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ap sau gos mi nist ro-vals ty bės ly-
gio ekst re ma lio sios si tua ci jos 
vals ty bės ope ra ci jų va do vo įsa-
ky mu, ku ria me nu ro dy tos CO-
VID-19 vak ci na ci jos prio ri te ti-
nės gru pės. Taip pat at si žvelg ta į 
dar buo to jų no rą skie py tis.

„Pir miau sia bu vo skie pi ja-
mi prio ri te ti nių gru pių dar-
buo to jai. Skie py ti CO VID-19 
in fek ci ja ne per sir gę, an ti kū nų 
ne tu rin tys me di ci nos dar buo-
to jai, dir ban tys CO VID-19 pa-
da li ny je, Priė mi mo-sku bio sios 
pa gal bos, Rea ni ma ci jos sky-
riuo se, ope ra ci nė je. Taip pat 
skie py ti dar buo to jai, tei kian-
tys sku bią pa gal bą. Me di ci nos 
dar buo to jai bu vo vak ci nuo ja mi 
ne prik lau so mai nuo jų ei na mų 
pa rei gų – gy dy to jai, slau gy to jos, 
slau gy to jų pa dė-
jė jos, va ly to jos“, –  
sa kė S. Si mai ty tė.

Nors me tai ir nu si ne šė 
daug džiaugs mo ir sva jų,
Nors smil ki niuos pra žy do 
sruo gos si dab ru,
Lai min gas bū ki te su lau kęs 
šios gar bin gos su kak ties,
O akys ir to liau 
gy ve ni mo ug nim spin dės!

Gražaus 95 metų jubiliejaus pro ga 
STE PĄ JAN KAUS KĄ svei ki na 
anū kas Ka ro lis su žmo na Ind re 

ir proa nū kis Ąžuo las.

R-330

Pa gal Ki nų Sau lės ka len do rių 2021-ie ji – Jau čio me tai. Sa ko ma, jog šie me tai bus sėk min gi ne tik gi mu siems po Jau čio ženk lu, bet ir 
tiems, kas au gi na šiuos ra guo čius. Nors mū sų ra jo ne jau čių au gin to jų ga na ne ma žai, ta čiau žmo gaus, tu rin čio Jau čio pa var dę, ras ti 
ne pa vy ko – VĮ Re gist rų cent ro duo me ni mis, po nas Jau tis mū sų sa vi val dy bė je ne gy ve na.
Įžen gus į nau jus me tus, „Tel šių ŽI NIOS“ kvie čia su si pa žin ti su Tel šių ra jo no ūki nin kų są jun gos pir mi nin kės Zi tos Dar gie nės 
ūky je au gi na mais ypa tin gais pran cū ziš kų jų aub ra kų veis lės mė si niais ra guo čiais.

 6 psl.

 4 psl.

1. Tu rė jo te kon tak tą su ser gan čiu CO VID-19 li ga as me niu.
2. Tu ri te simp to mų, bū din gų CO VID-19 li gai.
3. Rei ka lin gas mo ka mas ty ri mas CO VID-19 li gai nu sta ty ti.
Rei kia kon sul ta ci jos mi nė tais klau si mais? Skam bin ki te Tel šių mo-
bi lio jo punk to koor di na to riui tel.: +370 611 22138, 8 611 22138.

TEL ŠIŲ MO BI LIO JO PUNK TO IN FOR MA CI JA

Tel šių r. PSPC di rek to rėU- 709

PREKYBA STA TY BI NE 
ME DIE NA

8 612 12058
8 602 29008

V-004

Telšių mieste 
pristato NEMOKAMAI

TER ASINĖS 
LENTOS

UAB „BIO WOOD“ 
GAMINA IR 
PARDUODA 

Tel. 8 611 56469
Informacija ir užsakymai 

MEDIENOS PJUVENŲ 
GRANULES – 170 Eur 

MEDIENOS PJUVENŲ 
BRIKETUS – 125 Eur

PRISTATYMAS NEMOKAMAS 
užsakius 3 ir daugiau padėklų

* kainos su PVM fiziniams asmenims.

B-912

Pra si dė jo Jau čio me tai. Vieš na gė ra guo čių ūky je

R-311

SIUVĖJUS.
Vidutinis darbo užmokestis – 1300 Eur

Praė ju sį tre čia die nį, gruo džio 
30-ąją, VšĮ Re gio ni nę Tel šių li-
go ni nę pa sie kė pir mo ji vak ci nos 
nuo ko ro na vi ru si nės in fek ci jos 
siun ta. Iš vi so pa skie py ta 30 li-
go ni nės me di ci nos dar buo to jų. 
Ki ta vak ci nos do zė tu rė tų at ke-
liau ti sau sio 20-ąją.

Mo ni ka GIRD VAI NĖ

Skie py ti įvai rių sky rių 
dar buo to jai

Re gio ni nės Tel šių li go ni nės di-
rek to rės pa va duo to ja Si mo na Si-
mai ty tė in for ma vo, kad vak ci nos 
bu vo at vež tos iš VšĮ Res pub li ki-
nės Šiau lių li go ni nės, už tik ri nant 
vi sus vak ci nos lai ky mo ir trans-
por ta vi mo rei ka la vi mus.

Skie pi ja mų dar buo to jų są ra šą, 
anot pa šne ko vės, li go ni nės ad mi-
nist ra ci ja su da rė va do vau da ma si 
Lie tu vos Res pub li kos svei ka tos 

Pas kie py ti pir mie ji Tel šių li go ni nės 
me di ci nos dar buo to jai
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Z. Dargienė augina prancūziškųjų aubrakų veislės mėsinius raguočius.

Tarybos posėdis: ir apie es mę, 
ir apie smulk me nas

Pir  mo j i  pa skie py ta CO VID -19 
pa da li nio vy res nio ji slau gy to ja  
A. Kont vai nie nė.

Pir ma sis šių me tų nau ja gi mis 
Tel šiuo se –                  plun giš kis
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Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ta ry-
ba su de ri no už da ro sios ak ci nės 
bend ro vės „Li tes ko“ fi lia lo „Tel-
šių ši lu ma“ 2020–2021 m. in-
ves ti ci jų pla ną. Iš vi so per šiuos 
me tus į ši lu mos ūkį nu ma to ma 
in ves tuo ti apie 200 tūkst. Eur.
Svars ty da mi spren di mo pro jek tą 
Vie ti nio ūkio, eko lo gi jos ir kai-
mo rei ka lų ko mi te to po sė dy je 
po li ti kai pa si nau do jo pro ga 
„Li tes ko“ fi lia lo „Tel šių ši lu ma“ 
va do vo pa klaus ti, ko dėl Tel-
šiuo se ši lu mos kai na yra vie na 
di džiau sių Lie tu vo je.

