-
nomis Kalitos kalnas bus vieni-
šas. Pirmadieniui buvo parduo-
ti 46 bilietai, antradieniui -22, 
trečiadieniui -20. „Yra valandų, 
kuriomis ketina važinėti 9 ar 10 
žmonių, bet yra ir 1 ar 2 žmo-
nės“, - pirmadienį „Anykštai“ 
sakė R.Gudonienė.

Direktorė sakė, jog natūra-
lu, kad darbo dienomis Kalitos 
kalnas sulauks tik pavienių sli-
dininkų, juk didžioji dalis žmo-
nių turi darbus. O kaip minėjo-
me, dėl karantino slidininkams 
iš kitų miestų pasivažinėjimas 
ant Kalitos kalno gali labai 
brangiai kainuoti.

Kalitos kalno slidinėjimo tra-
sos darbo dienomis veikia nuo 

12 iki 21 valandos, savaitga-
liais - nuo 10 iki 21 valandos. 
Ketvirtadienį, vasario -11-ąją 
- Kalitos kalnų slidinėjimo cen-
tras, dėl per mažo lankytojų 
srauto neveiks.

Preliminariais skaičiavimais, 
Kalitos slidinėjimo trasos palei-
dimas ir vieno mėnesio darbas,  
R.Gudonienės teigimu, kainuos 
kiek daugiau nei 20 tūkst. eurų. 
Direktorė sako, kad atrakcija 
garantuotai bus nuostolinga. 
Pelnas ar bent nulinis rezultatas 
tikėtinas tik tuo atveju, jeigu 
šalies valdžia panaikintų ka-
rantino ribojimus ir Anykščiai 
sulauktų slidininkų iš kitų Lie-
tuvos miestų.

Vasario 19-ąją planuojama-
me surengti Anykščių rajono 
tarybos posėdyje bus brangi-
nami Kalitos slidinėjimo cen-
tro bilietai. Šiuo metu valanda 
slidinėjimo darbo dienomis 
suaugusiam kainuoja 5 eurus. 
savaitgaliais - 6 eurus. Vaikiško 
bilieto kaina - 3 eurai.

Laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 
direktorė Renata Gudonienė džiaugėsi, kad slidininkai 
elgėsi tvarkingai, laikėsi karantino reikalvimų.

Drausti negalima atlaisvinti – kur dėti kablelį?
Lietuvoje tęsiasi pernai lapkritį dėl koronaviruso pandemijos įvestas karantinas. Gruo-

džio viduryje jis buvo sugriežtintas - nurodyta užsidaryti ne maisto prekių parduotuvėms 
ir daugumai paslaugų teikėjų, uždrausta be svarbių priežasčių išvykti iš savivaldybės ir 
bendrauti daugiau nei vienam namų ūkiui, pratęstas moksleivių nuotolinis ugdymas.Vy-
riausybė šią savaitę pradėjo diskusijas dėl karantino atlaisvinimo.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip šie karantino suvaržymai palietė jų kasdienybę, 
klausė, ar visi draudimai jiems atrodo pateisinami.

Tai yra 
pasityčiojimas 
iš žmonių

Aleksandras JAKOVLE-
VAS, tatuiruočių studijos 
„Kolibris“ meistras:

- Turi kentėti, jei valdžios taip 
įsakyta, bet šiaip manau, kad 
vyksta visiškas absurdas. Dėl 
to koronaviruso yra išpūstas 
burbulas. Smulkusis verslas jau 
kažkaip turėtų pradėti darbus. 
Gyventi sunku iš tos valstybės 
skiriamos 260 Eur pašalpos. 50 
Eur sumoki privalomajam svei-
katos draudimui ir likusius pini-
gus atiduodi už patalpų nuomą. 
O dar šeima, vaikai, asmeninis 
gyvenimas. Už butą jau nebe-
lieka susimokėti pinigų. 

Čia yra pasityčiojimas iš 

žmonių, manau. Fabrikai, kur į 
pamainą ateina 100 žmonių, jie 
kontaktuoja ir komunikuoja, o 
jiems dirbti galima. O, pavyz-
džiui, į mano studiją per dieną 
užsuka trys klientai - tai yra mi-
nimalus kontaktavimas.

Su koronavirusu 
gyvensime ilgai

Mindaugas SARGŪNAS, 
IĮ „Kompeksa“ vadovas, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

- Matėme, kas buvo, kai žmo-
nėms buvo atrištos rankos - susir-
gimų skaičius koronavirusu tuoj 
pat išaugo. Be karantino pande-
miją suvaldyti kitomis priemonė-

mis – abejoju, ar būtų galima.
Suprantu, kad šeimoms dabar 

sunku, reikia mokesčius mokė-
ti. Bet dar visai neseniai buvo 
kalbama, kad sergančiųjų koro-
navirusu nebesutalpina ligoni-
nės. Tik praėjo kelios savaitės, 
situacija palengvėjo ir vėl nori-
me grįžti į normalų gyvenimą. 
Manau, kad su koronavirusu 
dar teks ilgai gyventi.

 Mūsų įmonei, kuri teikia IT 
paslaugas, dirbti leidžiama. Su-
prantu, liūdna tiems, kurie ne-
gali dirbti ir neturi pajamų

Draudimai yra 
nepateisinami

Violeta KAŽUKAUSKIENĖ, 
UAB „Vijoluka“ direktorė:

- Visi tie  karantino draudimai 

yra nepateisinami. Viešojo mai-
tinimo įstaigos gali laikytis visų 
saugumo reikalavimų, todėl ka-
vinės ir restoranai tikrai galėtų 
dirbti. Man atrodo, kad verslo 
uždaryti tikrai nereikėjo. Dar-
buotojai dabar sėdi namuose, 
jų prasta psichologinė būsena, 
laukia, kada galės grįžti į darbą. 
Ar galima taip elgtis su smul-
kiaisiais verslininkais? Netikiu, 
kad mums  greitai leis dirbti, 
nors po truputį galėjome dirb-
ti, laikydamiesi visų saugumo 
reikalavimų.Vilniuje smulkieji 
verslininkai jau galvoja eiti prie 
Seimo ir reikalauti, kad būtų 
leista jiems dirbti. Mūsų kolek-
tyvas, su kuo kalbėjausi, taip 
pat ten eitų.

Tikiu, kad koronaviruso pan-
demija praeis. Vilniuje pažįstu 
vieną kiną, kuris kiekvieną die-
ną bendrauja su savo žmona iš 
Kinijos Uhano miesto. Jis sako, 
kad pas juos nėra jokio korona-
viruso, visi dirba.

Svarbiausia, kad 
mažiau žmonių 
mirtų

Deividas DILYS, UAB 
„Adovis“ , valdančios „Labi-
rintų parką“ direktorius:

- Kadangi mano verslas susi-
jęs su turizmu ir plėtojamas va-
sarą, man karantino suvaržymai 
sąlyginai turi mažesnę įtaką. 
Galvoju, kad geriau dar kažkurį 
laiką palaukti, kad po to atida-
rius vieną ar kitą įmonę, išau-
gus sergamumui ir mirtingumui 
nuo koronaviruso, vėl nereikėtų 
užsidaryti.

Sakoma, kad Lietuvoje yra 
trys milijonai krepšinio eksper-
tų, tai panašiai ir su epidemio-
logija dabar vyksta. Visi žiūri 
savo pusės, o reikėtų žiūrėti 
plačiau, kad būtų pasiektas ma-
žesnis mirtingumas ir tie susir-
gimų rodikliai būtų kitokie nei 
dabar.

Iš šalies žiūrint, kai dirba pre-
kybos centras, o mažesnei par-
duotuvei dirbti neleidžiama, yra 
toks netolygumas. Bet čia jau 
taip bus: vieni atlaisvinant ka-
rantino draudimus sakys, kodėl 
rizikuojate žmonių gyvybėmis, 
o kiti dėl paliktų karantino su-
varžymų šauks, kodėl žlugdote 
verslus.

Aš pasitikiu ekspertais, kurie 
dėl karantino suvaržymų priima 
sprendimus.

Kartais verslui gali būti dar 
blogiau, kai po kelių savaičių 
veiklos vėl tektų užsidaryti ke-
liems mėnesiams..

-AnYkŠTA 

komentarai
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Vaikystėje pradinių klasių mokytoja
žaisdavo „mokyklą”

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Daiva Guo-
bužienė sakė, kad nuotolinis mokymas jai dabar jau nebeatrodo baisus.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Mokytoja Daiva Guobužienė (pirma kairėje) pernai nominuota tapti Geriausia Anykščių 
rajono mokytoja. Šalia jos – mokytojos Violeta Raugalienė, Jūratė Musteikienė, Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė ir Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis.

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Daiva 
Guobužienė pernai buvo nominuota tapti Geriausia Anykščių rajono mokytoja. Šiam kon-
kursui jos kandidatūrą pasiūlė jos mokomų vaikų tėvai.

Jau 33-ejus metus pedagoginį darbą dirbanti anykštėnė prisipažino, kad dėl koronaviru-
so pandemijos mokyklose įvedus nuotolinį mokymąsi ji labiausiai pasiilgsta artimo ryšio 
su moksleiviais.

D.Guobužienė pasakojo, kad 
tapti mokytoja ji nuspendė pati 
būdama dar moksleive.

„Didžiulis pavyzdys buvo 
pradinių klasių mokytoja, kuri 
kiekvieną dieną dalijosi geru-
mu, pakantumu, nuoširdumu. 
Ji savo pavyzdžiu skatino siekti 
svajonių, išsikelti tikslus. Vai-
kystėje žaisdavome „mokyklą“. 
Labai patikdavo taisyti draugių 
rašto darbus. Visada žinojau, 
kad noriu dirbti su mažais vai-
kais. Tad, kai baigiau vidurinę 
mokyklą, nesudvejojau dėl pa-
sirinkimo. Žinojau, kokio daly-
ko mokytoja būsiu”, - sakė ji.

Darbo metai mokykloje bėga 
labai greitai, tad nenuostabu, 
kad pasiteiravus, kiek jų jau 
pralėkė mokant vaikus, moky-
tojai D.Guobužienei teko net ir 
paskaičiuoti.

„O… teks paskaičiuoti. Jau 
33 - eji metai. Savo, kaip mo-
kytojos, kelią pradėjau Kreke-
navoje – mažame Panevėžio 
rajono miestelyje. Baigusi stu-
dijas, gavau paskyrimą į Pane-
vėžio rajoną. Sukūrus šeimą ir 
gimus pirmagimiui, persikėlė-
me gyventi į Anykščius. Porą 
metų esu dirbusi tuometėje 
Svėdasų Juozo Tumo Vaižgan-
to vidurinėje mokykloje. Pava-
davau technologijų mokytoją. 
Ilgiausias mano darbo kelias -   
Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinėje mokykloje. Šio-
je mokykloje  dirbu nuo 1997 
metų“, - tęsė D.Guobužienė.

Pašnekovė pasakojo, kad pir-
moji jos pamoka buvo Rugsėjo 
1-osios šventė.

„Tą  dieną į klasę atėjo ne tik 
būsimieji 24 mano   mokinukai 
( nemaža jų dalis buvo šešiame-
čiai), bet ir jų tėveliai. Pačios 
pamokos nepamenu. Tik žinau, 
kad labai jai  ruošiausi. Norėjo-
si, kad ta diena būtų įsimintina. 
Tą dieną grįžau iš mokyklos ne-
šina didžiuliu glėbiu  įvairias-
palvių kardelių. Todėl ir dabar 
man šios gėlės primena mano 
pirmąją dieną mokykloje”, - 
maloniais prisiminimais dalijo-
si mokytoja D.Guobužienė.

Pasiteiravus, kas jai teikia 
daugiausia džiaugsmo ir mo-
tyvacijos dirbant mokytoja, 
D.Guobužienė sakė: „Manau, 
kad pats didžiausias džiaugs-
mas - tai mano mokiniai. Buvę 
ir esantys. Man patinka tai, ką 
dirbu, patinka būti tarp vaikų, 
patinka būti reikalinga. Spin-
dinčios mokinių akys, nuošir-
dūs pokalbiai, apkabinimai, 
patarimai, matoma pažanga ir 
rezultatai ir yra ta kibirkštėlė, 
kuri motyvuoja darbui.”

Anykščių rajono savivaldy-
bės Geriausio Anykščių rajono 
mokytojo konkursui pasiūlyta 
mokytoja D.Guobužienė įvar-
dijo, koks, jos manymu, turi 
būti geras mokytojas.

„Visada vertinau mokytojo 
reiklumą, teisingumą, mokėji-
mą suprasti mokinį ir kalbėtis 
su juo paprastai, kasdieniškai. 

Mokytojas turi būti kūrybin-
gas, geras savo dalyko žino-
vas. Labai atsakingas. Kai pati 
mokiausi, mokykloje buvo vi-
sokių mokytojų. Tarp jų buvo 
tikrų autoritetų, iš kurių galėtų 
kiekvienas pasimokyti. Tokius 
mokytojus labiausiai prisime-
nu”, - sakė ji.

Mokytoja D.Guobužienė pri-
sipažino, kad dirbti naujomis 
sąlygomis, prasidėjus korona-
viruso pandemijai, iš pradžių 
nebuvo lengva.

„Sunkiau buvo pirmojo ka-
rantino metu. Nes tai buvo vi-
siškai nauja patirtis, kėlusi iššū-
kius, kaip suprantamai perteikti 
naują medžiagą mokiniui, kaip 

gauti grįžtamąjį ryšį ir daugelį 
kitų klausimų. Teko daug naujo 
išmokti. Bet tai irgi buvo įdo-
mu. Stebėjausi, kad tiek daug 
išmokau. Dabar nuotolinis 
mokymas jau nebeatrodo joks 
siaubas. Tiesiog tai labai ilgas 
laikas prie kompiuterio: pamo-
kos per ZOOM, pasiruošimas 
pamokoms, mokinių darbų tai-
symas, laikas konsultacijoms  
ir daug kitų veiklų. Labiausiai 
stinga artimo ryšio su moki-
niais. Mokykloje gali stebėti, 
su kokia nuotaika ateina tavo 
mokiniai, gali juos pašnekinti, 
pajuokauti. Juk ne tik pamokų, 
bet ir pertraukų metu būname 
kartu. Dabar pašnekesius riboja 
laikas”, - kalbėjo ji.

 Mokytoja D.Guobužienė 
dalyvauja įvairiuose tarptauti-
niuose projektuose. 

 „Teko lankytis Rumunijos, 
Turkijos, Ispanijos mokyklose. 
Patį didžiausią įspūdį paliko Is-
panijos San Bartolome pradinės 
mokyklos ugdomosios veiklos. 
Man, kaip pradinių klasių mo-
kytojai, buvo labai įdomu ste-
bėti pradinių klasių mokinių ug-
dymo procesą. Šioje mokykloje 
ypatingas dėmesys kreipiamas 
į ugdymo organizavimą lauke, 
netradicinių erdvių išnaudojimą 
ugdymui, vaikų kūrybiškumo 
skatinimui. Šioje mokykloje 
mokosi daug emigrantų vaikų. 
Labai džiugino mokinių šilti 
tarpusavio santykiai, gebėjimas 
pasidžiaugti kiekviena mokinio 
sėkme. Buvo malonu šioje mo-
kykloje sutikti ir dvi lietuvaites 
- Korneliją ir Lukreciją, kurios 
gimė Ispanijoje, emigrantų iš 
Lietuvos šeimoje”, - prisimini-
mais dalijosi D.Guobužienė.