An ta nas NEK RA ŠIUS

Gruo džio 22 d. Tel šių ra jo no 
sa vi val dy bės ta ry bos Vie ti nio 
ūkio, eko lo gi jos ir kai mo rei ka lų 
ko mi te tui „Li tes ko“ fi lia lo „Tel šių 
ši lu ma“ 2020–2021 m. in ves ti ci jų 
pla ną pri sta tęs Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos Sta ty bos ir ur ba nis-
ti kos sky riaus Sta ty bos po sky rio 
vy riau sia sis spe cia lis tas Ka ro lis 
Ti lin dis pa sa ko jo, jog in ves ti ci jų 
pla ne 2021 m. nu ma ty tas ši lu mos 
ap skai tos prie tai sų įsi gi ji mas ir 
įren gi mas Tel šių fi lia le. Esą ši lu-
mos skai tik liai kas dve ji me tai yra 
nui ma mi ir ve ža mi met ro lo giš kai 
pa tik rin ti. Pa gal pa tik ros re zul ta-
tus prie tai sai ga li bū ti grą ži na mi 
at gal į ši lu mos punk tą, re mon-
tuo ja mi ir grą ži na mi į ši lu mos 
punk tą ar ba bro kuo ja mi ir kei-
čia mi nau jais.

Šie met nu ma ty ta pa keis ti 15 
ši lu mos skai tik lių, ku rie ne pa-
tai so mi, su ge dę, pa se nę ir fi ziš kai 
nu si dė vė ję. Ši lu mi nės ener gi jos 
ap skai tos prie tai sams pa keis ti 
var to to jų pa sta tų ši lu mos punk-
tuo se pla nuo ja ma in ves tuo ti apie 
7 859 Eur.

Pre li mi na ri įta ka ši lu mos kai nai 
įgy ven di nus mi nė tą in ves ti ci ją – 
0,0028 ct už 1 kWh.

Taip pat į „Li tes ko“ fi lia lo „Tel-
šių ši lu ma“ in ves ti ci jų pla ną 
įtrauk ta nau jo 2 MW du ji nio ka-
ti lo įren gi mas Luo kės ka ti li nė je. 
Šią in ves ti ci ją, anot K. Ti lin džio, 

Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ta ry ba 
su pla na vo 2020 m. pri ta ru si Tel-
šių mies to ši lu mos ūkio mo der-
ni za vi mo ir at nau ji ni mo su tar ties 
pa pil dy mui, ku ria me nu ma ty-
ta Luo kės ka ti li nės pa grin di nių 
įren gi mų re konst ruk ci ja, tai yra 
įreng ti ma žos ga lios 2 MW gam-
ti nė mis du jo mis kū re na mą van-
dens šil dy mo ka ti lą.

Pre li mi na ri in ves ti ci jų ver tė su-
tar ty je – iki 140 tūkst. Eur. Ta čiau 
pla nuo da ma 2020–2021 m. in ves-
ti ci jų biu dže tą pa gal anks tes nių 
pro jek tų duo me nis ir ko mer ci nės 
ap klau sos pra di nius re zul ta tus 
„Li tes ko“ nu ma tė į 2 MW du ji nio 
ka ti lo įren gi mą in ves tuo ti iki 200 
tūkst. Eur. Esą šiuo me tu tie kė jų 
ap klau sos me tu pa siū ly tos kai-
nos svy ruo ja nuo 140 tūkst. Eur 
iki 200 tūkst. Eur.

„Ko kia bus ga lu ti nė in ves ti ci-
jos ver tė, paaiš kės įvy kus vie šų jų 
pir ki mų pro ce dū roms ir iš rin kus 
lai mė to ją, t. y. ma žiau sią kai ną pa-
siū liu sį tie kė ją, – tei gė K. Ti lin dis. 
– Jei gu ne pa vyk tų nu pirk ti už 140 
tūkst. Eur, „Li tes ko“ fi lia las „Tel-
šių ši lu ma“ skir tu mą pa deng tų 
iš lė šų, ku rias pa vy ko su tau py ti 
įgy ven di nus ki tas in ves ti ci jas.“

Pre li mi na ri įta ka ši lu mos kai nai 
įgy ven di nus in ves ti ci ją – 0,036 ct 
už 1 kWh.

Ko dėl vos per pus me tį nuo 
su pla nuo tų 140 tūkst. Eur iki 
200 tūkst. Eur di dė jo in ves ti ci-
jos su ma? „Pra di nė je pla na vi mo 
sta di jo je mes bu vo me ap klau sę 
ran go vus ir vie nas iš jų pa siū-
lė ka ti lą pa sta ty ti už 140 tūkst. 
Eur, – ko mi te to po sė dy je kal bė-
jo „Li tes ko“ fi lia lo „Tel šių ši lu ma“ 
di rek to rius Vy gin tas Mi kai la. – 
Ta čiau šis ran go vas bank ru ta vo, 
o ki tų pa siū ly mai sie kia nuo 160 
tūkst. Eur iki 200 tūkst. Eur. To-
dėl at si dū rę to kio je nea pib rėž to je 
si tua ci jo je pla ne nu ma tė me mak-
si ma lią su mą.“

Vie ti nio ūkio, eko lo gi jos ir kai-
mo rei ka lų ko mi te to na rys Al gir-
das Ba ce vi čius pa si do mė jo, ką 
reiš kia K. Ti lin džio pa mi nė tas 

„Li tes ko“ fi lia lo „Tel šių ši lu ma“ 
įsi pa rei go ji mas su mų skir tu mą 
pa deng ti iš ki tų in ves ti ci jų su-
tau py tų lė šų.

„Esa me su tau pę apie 50 tūkst. 
Eur, – į Ta ry bos na rio klau si mą 
at sa kė V. Mi kai la. – Jei gu pa me-
na te, vie na iš in ves ti ci jų bu vo dy-
ze li nio ge ne ra to riaus įsi gi ji mas. 
Pla nuo ta su ma – 50 tūkst. Eur, 
įsi ren gė me už 31 tūkst. Eur. Ki ta 
in ves ti ci ja bu vo Luo kės ka ti li nės 
ka mi no. Re mon to me tu bu vo su-
tau py ta apie 20–30 tūkst. Eur. Taip 
ta su tau py ta su ma ir su si da rė.“

„Li tes ko“ fi lia lo „Tel šių ši lu ma“ 
va do vas pa brė žė, jog nė vie nos 
in ves ti ci jos at si sa ky ta ne bu vo. 
Atei ty je dar lau kia in ves ti ci jos į 
Rai nių bei Da riaus ir Gi rė no gat-
vės ka ti li nių ka mi nų at nau ji ni mą.

Pa si nau do da mas pro ga pa kal-
bin ti „Li tes ko“ fi lia lo „Tel šių ši-
lu ma“ di rek to rių, A. Ba ce vi čius 
jo klau sė, ko dėl ši lu ma Tel šiuo-
se vie na iš bran giau sių Lie tu vo je: 
„Pi go ku ras, pi go du jos, bet ši-
lu ma vie na bran giau sių. Kas čia 
to je gran di nė je yra toks gob šus? 
Kas siur bia iš žmo nių pi ni gus?“

Anot V. Mi kai los, „Tel šių ŽI-
NIO SE“ bu vo pa teik tas pa ly gi ni-
mas: su ly gin tos vie nai ka te go ri jai 
pri ski ria mų ši lu mos tie kė jų ši lu-
mos kai nos. Bran giau siai mo ka 
Plun gės ir Tel šių gy ven to jai. „Iš 
tų vi sų vie no je gru pė je esan čių 
ši lu mos tie kė jų tik Plun gė ir Tel-
šiai tu ri ne prik lau so mus ši lu-
mos ga min to jus. Jų kai na ir yra 
di džiau sia. Tad spręs ki te, kas tą 
įta ką (ši lu mos kai nai, – red.) da-
ro“, – paaiš ki no fi lia lo „Tel šių ši-
lu ma“ va do vas.