Mokytoja D.Guobužienė yra 
įvairių Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
vykstančių švenčių bei renginių 
organizatorė.

Mūsų mokykloje daug šven-
čių jau tapo tradicinėmis. Į jas 
susirenka nemažas būrys mo-
kinių ir jų tėvelių. Visai nesun-
ku sukviesti tėvelius. Tos aki-
mirkos, praleistos kartu, labai 
įsimintinos. Vaikai laukia tų 
švenčių. Aišku, pradžioje reikia 
parodyti iniciatyvą. Tėveliai vi-
sada išgirsta.  Vėliau atsiranda  
tėvelių,  kurie pateikia įvairių 
pasiūlymų, kaip smagiai ir tu-
riningai praleisti laiką. Pasi-
kalbame, suderiname visiems 
patogų laiką ir -  pirmyn… Juk 
kartu praleistas laikas -  dide-
lė vertybė. Taip stiprėja mūsų 
klasės kolektyvas, gerėja tarpu-
savio santykiai. Su šios klasės  
mokiniais ir tėveliais organiza-
vome žygius pėsčiomis, plau-
kėme baidarėmis, važiavome 
dviračiais, slidinėjimo ant Ka-
litos kalno, vykome į Kauno 
muzikinį teatrą, vaidinome. 
Daug buvo suplanuota…Norė-
josi išnaudoti paskutinius mūsų 
bendro buvimo metus.  Bet pla-
nus teko pakeisti dėl esamos 
situacijos”, - kiek nusiminusi 
kalbėjo ji.

Pasiteiravus, kokią ji matanti 
Lietuvos mokyklų ateitį, moky-
toja D.Guobužienė sakė: 

„Švietimo sistema mažais, bet 
užtikrintais žingsneliais juda į 
priekį. Renovuojamos ugdymo 
įstaigos, modernizuojami ka-
binetai, kuriamos netradicinės 
erdvės. Mokiniams suteikiama 
daugiau laisvės rinktis. Ugdy-
mo turinys nuolatos tobulina-
mas. Mokyklos ,,išmanėja”.  
Manau, kad šiuo metu labai 
svarbu nesustoti. Semtis gero-
sios patirties iš savo ir užsienio 
kolegų, dalytis žiniomis su ki-
tais. 

  Labai norėtųsi tikėti, kad į 
mokyklas ateis dirbti daugiau 
jaunimo. Jaunimo, kuris savo 
darbą dirbs iš pašaukimo.”
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Šį penktadienį, vasario 12- ąją dieną, prasidės Kinų Nau-
jieji metai. Ta proga kviečiame paskaityti, ką ateinantis 
Metalinis Jautis Jums žada šiais metai. 

AVINAS
Sulig 2020 metų pabaiga iš-

nyks senos baimės, neliks išori-
nių kliūčių kelyje į savirealiza-
ciją. 2021 metais atrasite savo 
hobį, kuris vėliau taps pagrindine 
veikla ir suteiks jums papildomų 
pajamų. Jums naujieji metai pa-
tiks! Jūsų laukia permainos, ku-
rias teks sutikti dėkojant likimui. 
Galbūt šeima pasipildys naujais 
giminaičiais!

Kalbant apie meilę, Jums netgi 
nepasirodys keista, kad staiga įsi-
plieks aistra kam nors iš patikimų 
draugų. Draugas, kuris pažįsta 
jus „kaip nuluptą“, staiga taps vi-
siškai kitu žmogumi. Jei ieškote 
partnerio, tai šis variantas – pats 
sėkmingiausias. 2021 metais fi-
nansų sferoje viskas taip pat ne-
prognozuojama, kaip ir meilėje. 
2021 metais jūsų gyvenimas pa-
sikeis taip smarkiai, kad tai neiš-
vengiamai turės įtakos atmosferai 
namie. Santykiai šeimoje gali 
pašlyti lapkritį-gruodį – būkite 
kantrūs.

Iki 2021 metų lapkričio jusite 
suvaržymus darbo srityje, bet tai 
jums ne naujiena, tai jums įpras-
ta. Teks susitaikyti su griežta 
kontrole ir pavaldinio padėtimi. 
Arba ieškotis darbo, kur jausitės 
laisviau. Nesėkmingais periodais 
gali paūmėti lėtinės ligos.

JAUTIS
Ateinantieji 2021 metai įtvir-

tins besibaigiančiųjų metų pasie-
kimus. Atkris neperspektyvios 
kryptys ir apsunkinantys įsiparei-
gojimai. Neteks sukti galvos dėl 
pasirinkimo problemos – viskas 
vyks natūraliai, savaime. Jus vi-
sus metus lydės vyresniųjų pa-
lankumas, toli esančių partnerių 
pagalba. Atsargiai: šiemet Jums 
teks grumtis su pagundomis, ver-
tinti neatsargių poelgių pasekmes, 
staiga įsimylėti ir be jokių rimtų 
priežasčių skirtis. Finansų srityje 
būdingas tas pats nestabilumas. 
Būkite išmintingi. 

2021 metais santykiai šeimoje 
bus išbandyti sunkumais, o kai 
protas prašviesės, gali paaiškėti, 
kad santuoka žlugo. Iki lapkričio 
būkite budrūs ir prisiminkite, kad 
tikri jausmai įveiks bet kokius iš-
bandymus.

Darbe padaugės apribojimų ir 
rutinos – prieisite prie išvados, kad 
„kažkur kitur žolė yra žalesnė“. 

DVYNIAI
2021 metai jums bus sėkmingi: 

laukia įdomios kelionės, autorite-
to augimas, globėjų atsiradimas. 
Išsipildys daugelis jūsų norų. Be-
sibaigiantieji metai užbaigs trejų 
metų nusivylimų ir praradimų 
laikotarpį. Numatomi neįtikėtinai 

sėkmingi 2021 metai meilei, kū-
rybai ir finansams. Tačiau neverta 
manyti, kad sėkmė ateis savaime. 
Santykiai bus ryškūs ir dramatiš-
ki, svarbiausia – laiku suvokti, 
kokie tai santykiai. Tai gali būti 
galybė meilės avantiūrų, bet gali 
būti ir stiprus, gilus ryšys su iš-
mintingu, subrendusiu žmogumi. 

2021 metais negalima paneigti 
tikimybės, kad persikelsite į kitą 
miestą. Arba jums gali tekti gy-
venti dvejuose namuose vienu 
metu. Kraštutiniu atveju bus bent 
dvi-trys ilgos kelionės. Tokios iš-
vykos – pati vertingiausia Jaučio 
dovana, kurią reikia priimti su 
dėkingumu. Papildoma dovana 
bus giminių palaikymas ir švelni 
vaikų meilė.

Jus trauks visa, kas ekstrema-
lu, vadinasi, sveikata bus puiki. 
Jeigu ir iškils problemų, susijusių 
su darbu ir sveikata, jos bus lai-
kinos.

VĖŽYS
2021 metais jūsų laukia finan-

sinio pobūdžio išbandymai. Bus 
gausybė pagundų greitai ir len-
gvai pralobti. Bet Jautis yra tie-
sioginio požiūrio šalininkas, taigi 
neskubėkite priimti nepatikimų 
pasiūlymų. Prie situacijos mei-
lės ir finansų srityje ateinančiais 
2021 metais priprasti negalėsite. 
Nes ši situacija keisis, nuolat pa-
teikdama siurprizų. Astrologinis 
šių metų patarimas – spontaniš-
kumas. Neplanuokite iš anksto - 
ir gausite viską.

Jus pradės dominti stiprūs, ak-
tyvūs, bendraujantys partneriai. 
Jei jūsų partneris yra būtent toks, 
šeimoje viskas bus idealu. Bet 
kokiu atveju, jūsų šeimyninis gy-
venimas bus aplinkinių žmonių 
dėmesio centre, o kartais apie jus 
bus skleidžiamos paskalos. Vie-
nintelis dalykas, kurio jums derė-
tų saugotis – nervinė įtampa. Ne-
derėtų piktnaudžiauti ekstremaliu 
poilsiu – rinkitės ką nors rames-
nio: meditaciją prie vandens, po-
ilsį paplūdimyje, ekskursijas, po-
ilsiavimą gamtoje. Darbo srityje 
netikėtumų tikriausiai nebus.

LIŪTAS
Jautis 2021 metais apdovanos 

jus asmenine laime. Nauja meilė, 
santuokos perspektyva, jaukūs 
namai – jums patiks metų šeimi-
ninko dovanos. Metai jums stebė-
tinai sėkmingi. Bet… yra vienas 
niuansas: jums duoti teks daugiau 
nei gausite. Pripažinkite tai kaip 
taisyklę: sėkmės be aukų, kaip ir 
rožės be spyglių, nebūna.

Pinigų ir materialinės gerovės 
2021 metais sulauksite netikėtai, 
chaotiškai ir netgi avantiūristi-
niais keliais. Kaip jau minėta, 

teks daugiau atiduoti nei gauti. 
Metai sėkmingi dideliems pirki-
niams, investicijoms, kreditams, 
skolinimams ir skolų grąžinimui. 

Kadangi jums sutuoktinis ir 
šeima yra svarbiausi dalykai, tai 
ir visi jūsų interesai bus susiję 
su namais, vaikais ir giminėmis. 
Beveik visus 2021 metus būsite 
judrūs, aktyvūs ir dinamiški. Spė-
site visur ir visada, vienu metu 
puikiai atliksite po kelis darbus. 
Jūsų darbingumo beliks tik pa-
vydėti. Gegužę, lapkritį ir gruodį 
jums niekas neprilygs.

MERGELĖ
2021- aisiais ne kartą įsitikinsi-

te, kad atsakomybė ir atsiradusių 
įsipareigojimų vykdymas – kaip 
tik tai, ko visa savo esybe siekė-
te, ieškodami stabilumo. Nauja-
sis metų šeimininkas kelis kartus 
jums pasiūlys pakeisti darbo vie-
tą arba veiklos sritį – pagalvokite 
apie tai. Jei jūsų veiklos sritis ne-
reikalaus be galo daug kūrybin-
gumo – galite tikėtis ramių metų.

Jūsų santuoka 2021 metais pa-
tirs išbandymų. Jei jums brangi 
šeima, pasistenkite teisingai su-
prasti partnerio poziciją ir supras-
ti jo elgesį. Beje, vienas iš išban-
dymų – jūsų naujų meilės ryšių 
tikimybė. Galimas nėštumas.

Jums ateinančiais 2021 metais 
vienodai svarbios bus šeimos ir 
sutuoktinio  bei meilės ir laisvės 
zonos. Bet jūs pakankamai patyrę 
ir išmintingi, kad pasirinktumėte 
teisingai, ir šis pasirinkimas nie-
ko netraumuos, neteks dėl nieko 
gailėtis.

Darbo atžvilgiu viskas klosty-
sis sėkmingai, sveikata rūpesčių 
nekels.

SVARSTYKLĖS
Jei jūsų situacija nekilnojamo-

jo turto srityje 2020 metais ne-
pagerėjo, tai ji pagerės per 2021 
- Jaučio  metus. Metai žada daug 
laisvės, kol yra galimybių ir turite 
noro pabandyti ką nors nauja bei 
nepažinta – neribokite savęs.

Meilei bei finansams ateinantys 
2021 m. suteiks nestabilumo bei 
permainų. Jums labai svarbi ba-
landžio pabaiga, gegužė, birželis, 
antroji spalio pusė. Tai sprendimų 
priėmimo laikotarpiai.

Namai, šeima, vaikai – an-
trus metus iš eilės tai pagrindinė 
Svarstyklių tema.

Sveikata bei darbas 2021 me-
tais priklausys nuo jūsų šeimyni-
nių, meilės ir finansinių santykių. 
Kuo harmoningesnė padėtis šiose 
sferose, tuo geresnė bus sveika-
ta ir produktyvesnis darbas. Ir 
atvirkščiai. 

SKORPIONAS
Ateinančiais 2021 metais įvyks 

suartėjimas su giminaičiais, ypač 
su tais, su kuriais bendravote retai. 
Dėmesys labiausiai bus sutelktas 
į namų, nekilnojamojo turto klau-

simus: remontas, persikrausty-
mas, pirkimo-pardavimo opera-
cijos, paveldėjimo klausimai. 

Meilės ir  finansų sferose 2021 
metais pasistengsite eksperimen-
tuoti. Susigrąžinsite devizą „Gy-
venime reikia išbandyti viską“. 
Eksperimentuoti skatinkite ir 
savo antrąją pusę, jei ją turite. Ki-
taip šie eksperimentai gali nueiti 
toliau nei norite –  nežinia, kuo jie 
baigsis.

2021 metais sėkmingai išsi-
spręs gyvenamojo ploto klau-
simas. Sustiprės jūsų ryšys su 
gamta ir norėsis daugiau laiko 
praleisti sode, užsiimti sklypo 
gražinimu ir statybomis. Negali-
ma atmesti galimybės, kad ryšitės 
padidinti šeimą – tai įvyks netikė-
tai, be ilgų apmąstymų. O galbūt 
įsigysite augintinį.

Kaip paprastai būna jūsų atve-
ju, kuo didesnis krūvis - tuo ge-
resnė sveikata ir rezultatyvesnis 
darbas. 

ŠAULYS
2021- ieji  – Jaučio metai - bus 

itin sėkmingi išvykoms, mo-
kymuisi, naujoms pažintims ir 
kontaktų stiprinimui. Bet profesi-
nėje sferoje, kaip ir iki šiol, išliks 
apribojimai: griežta disciplina 
arba vadovybės spaudimas. Už-
tat jums garantuota profesionalų 
parama.

Finansų sfera dominuos jaus-
mų atžvilgiu. Ir nieko nuostabaus 
- tegu negraužia jūsų sąžinė, kad 
„niekingas metalas“ jums pasiro-
dė vertesnis už „Amūro strėles“. 

Jus veiks stipri giminaičių, su 
kuriais jūsų santykiai sustiprės, 
įtaka. Galbūt pradėsite gyventi 
visi kartu po vienu stogu. 

Greičiausiai jus „pakirto“ 2020 
metų rudens įvykiai. Jie smogė 
jūsų darbui, karjerai ir tikslams, 
o rikošetu užgavo ir sveikatą. At-
sitiesite po sukrėtimų ir pradėsite 
naują etapą – sveikimo, atgimimo 
ir pakilimo.

OŽIARAGIS
Jautis 2021 metais jus apibers 

auksu! Ir jūsų gerovė priklausys 
nuo jūsų gebėjimo valdyti biu-
džetą. O žinant jūsų atkaklumą, 
darbštumą ir kantrybę, galima net 
neabejoti, kad pasieksite maksi-
malios sėkmės. Jums patiks ne 
tik grožėtis materialiuoju pasau-
liu, bet ir kurti jį, o tai gali tapti ir 
papildomų pajamų šaltiniu.