Bend ru su ta ri mu Vie ti nio ūkio, 
eko lo gi jos ir kai mo rei ka lų ko mi-
te to na riams pri ta rus „Li tes ko“ 
fi lia lo „Tel šių ši lu ma“ 2020–2021 
m. in ves ti ci jų pla nui, klau si mas 
per duo tas svars ty ti Tel šių ra jo no 
sa vi val dy bės ta ry bai.

Gruo džio 29 d. įvy ku sio po sė-
džio me tu po li ti kai pri ta rė „Li-
tes ko“ pa teik toms de rin ti in ves-
ti ci joms.

In ves ti ci jos į ši lu mos ūkį ir klau si mas: 
ko dėl Tel šiuo se ši lu mos kai na yra vie na 
di džiau sių Lie tu vo je?

2021 me tų vals ty bės biu dže te 
nu ma ty ta iš vi so dau giau nei 18 
mlrd. Eur iš lai dų, iš ku rių di-
džiau sia da lis – dau giau nei 4,7 
mlrd. Eur – skir ta so cia li nei ap-
sau gai. Eko no mi kai ati teks apie 
3,5 mlrd. Eur, švie ti mui – dau-
giau nei 2,8 mlrd. Eur, o svei ka tos 
ap sau gai – apie 1,2 mlrd. Eur.
Šie met augs vai ko pi ni gai, se nat-
vės, ne tek to dar bin gu mo ir ki tos 
pen si jos, mi ni ma lus mė ne si nis 
dar bo už mo kes tis, pa di dės ba zi-
nis pa rei gi nės al gos dy dis.

Vai ko pi ni gai
2021-ai siais di dės ir vai ko pi-

ni gai – nuo 60 iki 70 Eur, o neį-
ga liems, gau sių ir ne pa si tu rin čių 
šei mų vai kams – nuo 100 iki 110 
Eur. Tam šių me tų biu dže te nu-
ma ty ta 63 mln. Eur.

Vai ko pi ni gus iš vi so gau na apie 
518 tūkst. vai kų vi so je Lie tu vo je, 
iš jų apie 144 tūkst. – su pa pil do-
ma iš mo ka vai kui.

Be veik 10 pro c. di dės 
pen si jos

Se nat vės ir ne tek to dar bin gu mo 
pen si jos 2021 m. bus di di na mos 
9,58 pro c. Tiek pro cen tų augs ir 
išanks ti nės pen si jos, naš lių ir naš-
lai čių pen si jos.

Bend rai pen si joms di din ti 
2021-ųjų biu dže te ski ria ma apie 
353 mln. Eur. Nu ma to ma, kad 
sen jo rų vi du ti nė se nat vės pen si ja 
kils 38 Eur (nuo 377 iki 415 Eur), 
o tu rin tiems bū ti ną jį sta žą – pa-
di dės apie 40 Eur (nuo 399,40 iki 
440 Eur).

So cia li nės pa ra mos iš mo koms, 
vals ty bi nėms pen si joms in dek-
suo ti 2021 m. biu dže te pa pil do-
mai nu ma ty ta 29 mln. Eur. Dir-
ban tie siems mi ni ma lus mė ne si-
nis už dar bis iki mo kes čių pa di dės 
35 Eur (nuo 607 iki 642 Eur).

Dar bo už mo kes tis
2021 m. mi ni ma li al ga, ku ri 

mo ka ma tik už ne kva li fi kuo tą 
dar bą, di dės nuo 607 iki 642 Eur 
„ant po pie riaus“. „Į ran kas“ tai 
reikš tų al gos pa di dė ji mą nuo 447 
iki 467 Eur, jei gu as muo ne kau pia 
ant ro je pen si jų pa ko po je.

Mi ni ma lus ar ma žes nis at ly gi-
ni mas Lie tu vo je mo ka mas apie 
130 tūkst. as me nų iš maž daug 
1,27 mln. ap draus tų jų vi so mis 
so cia li nio drau di mo rū ši mis.

Šie met tu rė tų šiek tiek paaug-
ti dar bo už mo kes tis ir vals ty bės 
tar nau to jams, pa rei gū nams, vals-
ty bės ir sa vi val dy bių biu dže ti nių 
įstai gų dar buo to jams, po li ti kams 
ir tei sė jams, nes ba zi nis pa rei gi-
nės al gos dy dis di di na mas nuo 
176 iki 177 Eur.

Ma žiau siai už dir ban tiems A, B 
ir C ly gio pa rei gy bių biu dže ti nio 
sek to riaus dar buo to jams taip pat 
aug tų mi ni ma lūs pa rei gi nės al gos 
koe fi cien tai.

Pa rei gi nės al gos ba zi nio dy džio 
di di ni mas pa lies apie 200 tūkst. 
vie šo jo sek to riaus tar nau to jų, 
dar buo to jų ir pa rei gū nų.

Sa vi val dy bių biu dže tų 
pa ja mos

Kar tu su vals ty bės biu dže to do-
ta ci jo mis sa vi val dy bių biu dže tų 
pa ja mos augs be veik 11 pro c. – iki 
358 mln. Eur. Dėl ko ro na vi ru so su-
si da rius neįp ras toms ap lin ky bėms 
ir nu ken tė jus sa vi val dy bių biu dže-
tų pa ja mų su rin ki mui, šie met iš 
vals ty bės biu dže to bus ski ria mos 
lė šos kom pen suo ti 2020 m. ne gau-
tas pa ja mas. Taip pat sa vi val dy bės, 

Sei mas priė mė de fi ci ti nį 
2021 me tų biu dže tą

esant po rei kiui, ga lės pa pil do mai 
sko lin tis iki 58 mln. Eur.

Pab lo gė jus epi de mio lo gi nei 
si tua ci jai ir stip rė jant nei gia mai 
pan de mi jos įta kai eko no mi kos 
sri ty je, nu ma to ma, kad Lie tu vos 
eko no mi ka su si trauks 1,5 pro c., 
ta čiau 2021-ųjų ant rą jį ket vir tį 
ti kė ti nas eko no mi nio ak ty vu mo 
di dė ji mas, tad per vi sus 2021 me-
tus Lie tu vos eko no mi ka ga lė tų 
aug ti 2,8 pro c.

Val džios sek to riaus de fi ci tas su-
da rys 7 pro c. BVP (iš jų 2 pro c. 
BVP dėl iš lai dų, su si ju sių su CO-
VID-19 pan de mi jos pa da ri nių 
val dy mo prie mo nė mis).