Visgi nederėtų tikėtis, kad vi-
sus 2021 metus auksas jums te-
kės upe. Bus ir krizių, kurias lems 
Veneros ir Urano opozicija Sa-
turnui. Jei santykiai su partneriu 
atitiks šiuos kriterijus, tai jokios 
provokacijos ir pagundos jums 
nebaisios.

Nuosavybės klausimai Jaučio 
metais jums nebus aktualūs, bet 
jei jums šioje srityje pasikeitimai 
yra svarbūs, tai daugiausia dėme-
sio skirkite gegužei ir pasiektas 

rezultatas bus maksimalus.
Gali sustiprėti aktyvios savire-

alizacijos noras, individualumo 
išreiškimas – kolegos darbe į tai 
gali sureaguoti pavydžiai. Bet 
jūs, atradę naujų interesų, tokių 
„smulkmenų“ tiesiog nepastebė-
site.

VANDENIS
2021 metai bus Jūsų metai! O 

tai reiškia, kad vadovybė lepins 
jus savo dėmesiu. Galėsite at-
skleisti savo talentus ir patirsite 
galybę nuotykių. Jus nudžiugins 
ir vaikai bei artimieji. Suvoksi-
te rytietiškos išminties teisybę: 
„Svarbiausia – ne ką darote, o kas 
esate“.

Meilė bei finansų sritys 2021 
metais yra jums labai patogio-
je padėtyje. Viskas kaip tik taip, 
kaip jums ir patinka – spontaniš-
kai, chaotiškai, neprognozuoja-
mai. Nuotykių bus apstu.

Besibaigiantys 2020 metai 
verčia jus rinktis: gyventi dabar-
tiniame būste, jaukiame ir gerai 
įrengtame, ar naujame… Tiek 
susidomėsite savęs paieškomis, 
kad tiesiog nepastebėsite buitinių 
sunkumų. Jus tenkins bet koks 
variantas, kad tik išliktų pasirin-
kimo laisvė.

Gali kilti sveikatos problemų. 
Anksčiau šios problemos buvo 
psichologinio pobūdžio – jūs ne 
iki galo išsiaiškinote savo slap-
tąsias mintis. Ir tai paveiks jūsų 
santykius su visais jūsų pažįsta-
mais, artimaisiais ir draugais. 

ŽUVYS
Vertinsite rezultatus ir darysite 

išvadas. Jautis padovanos jums 
užuovėją nuo audrų ir pavojų, su-
teiks galimybę atgauti jėgas. Jūsų 
pagrindinė sėkmė laukia ateityje, 
po metų, kai sostas atiteks jūsų 
globėjui Tigrui. Negalima atmes-
ti tikimybės, kad jūsų dėmesį pa-
trauks religija, mistika – viskas, 
kas susiję su būties paslaptimi.

Venera, per kinų Naujuosius 
Metus būdama jūsų ženkle, visų 
pirma kreips būtent į meilės ir 
finansų sferas. O jos draugystė 
su Uranu meilės ir finansiniams 
reikalams suteiks avantiūristinį-
eksperimentinį atspalvį. Šiose 
sferose viskas jums klostysis „ne 
kaip pas žmones“. Kartkartėmis 
atrodys, kad laikas ką nors keisti 
ir keisti nedelsiant. Bet kai toks 
užsiplieskimas aprims, jūs ramiai 
užmiršite apie pokyčius iki kito 
tokio blykstelėjimo. 

Jūs pavargote… Dėl to save 
tausosite, saugosite ir taupysi-
te jėgas. Ir tai visai nėra blogai. 
2021 metai jums atneš sėkmę, 
populiarumą ir norų išsipildymą, 
o tam reikia būti pasiruošusiam, 
nepervargusiam. Dėl to poilsis, 
inercija ir pasyvus režimas jums 
būtini. Saugokite nervų sistemą – 
nesijaudinkite dėl to, ko negalėsi-
te pakeisti.

KINų hOROSKOPAS 2021 METAMS
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Savaitgalio diskusija: Ar slidinėjimas per karantiną 
netaps prabangiu malonumu?

slidinetojai: „Planuojame, 
tik nepasiruošta tinkamai, bi-
lietu rezervacija skelbiama, o 
kokiu būdu tai padaryti, Ka-
litos kalnas pasiruošė tik šeš-
tadieniui ir tik kelioms valan-
doms. Bilietu nera. Pajamos 
viršys išlaidas, net nereikia 
skaičiuoti.“

Jadzė iš Svėdasų: „Gaila 
slidinėtojų , nepasiruošta elek-
tr. bilietų rezervacijai, papil-
domas sniego darymas taipogi 
pinigų švaistymas,  gamta ir 
taip nemažai sniego padova-

Lietuvoje dėl koronaviruso pandemijos besitęsiant ka-
rantinui, šį savaitgalį Anykščiuose, ant Kalitos kalno, bus 
atidarytos slidinėjimo trasos. Slidinėjimo trasų paruošimas 
kainuos maždaug 20 tūkst. Eur, tačiau čia slidinėti dėl susi-
siekimo ribojimų tarp savivaldybių galės tik anykštėnai. O 
ir tos žiemos kiek čia belikę...

Kaip vertinate sprendimą atidaryti slidinėjimo trasas? 
Ar toks žiemiškas malonumas nebus Anykščiams per didelė 
prabanga ? Ar planuojate vykti slidinėti Jūs?

nojo Kalitos kalnui,  aplaidu-
mo nepateisinu, kad iš rudens 
kurmiarausiai apie 30 cm , Ka-
litos kalnas nebuvo paruoštas 
iš rudens,  ne dabar laikas tuos 
kauburėlius dengti dirbtiniu 
sniegu , aplaidumas , gėda Ka-
litos vadovams.  P. Gudonienei 
nereikia meluoti, kad paruoši-
mas kainuos apie 20 tūkst. TIE 
PINIGĖLIAI BUS SKIRTI 
KURMIARAUSIAMS UŽ-
DENGTI.“

X – man : „Per anksti dar 
pramogauti, ne metas puotai 

maro metu. Šaltas oras savotiš-
kas Koronaviruso sąjunginin-
kas, nes pastarasis itin atsparus 
minusinei temperatūrai. Slidi-
nėjant, tiek nusileidus Kalitos 
kalno papėdėje, tiek ir pakilus 
į jo viršų, vyksta neišvengimas 
žmonių būriavimasis, kas su-
daro puikiausias sąlygas plisti 
minėtam užkratui. Kažkiek ap-
saugo veido kaukės, bet kiek - 
sunku pasakyti, todėl natūraliai 
kyla klausimas: čiuožti ar ne-
čiuožti? O kai rimčiau paieškai 
atsakymo, tai šakėmis ant snie-
go rašytas reikalas gaunasi.“

!!!!!??????: „Šitiek sniego, 
ir dar reikia Kalitos kalno.....Į 
laukus, į gamtą! Ten covido ti-
krai nėra“

Paskaičiuokim: „Šeštadie-
nis- sekmadienis 17darbo val.,  
per 1 val. 60 žmonių, iš viso 
savaitgalį 1020 žmonių, pa-
dauginam iš 6 bus 6000 su vir-
šum. O gal geriau išdalinkim 

20000 pensijom?“

Jo: „Covid gera afera: taip, 
serga, bet ne tiek, kiek režimas 
reklamuoja“.

Anykstenas: „Nesąmone 
yra to kalno atidarymas. Del 
keleto rėksnių išleidžiama ši-
tiek pinigų. Aišku, kad eisim į 
minusą. Gaila, kad valdžia iš-
sigando tų pochuistų, kuriems 
valdiški finansai nerūpi. Tiekgi 
sniego ir kalnų kalnelių aplink 
Anykščius, čiuožk į sveikatą.“

Ancė: „Tikrai, geriau būtų 
kokį saviveiklininkų koncertą 
ant rogių po miestą pavežio-
ję, kartu su meru padainavę, 
žiemos žaidimus pažaidę ir 
su senjorais prie langų žiūrin-

čiais, kaip per Kalėdų kara-
vaną. O pinigų tai negailėkit, 
valstiečiai turi aruoduose dar, 
kam reiks įpils, kad tik juos 
palaikytumėt.“

Greičiau: „Praeitų tie 4 me-
tai ir vėl išrinksime valstiečius, 
nors laisvai ir linksmai ir so-
čiai gyvensim, o konservai tik 
engia liaudį, uždarė į kalėjimą, 
neduoda dirbti ir pragyventi, 
judėti ir džiaugtis gyvenimu, 
suvaržo teisės ir laisves, paju-
dėsi - nubaus arba apgręš nuo-
lankiai įsakymus vykdantys 
policajai.“

ĮDOMU: „O KUR REKLA-
MA - PO KIEK LEIDZIA 
ANT KALNO SLIDINET? IR 
DARBO VALANDOS?“

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Valdą KAUŠYLĄ mirus 
sutuoktinei Vidai KAU-
ŠYLIENEI, o taip pat jų 
dukrą Ramintą ir sūnų 
Mantą su šeimomis.

Anykščių rajono vado-
vų klubas

Žmogus gražus, kai savo darbu puošia Žemę,
Žmogus gražus, kai vertina kitus,
Kai savo širdį, jautrią ir neramią,
Kitiems dalina lyg lietaus lašus.

DĖKOJAME Aknystos globos namų direktoriui, pavaduotojui, administracijai už šiltą ben-
dravimą, dėmesingumą, patarimus, ramybės jausmo suteikimą. 

DĖKOJAME socialinei darbuotojai Editai VilutiEnEi, jos padėjėjoms, medicinos darbuo-
tojoms už švelnumą, supratingumą, bemieges naktis ir rūpesčių kupinas dienas, slaugant ir 
prižiūrint Amžino poilsio išėjusį brangų ir mylimą sūnų, tėtį , vyrą Osvaldą JASinEViČiŲ. JŪS 
tarsi darni šeima - susiklausę, pasiskirstę darbus, profesionalios, visada supratote kenčiantįjį 
be žodžių.

DĖKOJAME VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės gydytojai G. VASiliAuSKiEnEi, 
Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus vedėjui V. JAnušKAi, slaugytojoms.  

nuoširdžiai JuMS AČiŪ, MEDiKAi. Stiprybės JuMS ir tikėjimo savo darbų prasmingumu.

Mama, sūnus, žmona

Popiežius pirmą kartą į
 aukštą postą Vyskupų 
sinode paskyrė moterį

Popiežius Pranciškus sulaužė 
Katalikų Bažnyčios tradiciją ir 
paskyrė moterį svarbius dok-
trinos klausimus sprendžiančio 
Vyskupų sinodo pasekretore.

Prancūzė Nathalie Becquart 
yra pirmoji moteris šiame bal-
so teisę turinčiame poste. Ji yra 
viena iš dviejų šeštadienį pa-
skirtų Vyskupų sinodo genera-
linio sekretoriaus pavaduotojų.

52 metų ksaveriečių kongre-
gacijos vienuolė N. Becquart 
nuo 2019 metų buvo Sinodo 
konsultantė.

Daugėjant COVID-19 
susirgimų įmonėse, 
policija žada „netikėtus 
patikrinimus“

Daugėjant COVID-19 susir-
gimų įmonėse, policija ketina 
šią savaitę joms skirti daugiau 
dėmesio ir žada „netikėtus pa-
tikrinimus“.

„Daugiau atkreipsime dė-
mesio į įmones (...) Gaunant 
savalaikę informaciją apie kon-
krečias įmones, ar tai vieni, ar 
kartu su kitomis institucijomis 
atliksime tokių įmonių netikė-
tus patikrinimus“, – žurnalis-
tams pirmadienį sakė policijos 
generalinis komisaras Renatas 
Požėla.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro duomenimis, 
praėjusią parą naujų susirgimų 

COVID-19 nustatyta verpalų ir 
audinių gamybos įmonėje Bir-
žuose, metalo apdirbimo įmo-
nėje Kretingoje.

Savaitgalį pranešta apie nau-
jus protrūkius statybų įmonėje 
Klaipėdoje, žuvies perdirbimo 
įmonėje Tauragės rajone, taip 
pat siuvimo įmonėje Alytuje.

Atvejų praėjusią savaitę fik-
suota ir Klaipėdos laivų re-
monto įmonėje, Gargždų, Ma-
rijampolės statybų įmonėse, 
baldų gamybos įmonėse Kau-
ne ir Visagine, automobilių 
remonto įmonėje Panevėžyje, 
siuvimo įmonėje radviliškio ra-
jone, elektros instaliacijos dar-
bų įmonėje Vilniuje.

Nuo pandemijos pradžios 
Lietuvoje COVID-19 susir-
go 187 tūkst. 39 žmonės, 138 
tūkst. 207 asmenys pasveiko, 
43 tūkst. 506 – tebeserga.

Nuo koronaviruso šalyje iš 
viso mirė 2955 žmonės.

Etninės kultūros 
puoselėtojai siekia 
reglamentuoti etnosportą

Etninės kultūros globos ta-
ryba svarsto siūlyti Seimui pa-
tobulinti Sporto įstatymą, į jį 
įtraukiant etnosporto terminą ir 
jo apibrėžimą, bei taip paska-
tinti valstybės dėmesį šiai kul-
tūros vertybei.

Anot Etninės kultūros glo-
bos tarybos pirmininkės Dalios 
Urbanavičienės, kai kuriose 
kitose šalyse etnosportas regla-
mentuotos įstatymiškai, taip pat 
įtrauktas į ugdymo programas, 
jam skiriama parama, kad tradi-
cija eitų iš kartos į kartą.

D. Urbanavičienė priminė, 
kad Lietuva ratifikavusi UNES-
CO Nematerialaus kultūros 
paveldo apsaugos konvenci-
ją, kurioje tradiciniai žaidimai 
įvardinti kaip viena tokio pa-
veldo rūšių.

„Lietuvoje yra sudaromas 
sąrašas tų nematerialų kultūros 
paveldo vertybių, tai konvenci-
joje įvardijama tradiciniai žai-

dimai kaip viena iš to paveldo 
rūšių, o Lietuvos sąvade įtvir-
tintos tradicinės ristynės, dabar 
rengiamos bylos dėl ripkos ar 
ritinio, kylos ir kitų žaidimų“, – 
teigė D. Urbanavičienė.

Lietuviškų ristynių federaci-
jos prezidentas Tomas Gervė 
BNS teigė, kad etnosporto re-
glamentavimas užtikrintų šios 
paveldo vertybės apsaugą.

Lietuvoje ristynės buvo po-
puliarios XIX amžiaus antroje 
pusėje. Vėliau, atsiradus pro-

fesionaliam sportui, kurį laiką 
gyvavusi tradicija ėmė nykti, 
o sovietmečiu galutinai buvo 
pamiršta. Lietuvos ristynių fe-
deracija įkurta tik prieš kelerius 
metus.