Dė me sys ko ro na vi ru so 
pa da ri nių su val dy mui

2021 m. biu dže te apie 1,083 mlrd. 
Eur nu ma ty ta CO VID-19 pan de-
mi jos nei gia miems pa da ri niams 
su val dy ti. Iš jų apie 573 mln. Eur 
skir ta li gos (ne dar bin gu mo) iš-
mo koms, su bsi di joms pra sto vų 
me tu, iš mo koms tiek dir ban tiems 
sa va ran kiš kai, tiek ir dar ieš kan-
tiems dar bo; apie 230 mln. Eur 
nu ma ty ta įmo nių, nu ken tė ju sių 
nuo CO VID-19, su bsi di joms, 
leng va ti nėms pa sko loms, da li niam 
pa lū ka nų kom pen sa vi mui bei ki-
tai vers lo pa ra mai; apie 65 mln. 
Eur – CO VID-19 vak ci nai įsi gy-
ti; apie 45 mln. Eur – Pri va lo mo jo 
svei ka tos drau di mo fon do iš lai dų 
fi nan sa vi mas, už tik ri nant me di kų 
prie mo kas; apie 80 mln. Eur – gy-
dy mo ir me di ci ni nei įran gai įsi gy-
ti, la bo ra to ri niams ty ri mams ir kt.; 
apie 90 mln. Eur – ki toms įvai rioms 
ins ti tu ci joms, da ly vau jan čioms 
ko vo je su nei gia mais ko ro na vi ru-
so pan de mi jos pa da ri niais, ir kt.

V. Bu kaus kas: „Kal ba 
gra žiai, bet ar žo džiai bus 

grįs ti dar bais?“
Sei mo na rys Va len ti nas Bu-

kaus kas ne sku bė jo ko men tuo ti 
2021 m. vals ty bės biu dže to. Esą 
dar per anks ti. „Biu dže tą kar tu 
su sa vo įžval go mis Tel šių ra jo no 
vi suo me nei pri sta ty siu per ar ti-
miau sius mė ne sius, – „Tel šių ŽI-
NIOMS“ sa kė V. Bu kaus kas. – Kol 
kas vi siš kai nė ra aiš ku, kaip bus 
su val dy ta CO VID-19 pan de mi ja 
ir kiek ji tę sis. Taip pat dar nė ra 
ži no ma, kaip Vy riau sy bė pa skirs-
tys lė šas biu dže to pro gra mo se, 
kiek jų teks Tel šių ra jo nui, ir pan.“

Anot V. Bu kaus ko, svei kin ti-
na, jog 2021 m. ša lies biu dže tas 
orien tuo tas į so cia li nės at skir ties 
ma ži ni mą – pen si jų, vai ko pi ni-
gų di di ni mą ir pan. Esą kal ba ma 
gra žiai, ta čiau ar žo džiai bus grįs-
ti dar bais – pa ro dys atei nan čios 
100 die nų.

2021 m. biu dže to pro jek tą ren gė 
bu vu si Vy riau sy bė, o atė ju si nau ja 
pa da rė tam tik rų ko rek ci jų. Biu-
dže tas de fi ci ti nis, to dėl ne ra mu, 
ar efek ty viai nau jo ji Vy riau sy bė 
pa nau dos ke ti na mas pa si sko lin ti 
lė šas – apie 1 mlrd. Eur. „Dar bo 
par ti jos frak ci ja Sei me ne kar tą 
bu vo su si ti ku si su da bar ti nės Vy-
riau sy bės at sto vais. Siū lė me įtrauk ti 
mū sų pro gra mos nuo sta tus, – tei gė 
V. Bu kaus kas, – ta čiau biu dže te to 
neiš vy do me. Ne su lau kė me ir at sa-
ky mų, koks dė me sys bus ski ria mas 
tam tik roms sri tims – in ves ti ci joms 
pri trauk ti, re gio nų plėt rai, me di ci-
nos dar buo to jų, pe da go gų at ly gi-
ni mams kel ti ir pan. To dėl mū sų 
frak ci ja priė mė spren di mą su si lai-
ky ti tvir ti nant 2021 m. biu dže tą.“

Pa reng ta pa gal LR fi nan sų 
mi nis te ri jos inf.

Bend ra už si krė ti mų 
sta tis ti ka

Sausio 4 d. fik suo tais epi de-
mio lo gi niais duo me ni mis, Tel-
šių ra jo ne CO VID-19 in fek ci ja 
iš vi so ser ga 439 gy ven to jai. 
Pas vei ku sių nuo šios in fek ci jos 
(nuo rug sė jo 1 d.) skai čiuo ja ma 
1 211, mi ru sių jų – 44. Dviejų 
savaičių ser ga mu mas 100 tūkst. 
gy ven to jų – 793,8 at ve jo. Nus ta-
ty ti at ve jai sie ja mi su pro trū kiais 
VšĮ Re gio ni nė je Tel šių li go ni nė-
je, Tel šių ra jo no se ne lių glo bos 
na muo se, Dū sei kių so cia li nės 
glo bos na muo se.

Svei ka tos prie žiū ros 
įstai gos

Sausio 4 d. fik suo tais epi de-
mio lo gi niais duo me ni mis, VšĮ 
Re gio ni nė je Tel šių li go ni nė je 
vei kian čio spe cia laus sky riaus, 
skir to gy dy ti CO VID-19 li ga 
ser gan čius sta cio na ri nius pa-
cien tus, lo vų užim tu mas – 100 

Ak tua li in for ma ci ja apie 
ko ro na vi ru są ra jo ne

pro c. Li go ni nė je ko ro na vi ru si ne 
in fek ci ja ser ga 11 dar buo to jų ir 
24 pa cien tai, iš vi so pa svei ko 153 
dar buo to jai ir 73 pa cien tai. VšĮ 
Var nių PSPC Pa lai ko mo jo gy-
dy mo ir slau gos li go ni nė je sir gę 
pa cien tai ir per so na las pa svei ko, 
nau jų su si rgi mų ne nus ta ty ta.

So cia li nės įstai gos
Sausio 4 d. fik suo tais epi-

de mio lo gi niais duo me ni mis, 
Dū sei kių so cia li nės glo bos na-

muo se CO VID-19 in fek ci ja iš 
vi so ser ga 17 dar buo to jų ir 59 
gy ven to jai, iš vi so pa svei ko 23 
dar buo to jai ir 112 gy ven to jų. 
VšĮ „Vai kys tės ait va rai“ ir VšĮ 
„Gy venk kar tu“ sir gę gy ven to-
jai ir per so na las pa svei ko, nau jų 
su si rgi mų ne nus ta ty ta. Tel šių 
so cia li nių pa slau gų cent re ser-
ga 2 dar buo to jai ir 3 gy ven to-
jai. Tel šių ra jo no se ne lių glo bos 
na muo se ser ga 6 dar buo to jai ir 
35 gy ven to jai.

SVAR BIAU SI KON TAK TAI:
Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ekst re ma lių si tua ci jų ope ra ci jų cent-

ro va do vo tel. +370 611 07033.
Tel šių ra jo no sa vi val dy bės so cia li nės pa gal bos koor di na to riaus 

tel. +370 686 62931.
Tel šių mo bi lio jo CO VID-19 ty ri mų punk to koor di na to riaus 

tel. +370 611 22138.
Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro (kon sul ta ci jos sa-

vii zo lia ci jos klau si mais, tu rė jus kon tak tą su už si krė tu siuo ju) tel.  
+370 52 649676.

Svei ka tos lin kė da ma – Tel šių ra jo no sa vi val dy bė

V-006
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Esa me vie ni iš dau gy bės sir gu sių jų, ku rie nuo 
CO VID-19 gy dė mės na muo se. Ga vus tei gia mą 
tes to re zul ta tą, api ma iš gąs tis. Su ži no ję ar ti mie ji, 
drau gai ir pa žįs ta mi taip pat iš si gąs ta, vos ne me ta 
ra ge lio. Ir tik pra dė jus juo kau ti, kad per te le fo ną 
neuž sik re čia ma, tę sia po kal bį. Vi si šim tus kar tų 
esa me gir dė ję: vais tų nė ra, ger ti daug ar ba tos...  
O vis kas yra ne taip.