-Bns

Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuotr.
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įvairūsparduoda

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.
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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. 

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
tel. (8-608) 13977.

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
AtSiSKAitOME iš KARtO. 

tel.: 8 61841283

tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos 
griovių valymas, kelių 

tiesimas ir formavimas. 
taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus 
savivarčiais. 

Tel. (8-698) 05251.

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.

kuras

Juodalksnio, beržo, drebu-
lės malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
veža miškovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

tel. (8-682) 36606.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. turi sau-
sesnių. 

tel. (8-600) 63820.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

tel. (8-611) 77722.

uAB „torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

tel. (8-603) 98955. 

Brangiai mišką. išsikirtimui 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

tel. (8-600) 63820.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. išrašo utilizacijos 
pažymas.

tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias. Veršelius auginti 
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM. 
Greitai išsiveža.

tel. (8-656) 40439

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. 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.

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

tel. (8-684) 81890.

kita

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą.  Pristato, išrašo sąs-
kaitas. 

tel. (8-605) 49513.

horoskopas

AVINAS. Šią savaitę išsiskirs jūsų 
ir svarbaus jums žmogaus nuomonės. 
Santykiai su partneriu bus įtempti ir at-
rodys vedantys aklavietėn, tad konflikto 
išvengti tikrai nepavyks. Turėsite daug 
progų tiek uždirbti, tiek išleisti pinigus.

JAUTIS. Vertindamas naują verslo 
planą ar kokį kitą projektą, klausykite 
savo intuicijos - šią savaitę ji jūsų ne-
apvils. Savaitės viduryje pagaliau turė-
tų stabilizuotis jūsų finansinė padėtis. 
Išnaudokite kiekvieną galimybę plėsti 
savo verslą ar profesinės veiklos ribas 
- šią savaitę jų tikrai bus.

DVYNIAI. Jei nesėdėsite namuose ir 
užsiimsite mėgstama veikla, savaitės pra-
džioje užmegsite naujų ir įdomių pažin-
čių. Antroje savaitės pusėje turėsite galių 
padėti žmonėms, turintiems psichologinių 
problemų, bet savaitgalį verčiau praleiski-
te glaudžiame šeimos būrelyje.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės pusėje pa-
sistenkite su niekuo nesusipykti, ypač 
vyresniais už save. Į savaitės pabaigą 
jūsų pečius veikiausiai užgrius per di-
delis darbų krūvis, vėluosite ir nervin-
sitės.

LIŪTAS. Nepraleiskite pažintinės 
kelionės ar kokio mokomojo seminaro 
pirmoje savaitės pusėje - įgytos žinios 
atneštų daug naudos. Jei savaitgalį ne-
užsidarysite tarp keturių sienų, jūsų ti-
kriausiai laukia maloni pažintis su prie-
šingos lyties asmeniu.

MERGELĖ. Netikėkite viskuo, ką 
išgirsite pirmadienį ar antradienį - kaž-
kas bandys jus apgauti. Savaitės vidu-
ryje bus sunku susikalbėti su šeimos 
nariais. Pasistenkite įsiklausyti į jų ar-
gumentus ir suprasti jų požiūrį. Antroje 
savaitės pusėje žinių troškimas gali jus 
nuvesti jums pačiam netikėtais keliais.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje teks priimti svarbų sprendimą, 
liečiantį asmeninius santykius. Savaitės 
viduryje būsite ypač imlus naujovėms. 
Labai tinkamas metas mokymuisi, stu-
dijoms. Penktadienį ar šeštadienį iki 
pietų susitvarkykite namus - tikriausiai 
turėsite netikėtų svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis savai-
tės dienomis galite turėti problemų dėl 
žmogaus, gyvenančio su jumis. Pasi-
stenkite būti su juo nuoširdus ir sąži-
ningas. Jei įmanoma, nepalikite šios 
savaitės darbų kitai savaitei, užbaikite 
juos iki penktadienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, pirmomis 
savaitės dienomis patrauksite svarbių 
žmonių dėmesį. Tai gali atsiliepti atei-
ties karjerai. Antroje savaitės pusėje 
pasistenkite arčiau susipažinti su seniai 
jus dominančiu asmeniu - galimas jau-
dinantis ir romantiškas ryšys.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžio-
je draugai gali būti ne visiškai atviri 
su jumis. Nuo antradienio jus pagaus 
varžymosi dvasia. Būsite pasirengęs 
priimti bet kokį iššūkį. Protingai vis 
viena nesielgsite, tai bent pasistenkite 
būti atsargus. Daug ką jūsų gyvenime 
gali pakeisti pažintis su užsieniečiu ar 
apskritai svetima kultūra.

VANDENIS. Ši savaitė žada jums 
būti turtinga įvairių įvykių, paįvairinan-
čių kasdienybę. Gyvenimas tekės įpras-
ta vaga, tačiau iš tiesų bus labai įdomus. 
Tikėkitės visokių netikėtumų.

ŽUVYS. Nepasigailėsite pirmo-
mis savaitės dienomis visas jėgas 
skyręs profesinei veiklai. Tiesa, 
diplomatiškumu ir lankstumu ne-
pasižymėsite, sunkiai suvoksite, 
iš kur vėjas pučia. Savaitgalį na-
muose tikriausiai liksite nesupras-
tas. Jei galite, praleiskite laiką kur 
nors kitur.

asmeninis skelbimas, jeigu jame tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 

antradienio „anykštoje“ kainuos 5 eurus, 

šeštadienio „anykštoje“ kainuos 6 eurus.

skelbimai priimami „anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, anykščiai. tel.: (8-381) 594 58. 

el.p. reklama@anyksta.lt

Teleloto. Žaidimas nr. 1296 Žaidimo data: 2021-02-07 Skaičiai: 33 42 45 
50 66 51 02 59 41 01 71 29 15 69 28 03 06 53 05 58 12 74 57 20 22 04 54 46 19 
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timas į TV studiją 011*753 Pakvietimas į TV studiją 007*560 Pakvietimas į TV 
studiją.
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anekdotas

oras

-12

-10

mėnulis
vasario 9-11 d. - delčia,
vasario 12 d. - jaunatis.

Skolastika, Girvydas, 
Vydgailė, Gabrielius, Elvyra, 
Skolė.

Apolonija, Marijus, Joviltas, 
Algė, Erikas, Polė, Erika.

šiandien

vasario 10 d.

vardadieniai

vasario 11 d.
Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina.

vasario 12 d.
Benediktas, Reginaldas, 
Mantminas, Deimantė, 
Eulalija, Deimantas.

Tarnautojas sako viršininkui:
- Norėčiau, kad padidintumėt 

man atlyginimą. Manimi jau 
domisi 3 didelės organizacijos.

- Kokios?
- „Telia“, „Klaipėdos van-

duo“ ir „Klaipėdos energija“.

***
Teismas. Apklausiamas liudi-

ninkas:
- Sakykite, ar teisiamasis 

davė jums narkotikų?
- Ne.
- O ar jo žmona davė?
- O... Atleiskite, čia taip pat 

klausimas apie narkotikus?

***
Guli lovoje vaikinas su mer-

gina. Vaikinas sako:
- Tu kaip radiatorius!
- Kodėl, nejaugi tokia karšta?
- Ne, tokia pat groblėta, - at-

sako vaikinas.

***
Sena patarlė naujoviškai: 

„Nepagautas - ne šauktinis“!

***
Žmona:
- Brangusis, ar žinai, kad ry-

toj mano mamos gimtadienis? 
Tai ką padovanosim?

Vyras:
-Na pernai padovanojom 

metalini krėslą, tai šiemet gal 
nusamdom elektriką kad prie 
srovės prijungtų?