Vie nuo se na muo se gy ve na me trys as me nys ir 
vi si už si krė tė me. Jau niau siai, ku riai per ke tu rias-
de šimt, vis kas praė jo leng vai: ke lioms die noms 
din go uos lė ir dau giau nie ko. Man, ku riai šiais 
metais sueis sep ty nias de šimt, pra puo lė kva po ir 
sko nio po jū čiai, kas kiek lai ko keis tai su skaus da vo 
nu ga rą, po to skau dė da vo gal vą, dar po to – lyg ir 
gerk lę, at si ras da vo slo ga. Bet vi si tie ne ga la vi mai 
bu vo la bai trum pi, nė pus va lan džio ne sie kią. Po 
de šim ties die nų vis kas su si tvar kė, tik kva pai dar ne 
vi sai ryš kūs. Sun kiau siai sir go vy riau sias iš mū sų. 
Jam 77 me tai, jis daug me tų tu ri bron chi nę ast mą, 
aler giš kas žie da dul kėms ir kai ku riems mais to pro-
duk tams. Jis var go karš čiuo da mas. Tem pe ra tū ra 
ki lo iki 39 laips nių, o 38 laips niai bu vo kas dien... 
Bet nė kar to ne du so, ne pri rei kė de guo nies.

Ir vi są sir gi mo lai ką nuo gruo džio 16 iki gruo-
džio 28 die nos mes ne bu vo me pa lik ti vie ni. Pir mas 
ma lo niai nu ste bi no gy dy to jas B. P. Le vic kis. Kai 
jį in for ma vo me, kad esa me už si re gist ra vę da ry-

Kri to žie das kaip nak tys, kaip die nos,
Kaip gy ve ni mas vi sas nu kris,
O jis vie nas, jis vie nas, jis vie nas
Pra ras ton praei tin ne beg rįš.
                                    B. Braz džio nis

Nuo šir džiai dė ko ja me vi siems pa dė ju siems at si svei kin ti su my li-
mu vy ru ir tė ve liu oriai ir pa gar biai. Dė ko ja me už užuo jau tą, min tis 
ir mal das, kiek vie ną iš tar tą ar pa ra šy tą guo džian tį žo dį bei fi nan si-
nę pa ra mą. Jū sų pa lai ky mas su tei kė mums stip ry bės ir pa leng vi no 
pra ra di mo skaus mą.

Vi sų ar ti mų jų var du – žmo na ir vai kai su šei mo mis
Kau na ta va, 2020 m. gruo dis

Adol fas SA VIC KAS
1943 04 14–2020 12 22

Gruo džio 29 die ną vy ko pa sku-
ti nis 2020 me tų Tel šių ra jo no 
sa vi val dy bės ta ry bos po sė dis. 
Kaip jau ta po įpras ta, dėl ša lį 
su kaus čiu sio ka ran ti no po sė dis 
or ga ni zuo tas nuo to li niu bū du. 
Ta čiau ka lė di nio džiaugs mo, 
svei ki ni mų ir ge ros nuo tai kos 
ne sti go. Su si rin ku sius po li ti kus 
su praė ju sio mis šven tė mis ir 
Nau jai siais me tais svei ki no Tel-
šių kul tū ros cent ro dar buo to jai: 
mu zi kos kū ri nį do va no jo Er nes-
ta Dar gu žie nė, o Ka lė dų Se ne lis 
ap ta rė kiek vie no Ta ry bos na rio 
per 2020 me tus nuei tą ke lią.

An ta nas NEK RA ŠIUS

K. Gu sa ro vas: „Svar biau siu 
už da vi niu lie ka žmo nių 
sau gu mas ir svei ka ta“

Išk lau sius šven čių pro ga Tel šių 
kul tū ros cent ro do va no tą mu zi-
kos kū ri nį, šven ti nį Tel šių ra jo-
no sa vi val dy bės ta ry bos po sė dį 
pra dė jo ra jo no me ras Kęs tu tis 
Gu sa ro vas.

„Bai gia si iš skir ti niai, ne ra mūs 
me tai, ku rie iš ba lan sa vo mū sų 
įpras tą rit mą, iš ban dė vi sų mū-
sų kant ry bę ir ge bė ji mą at lai ky ti 
dar ne pa tir tus iš šū kius, bet kar-
tu, ma nau, iš mo kė pri si tai ky ti, 
priim ti spren di mus čia ir da bar ir 
veik ti ne sus to jant, – kal bė jo Tel-
šių ra jo no sa vi val dy bės me ras K. 
Gu sa ro vas. – Ir šian dien vi siems 
nuo šir džiai ačiū: už kant ry bę, už 
su si tel ki mą rei kia mu mo men tu, 
už ge bė ji mą at skir ti es mę nuo 
smulk me nų ir už tai, kad grei tai 
iš mo ko me gy ven ti ki taip!“

Ta čiau, anot K. Gu sa ro vo, dar 
nie kas ne si bai gė. Mū sų lau kia 
su dė tin gi spren di mai, neiš ny ko 
nea pib rėž tu mas, vis dar svar-
biau siu už da vi niu lie ka žmo nių 
sau gu mas ir svei ka ta. „Nuo to li nis 
dar bas su ma ži no ar vi siš kai pa-
nai ki no ga li my bę su si tik ti gy vai 
su žmo nė mis, mums vie niems su 
ki tais, bet pa gau si no dar bų, ku-
riuos ga lė jo me at lik ti ki to kiais 
bū dais, – tei gė me ras. – To dėl 
ir raš tų ga vo me, ir į juos at sa kė-
me treč da liu dau giau nei per nai, 
spren di mų pa reng ta ir priim ta 
taip pat šiek tiek dau giau. Šie met 
la biau nei per nai rė miau si Ko le gi-
jos spren di mais ir pro to ko li niais 
nu ta ri mais, dau giau nuo to li nių 

Tarybos posėdis: ir apie es mę, ir apie smulk me nas

po kal bių or ga ni za vau su frak ci jų 
se niū nais, dau giau Ta ry bos na rių 
krei pė si in di vi dua lių po kal bių. 
<...> Brė žia me nau jas stra te gi nes 
kryp tis de šim čiai me tų – ren gia-
me stra te gi nį plėt ros pla ną. Dė-
ko ju Ad mi nist ra ci jai ir Ta ry bos 
na riams, ku rie ak ty viai dar buo-
ja si ties tuo svar biu do ku men tu, 
taip pat dė ko ju įstai goms, ku rios 
tau piai nau do jo lė šas, nes da lį jų 
rei kė jo kreip ti pan de mi jos pa dik-
tuo ta kryp ti mi. Ta ry bos spren-
di mais ko re ga vo me švie ti mo ir 
kul tū ros įstai gų tink lą, svars to me 
so cia li nės sri ties po ky čių bū ti nu-
mą. Na, bet apie tai de ta liau kal-
bė si me pri sta ty da mi ata skai tas. 
Api bend ri nę vi sus dar bus, šie met 
juos su dė si me į bend rą me ro ir 
Ta ry bos ata skai tą ir pa teik si me 
vi suo me nei.“

Ka lė dų Se ne lio do va na
Po me ro kal bos tra di ciš kai po-

li ti kus pa svei ki no Ka lė dų Se ne-
lis. Ta čiau šie met Se ne lis bu vo 
iš skir ti nai šmaikš tus ir kiek vie-
nam Ta ry bos na riui do va no jo po 
pa ste bė ji mą.