***
Jeigu tiksliai žinai, kas kaltas 

- neišsiduok!

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja 
Anykščių rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslinin-
kus, norinčius papasakoti 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 smulkiuosius verslininkus re-
dakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Kavinės direktorė tapo 
profesionalia kosmetologe Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Pernai gruodį, sugriežtinus karantino sąlygas, uždrausta 
grožio paslaugas teikiančių specialistų veikla. 

Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje, įsikūrusio kosmeto-
logijos kabineto „Grožio paukštė“ savininkė Dovilė Tolušie-
nė sakė, kad šį laikotarpį ji skiria žinioms tobulinti, kad po 
karantino sugrįžusiems klientams galėtų pasiūlyti naujų ir 
kokybiškų paslaugų.

D.Tolušienė kosmetologijos 
kabinetą „Grožio paukštė“ ati-
darė praeitų metų liepą.

„Sunku išgyventi. Klientai 
mano kosmetologijos kabinetą 
dar tik atranda, manau, reikia 
bent dvejų-trejų metų, kad būtų 
suburtas lojalių klientų ratas. O 
dar ta koronaviruso pandemi-
ja...“ - kalbėjo pašnekovė.

D.Tolušienę daugelis pažįs-
ta ir kaip kavinės „Paukštukas 
Pūga“ direktorę. Kaipgi atsiti-
ko, kad moteris iš viešojo mai-
tinimo srities staiga pasinėrė į 
grožio paslaugų sferą?

„Pernai baigiau Utenos ko-
legijoje kosmetologijos baka-
lauro studijas. Man šie mokslai 
labai patiko, studijas baigiau su 
pagyrimu arba, kaip anksčiau 
sakydavo,  „su raudonu diplo-
mu“. Nusprendžiau kolegijoje 
įgytas žinias panaudoti praktiš-
kai, nes Anykščiuose kokybiš-
kų kosmetologų paslaugų tikrai 
trūksta. Mūsų mieste yra daug 
kosmetikos specialistų, kurie 
yra baigę kursus, o turinčių 
kosmetologo išsilavinimą - tik 
keli. Noriu gražinti Anykščių 
moteris ir, žinoma, vyrus“, - 
sakė D.Tolušienė.

Pašnekovė pastebėjo, kad 

grožio sritis visada bus paklau-
si, o klientas visada norės atsi-
rinkti gerą specialistą.

„Jeigu tu darai klaidų arba 
blogai dirbi, žmonės pas tave 
tiesiog nebegrįžta. Noriu pa-
sakyti, kad tie žmonės, kurie 
atėjo į mano kosmetologijos 
kabinetą, visi vėl sugrįžta. Va-
dinasi, einu teisingu keliu“, 
- sėkmingu startu džiaugėsi 
D.Tolušienė.

Kosmetologijos kabinete 
„Grožio paukštė“ atliekamos 
veido ir kūno priežiūros proce-
dūros, galima pasinaudoti LED 
šviesos terapija, liekninamuoju 
cellogelio įvyniojimu, pasida-
ryti veido valymą, gauti  drėki-
namųjų ir stangrinamųjų  pro-
cedūrų su sublimuotu kolagenu 
ir kitų paslaugų.

D.Tolušienė sakė, kad į jos 
kosmetologijos kabinetą daž-
niausiai užsuka dviejų katego-
rijų klientai.

„Tai moterys, kurios nau-
dojasi kompleksinėmis veido 
procedūromis, be to, kadangi 
laminuoju antakius ir blakstie-
nas, labai dažnai ateina jauni-
mas“, - tęsė ji.

Kosmetologijos kabinete 
„Grožio paukštė“ atliekamas ir 

makiažas.
„Tai daugiau sezoninė pa-

slauga, paklausesnė vasarą. 
Beje, makiažui amžiaus ribų, 
žinokite, nėra. Pernai turėjau 
klientę, kuriai buvo 82-eji me-
tai. Ji ruošėsi dalyvauti vestu-
vėse ir atėjo pasidaryti makia-
žo. Atlikus  šią paslaugą, senolė 
atrodė pajaunėjusi mažiausiai 
15 metų“, - sakė D.Tolušienė.

Pasiteiravus, ar profesiona-
laus kosmetologo paslaugos yra 
kiekvieno kišenei, D.Tolušienė 
ramino, kad jos yra prieinamos 
kiekvienam - įvairios procedū-
ros nekainuoja ir pusės šimto 
eurų.

Beje, lankytis pas kosmetolo-
gą dažnai visai nebūtina, pasak 
D.Tolušienės, kai kurios jos 
klientės pas ją užsuka kartą per 
mėnesį ir to visiškai pakanka.
Kosmetologė sakė, kad su kie-
kvienu klientu ji pirmiausia pa-
sikalba, kad sužinotų apsilan-
kiusiojo norus bei lūkesčius.

D.Tolušienė dėstė, kad kos-
metologas nėra vien tas žmo-
gus, kuris kuria kūno grožį.

„Jis žmogų išklauso, pata-
ria. Klientai gali būti ramūs - 
jų išsakyti asmeniniai dalykai 
tikrai nepasieks nereikalingų 
ausų. Kaip sakoma, visi kirpė-
jai, kosmetologai  drauge yra ir 
savotiški psichologai“, - paste-
bėjo ji.

Pašnekovė apgailestavo, 
kad dėl sugriežtintų karantino 
sąlygų negali šiuo metu kos-
metologijos kabinete „Grožio 
paukštė“ priimti klientų.

„Žinokite, pinigai čia nėra 

Utenos kolegijoje  kosmetologijos bakalauro studijas 
Dovilė Tolušienė baigė su pagyrimu.

Kosmetologijos kabinete „Grožio paukštė” tvyro jauki 
namų atmosfera.

svarbiausias dalykas. Kalbu 
apie psichologinę būseną, kuri  
apima laiką leidžiant namuose. 
Turiu du vaikus: mergaitė turė-
tų eiti į mokyklą, berniukas - į 
vaikų lopšelį - darželį. Žinoki-
te, kai eidavau dirbti į kosme-
tologijos kabinetą, aš ten nepa-
vargdavau. Aš ten, rodos, net 
įsikraudavau jėgų“, - kalbėjo 
moteris.

Laiką, kuomet kosmetolo-
gijos kabineto durys laikinai 
užvertos, D.Tolušienė sakė ski-
rianti asmeniniam profesiniam 
tobulėjimui.

„Dalyvauju nuotoliniuose 
seminaruose, semiuosi žinių 
iš žinomų Lietuvos ir užsienio 
pranešėjų. Gaila tik, kad tomis 
žiniomis dabar negalima pasi-
dalyti su kitais“, - apgailestavo 
kosmetologė.

D.Tolušienė atviravo, kad 
šiuo laikotarpiu, kai negali teik-
ti paslaugų, iš žmonių sulaukia 
klausimų, ar nebūtų galimybių 
suteikti vieną ar kitą paslaugą.

„Tikrai nieko nedarau ir pra-
šau žmonių išlaukti šį laikotar-
pį“, - sakė ji.

Pašnekovė svarstė, kad karan-
tino suvaržymai grožio paslaugų 
teikėjams galbūt ir per griežti.

„Dirbame tik su kaukėmis, 
vienu metu į kabinetą užeina 
tik vienas žmogus, dezinfekci-
ją atliekame. Manau, kad dir-
bame labai saugiai. Aišku, tas 
kontaktas su žmogumi mano 
darbe yra labai glaudus, bet kai 
aš nueinu į parduotuvę ir ma-
tau, kas ten darosi...“- kalbėjo 
D.Tolušienė.