„Šau nuo lis Kęs tu tis!“ – pa si-
džiau gė Ka lė dų Se ne lis Tel šių 
ra jo no sa vi val dy bės me ru K. Gu-
sa ro vu, ku ris 2020 m. ne pra lei do 
nė vie no Ta ry bos po sė džio. Taip 
pat pa gy rų už pa vyz din gą lan-
ko mu mą su lau kė Ta ry bos na riai 
Mar ti nas Leš čiaus kas, Mar ty nas 
Ged vi las, Re mi gi jus Pup laus kas 
ir To mas Le ka vi čius.

Smal siau sio Ta ry bos na rio ti-
tu las ati te ko Al gir dui Ba ce vi čiui, 
ku ris, anot Ka lė dų Se ne lio, per nai 
vy ku sių po sė džių me tu pa tei kė 
dau giau siai klau si mų.

„Stro piai ir gi liai įvai riuo se 
klau si muo se kaps tė si“ Ta ry bos 
na riai Si gi tas Mo tu zas ir Re mi-
gi jus Ma cas. O ko rek tiš kiau siai 
vi sus me tus su ko le go mis el gė si 
Al gir das Žeb raus kas, Ja ni na Bu-
ce vi čė, Man tas Ser va ir Gied rė 
Na gie nė.

Gi lių min čių šal ti nis, ne kar tą 
kvie tęs ki tus Ta ry bos na rius su si-
mąs ty ti, bu vo Kęs tu tis Tre čio kas.

Vi ce me ras Ka zys Leč kaus kas 
ir Pet ras Kui zi nas, anot Ka lė dų 
Se ne lio, pa si žy mė jo trum pais ir 
tvir tais pa si sa ky mais. Šmaikš-

čiau si Ta ry bo je bu vo Ri man tas 
Ado mai tis ir Al gir das Tar vai nis. 
Na, o anek do tų ka ra liaus ka rū-
nos Ta ry bos po sė džių per trau kų 
me tu nu si pel nė Sta nis lo vas Če ka-
naus kas. Se ne lio tei gi mu, pa sta-
ra sis po li ti kas pri lygs ta gar siam 
hu mo ris tui Rai mon dui Ši lans kui.

Di džiau sio Ta ry bos in di vi dua-
lis to ti tu las ati te ko ne bi jan čiam 
sa vo nuo mo nės iš sa ky ti Li nui 
Šed vi lui. O gra žiau sių šyp se nų 
lau rea tė mis ta po Jo lan ta Ru pei-
kie nė ir Vil ma Rum šie nė.

Prieš dau giau nei mė ne sį Ta-
ry bos na rio man da tą ga vu siems 
Iman tui Mo tie jū nui ir Re mi gi-
jui Juš kai Se ne lis lin kė jo ne pa si-
mes ti po sė džiuo se. O jau niau siai 
Ta ry bos na rei Eve li nai Len kaus-
kie nei – ne pris tig ti jau nat viš ko 
en tu ziaz mo.

Ga liau siai Ka lė dų Se ne lis pa-
mi nė jo Ta ry bos na rę, gy dy to ją 
Si mo ną Si mai ty tę, ku ri, pa sak jo, 
šie met pa ty rė dau giau siai iš šū kių 
ko vo je su CO VID-19 pan de mi ja.

„Sėk mės dar buo se, svei ka tos 
2021 m. bei nau din gų ir tva rių 
spren di mų Tel šių mies to ir ra jo-

no gy ven to jams“, – at si svei kin da-
mas po li ti kams pa lin kė jo Ka lė dų 
Se ne lis.

2020 m. Ta ry bos veik los 
sta tis ti ka

2020 m. įvy ko dvy li ka Tel šių 
ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos po sė-
džių (ne skai tant šven ti nio). Iš vi so 
po li ti kams bu vo pa teik ta svars ty ti 
506 spren di mo pro jek tai. Priim-
ta – 441 (2019 m. Ta ry ba priė mė 
309 spren di mus).

Dau giau siai spren di mų pa ren-
gė Eko no mi kos ir tur to val dy mo 
sky rius – 174, Stra te gi nio pla na-
vi mo ir in ves ti ci jų sky rius – 49, 
Švie ti mo ir spor to sky rius – 42.

Ta ry bos spren di mo pro jek tus 
ren gė ir pa tys Ta ry bos na riai: 3 
– To mas Kat kus (kai Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus 
pa rei gos dar me džių vir šū nė mis 
skrai dė), 2 – G. Na gie nė, po 1 – 
J. Bu ce vi čė, T. Le ka vi čius ir K. 
Leč kaus kas.

Kaip Ka lė dų Se ne lis ir mi nė jo, 
nė vie no po sė džio per nai ne pra-
lei do me ras K. Gu sa ro vas ir Ta-
ry bos na riai M. Leš čiaus kas, M. 
Ged vi las, R. Pup laus kas ir T. Le-
ka vi čius. Dau giau siai – pen kis – 
pra lei do rug sė jo mė ne sį Ta ry bos 
na rio man da to at si sa kęs Arū nas 
And ri jaus kas. Po tris lan ko mu-
mą žy min čias „N“ rai des su rin-
ko iki spa lio mė ne sio Ta ry bos 
na rio mun du rą ne šio jęs T. Kat-
kus, „stro piai klau si muo se be si-
kaps tan tis“ S. Mo tu zas ir ko rek-
tiš kai su ko le go mis bend rau jan ti  
G. Na gie nė.

2020 m. įvy ko de šimt Kont ro lės 
ko mi te to po sė džių (iki gruo džio 
mė ne sio pir mi nin ka vo G. Na gie-
nė, svars ty ti 28 klau si mai), dvy li-
ka Svei ka tos ir so cia li nių rei ka lų 
ko mi te to po sė džių (pir mi nin kė 
S. Si mai ty tė, svars ty tas 171 klau-
si mas), try li ka Švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to ko mi te to po sė džių (pir-
mi nin kė J. Ru pei kie nė, svars ty ti 
196 klau si mai), dvy li ka Vers lo, 
eko no mi kos ir fi nan sų ko mi te to 
po sė džių (pir mi nin kas R. Ado-
mai tis, svars ty ta 314 klau si mų),  
dvy li ka Vie ti nio ūkio, eko lo gi jos 
ir kai mo rei ka lų ko mi te to po sė-
džių (pir mi nin kas A. Žeb raus kas, 
svars ty ti 375 klau si mai).

Per nai įvy ko 5 Tel šių ra jo no 
sa vi val dy bės ta ry bos Ko le gi jos 
po sė džiai. Priim ti 9 pro to ko li niai 
spren di mai.

Pa gar ba Tel šių me di kams
tis tes tą, ku riam ei lė prieis tik po dvie jų die nų, 
jis per skam bi no ir pa klau sė, ar per pus va lan dį 
spė si me at va žiuo ti prie karš to sios li ni jos pa duo-
ti mė gi nių. Ki tą ry tą, jau 7 va lan dą, pra ne šė, kad 
CO VID-19 tes to at sa ky mas tei gia mas, iš si klau si-
nė jo ir pa sky rė vais tus. Šven ti nė mis die no mis mus 
te le fo nu kon sul ta vo ki ti gy dy to jai. Su di džiau sia 
pa gar ba tu riu pa sa ky ti, kad nė vie nas jų ne bu vo 
suir zęs, ne kant rus, ne tgi skam bi nant Ka lė dų die-
no mis. Gy dy to ja V. Ši lins kie nė, įdė miai iš klau-
siu si, sky rė nau jus stip res nius an ti bio ti kus, nuo 
ku rių li gos ei ga smar kiai pa ge rė jo. Bu din tis gy dy-
to jas, ku riam ne iš kar to pa si se ka pri si skam bin ti, 
taip pat įdė miai kon sul ta vo. Pri si jun gė prie sis te-
mos, pa žiū rė jo, kas mums skir ta... Kai ser gan tis 
žmo gus nuo il go karš čia vi mo yra la bai nu si lpęs, 
slau gan čiam la bai svar bu iš girs ti gy dy to jo nu ro dy-
mus, nu ra mi ni mą. Mes neiš va žia vo me į li go ni nę 
vien dėl nuo šir džios gy dy to jų pa ra mos te le fo nu. 
Kiek kartų sveikata domėjos šeimos gydytojas  
B. P. Levickis, sunku ir suskaičiuoti. Jo nuoširdus 
dėmesys tiesiog stebino. 

No riu pa sa ky ti ser gan tiems da bar ir sirg sian tiems 
vė liau: pa si ti kė ki te gy dy to jais. Sis te ma vei kia, skam-
bin ki te, kreip ki tės, kon sul tuo ki tės. Svar bu ne per si-
gąs ti su si rgus. Jei gu karš čiuo ji, nuo ar ba tų ne pas-
veik si. Gy dy to jai ži no, ką da ro, pa si ti kė ki me jais.

Ge no vei ta GRI CIE NĖ

Politikus lanko Kalėdų Senelis.Tarybos nariams dainuoja E. Dargužienė.

Tarybos posėdis vyksta nuotoliniu būdu.
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Links mai ir kū ry bin gai įgy ven-
din tas Tel šių ra jo no sa vi val dy-
bės Ka ro li nos Pra niaus kai tės 
vie šo sios bib lio te kos pa reng tas 
pro jek tas „Bib lio te ka – erd vė 
su si ti ki mams, pa ži ni mui ir kū-
ry bai“ su lau kė di džiu lio su si do-
mė ji mo. Pro jek to va do vė – Vai-
kų li te ra tū ros sky riaus ve dė ja 
Rū ta Sa vic kie nė.

Kiek vie nas vai kas tu rė jo ga li-
my bę kur ti, kū ry biš kai pa žvelg-
ti į skai to mą li te ra tū rą, do mė tis 
nau jo vė mis, mo ky tis pa žin ti 
pa sau lį per skai to mą li te ra tū-
rą, kū ry bi nius už siė mi mus, sa-
vęs ir sa vo emo ci jų pa ži ni mą, 
pa si ti kė ji mo sa vi mi ug dy mą ir 
ko mu ni ka ci jos svar bą gy ve ni-
me. Sa vi rea li za ci jai bu vo ga li ma 
pa si rink ti no ri mą veik lą iš siū-
lo mų, nuo ži no mų iki ino va ty-
vių veik lų įvai ro vės, pa gal sa vo 
po mė gius.

Pro jek to me tu su stip rė jo bend-
ra dar bia vi mas tarp bib lio te kos, 
šei mų ir mo kyk los. Už siė mi-
muo se da ly va vo ir suau gu sie ji, 
ku rie įgy tą pa tir tį ga lės pa nau-
do ti dirb da mi su vai kais. Pro jek-
to veik los bus tę sia mos pa pil dant 
nau jais už siė mi mais, nau jo mis 
pro gra mo mis. Bib lio te ko je esa-
mas prie mo nes ir tech no lo gi jas 
bib lio te kos fi lia lai ir švie ti mo 
įstai gos ga lės pa nau do ti ne tra-
di ci nių edu ka ci jų me tu ar po pa-
mo ki nė je veik lo je.

Dai lės te ra pi jos už siė mi mus 

Bib lio te ka – erd vė su si ti ki mams, pa ži ni mui ir kū ry bai

ve dė dai li nin kė As ta Šim ke vi čie-
nė. Vai kų kū ry biš ku mas, emo-
ci jos at si sklei dė kas kart ku riant 
nau ją is to ri ją, o į jos kū ry bą įsi-
trauk da vo vi si vai kai. Pie ši niams 
pa nau do tos ne tra di ci nės prie-
mo nės, o svar biau sia – nau jos 
idė jos, ku rias vai kai no riai įgy-
ven din da vo.

Vai kai ne tik su ži no jo, kad ori-
ga mis – vi sa me pa sau ly je po pu-
lia rus ja po nų me ni nis po pie riaus 
lanks ty mo bū das, ku rio tra di ci jos 
sie kia be veik tūks tan tį me tų, bet 
ir pa tys pa mė gi no iš lanks ty ti pir-
muo sius dar be lius.

Ypač su do mi no edu ka ci nis 
už siė mi mas „Fo tog ra fa vi mas 
be fo toa pa ra to“. Fo tog ra fi jų ir 
me di jų me no spe cia lis tai Da lia 
Mi ko ny tė ir Ado mas Žu dys su-
pa žin di no su fo tog ra fi jos al ter-
na ty va – ske nog ra fi ja. Tai nau ja 
pa tir tis, ki taip lei džian ti su vok ti 
fo tog ra fa vi mo me ną, gi lin tis į fo-

tog ra fa vi mo ske ne riu ga li my bes. 
Už ga li my bę su reng ti edu ka ci nį 
už siė mi mą dė ko ja me Kau na ta-
vos kai mo bend ruo me nės na rei 
Vi li jai Jo cie nei.

Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins-
kio vie šo sios bib lio te kos dar buo-
to jos Gied rė Ča rie nė ir Ag nė Are-
liū nai tė vai kams ve dė te ra pi nius 
emo ci nio ug dy mo už siė mi mus: 
su edu ka ci niais žais lais Ki mo čiais 
ir „Ma no jaus mų mu zi ka“.

Daug emo ci jų, kū ry bi nio 
džiaugs mo vai kai pa ty rė per su si-
ti ki mus ir kū ry bi nes dirb tu ves su 
ra šy to jais. Vai kų li te ra tū ros sky-
riaus sve čiai bu vo Da rius Re kis, 
Dai nius Šu kys, Ig nė Za ram bai tė, 
To mas Dir gė la, Be nas Bė ran tas, 
dai li nin kė Ta nia Rex, gam tos fo-
tog ra fas Ma rius Če pu lis. Mū sų 
lan ky to jai ne tik su si pa ži no su 
žy miais žmo nė mis, bet ir kū rė 
pa sa kas, kny gų per so na žus, mu-
zi ka vo, pie šė...

Vai kai su si ti ko su Že mai ti jos 
kraš to ne ma te ria lio jo pa vel do 
sau go to jo mis ir sklei dė jo mis, 
Tel šių ra jo no sa vi val dy bės kul tū-
ros cent ro ko lek ty vų va do vė mis: 
folk lo ro an samb lio „Spi gėns“ 
va do ve Dia na Bomb laus kie-
ne ir vai kų folk lo ro an samb lio 
„Čiu čiu ruks“ va do ve Ri ta Ma-
ci jaus kie ne, šiam ko lek ty vui 
va do vau jan čia dau giau kaip 30 
me tų. Pa sik lau sė ir pa si mo kė že-
mai tiš kų dai nų, žai di mų, pa šo-
ko, pa gro jo se no vi niais mu zi kos 
inst ru men tais.

Vi sos siū ly tos veik los vai kams 
pa dė jo at ras ti ni šą sa vi rea li za ci jai: 
kū ry biš ku mui ug dy ti, skai ty mui 
ska tin ti – su si ti ki mai su ra šy to jais 
ir jų ve da mos kū ry bi nės dirb tu-
vės; emo ci joms pa žin ti, val dy-
ti, jų raiš kai – te ra pi niai dai lės, 
pa sa kų ir emo ci nio su vo ki mo 
už siė mi mai; ino va ty viai veik lai 
pa žin ti – ske nog ra fi jos už siė mi-

mai; įvai ria pu siam kū ry biš ku mui 
ir smul kia jai mo to ri kai ug dy ti – 
ori ga mio už siė mi mai.

Vai kai sa vo kū ry bos dar bus 
eks po na vo tri jo se pa ro do se (ori-
ga mio, dai lės ir ske nog ra fi jos). 
Pro jek to da ly viai už siė mi mų me-
tu su kū rė 102 dai lės kū ri nius, 28 
ori ga mio dar bus ir 48 nuo trau kas, 
fo tog ra fuo tas ske ne riu.

Vie šo jo je bib lio te ko je su reng ta 
fo tog ra fi jų pa ro da „Pri si mi nus 
pro jek to aki mir kas“.

Veik los vy ko Tel šių, Ma žei kių, 
Rie ta vo vie šo sio se bib lio te ko-
se, Tel šių vie šo sios bib lio te kos 
fi lia luo se: Kau na ta vos, Tryš kių, 
Ne va rė nų, Ryš kė nų. Jas vyk dy ti 
pa dė jo Šiau lių ap skri ties Po vi-
lo Vi šins kio vie šo ji bib lio te ka, 
Tel šių ra jo no Kau na ta vos kai mo 
bend ruo me nė, bib lio te ki nin kai, 
pe da go gai, tė vai.

Reng da mi su si ti ki mus ir už-
siė mi mus, bend ra dar bia vo me su 
Tel šių kul tū ros ir švie ti mo įstai go-
mis, aso cia ci ja „Tel šių ma my čių 
klu bas“, Tel šių mo te rų bend ri jos 
„Ak vi li na“ vai kų die nos cent ru ir 
ki to mis or ga ni za ci jo mis, dir ban-
čio mis su vai kais.

Dėl CO VID-19 epi de mi jos 
įves to ka ran ti no pro jek to veik lų 
vyk dy mas pra si dė jo lie pą (mė ne-
siu vė liau). Ar tė jant ir stip rė jant 
ant ra jai epi de mi jos ban gai, veik-
los bu vo pa spar tin tos ir edu ka ci-
jos už baig tos mė ne siu anks čiau.

Tel šių Ka ro li nos Pra niaus kai tės 
vie šo sios bib lio te kos inf.

Pra si dė jo Jau čio me tai. Vieš na gė ra guo čių ūky je
Au re li ja SER VIE NĖ

Ra guo ti, stam būs ir 
di din gi

Tel šių ra jo ne, De gai čių se niū-
ni jo je, Jo naus kių kai me, įsi kū-
ru sia me eko lo gi nia me mė si nių 
gal vi jų ūky je au ga pran cū ziš kų jų 
aub ra kų veis lės mė si niai gal vi jai.

Po aki mis neap rė pia mas pie vas 
aub ra kai ga no si lais vi, min ta tik 
čia pat išau gin tu eko lo giš ku pa-
ša ru. Kiek vie nam gal vi jui ūky je 
su kur ta na tū ra li, jo veis lei tin ka-
miau sia ap lin ka. Kas dien kruopš-
čiai rū pi na ma si gal vi jų ge ro ve, jie 
nie ka da ne ri ša mi, tad tu ri pui kiai 
iš si vys čiu sį rau me ny ną. Dėl di de-
lio ga ny mo si plo to aub ra kai au ga 
vi siš kai sau gūs, yra ra guo ti, stam-
būs ir di din gi.

Ūkiuo se – 350 gal vi jų
Prieš try li ka me tų nuo nu lio 

pra dė ję kur ti mė si nės gal vi ji nin-
kys tės ūkį, da bar Dar gių šei mos 
na riai val do du ūkius: Z. Dar gie-
nė – mė si nės gy vu li nin kys tės, 
su tuok ti nis D. Dar gis – pie ni nių 
gal vi jų. Abie juo se ūkiuo se šiuo 
me tu yra be veik 350 gal vi jų, iš 
ku rių – 100 kar vių žin de nių.

„To kio se ne der lin go se že mė-
se, ko kios yra Ne va rė nuo se, Jo-
naus kių kai mo apy lin kė se, vie-
nam gal vi jui bū ti na skir ti 2,5 ha 
že mės ūkio naud me nų“, – sa kė 
ūki nin kai.

Z. Dar gie nė įsi ti ki nu si, kad 
mė si nė gal vi ji nin kys tė yra stra te-
giš kai svar bi ūkio ša ka, nes žmo-
nėms per am žius rei kė jo ir rei kės 
ko ky biš kos mė sos. Jos tei gi mu, 
vals ty bė tu rė tų dau giau rem ti šią 
ūkio ša ką, nes leng ves nės duo nos 
pa ra ga vę žem dir biai į ją at gal var-
gu ar be sug rįš.

Eko lo giš kas ūkis
Per vi sus ūki nin ka vi mo me tus 

Dar giai nė kar to nė ra pir kę nei 
trą šų, nei pes ti ci dų. Ūkis – eko-
lo giš kas.

Z. Dar gie nės ūkis pri klau so 
Lie tu vos mė si nių gal vi jų au gin-
to jų ir ge rin to jų aso cia ci jai, taip 
pat ir Lie tu vos eko lo gi nių ūkių 
aso cia ci jai.

Ko ky biš ka mė sa
Gy vu li nin kys tė yra to kia sri tis, 

kur vis kas dė lio ja si de šimt me čiais 
ir stai gūs po sū kiai ga li vis ką la bai 
grei tai iš ba lan suo ti. Anot Tel šių 
ra jo no ūki nin kų są jun gos pir mi-
nin kės, gy vu li nin kys tė tu rė tų bū ti 
ker ti nis ne ju di na mas ak muo – 
stra te giš kai svar bi ša ka vals ty bei.

Ko dėl mū sų par duo tu vė se nė-
ra ko ky biš kos jau tie nos? „To dėl, 
kad esa me lie tu viai. Pre ky bi nin-
kai, pa ju tę, kad pir kė jai jau įpra to 
pirk ti ko ky biš ką mė są, pra dė jo iš 
ūki nin kų rei ka lau ti ma žin ti kai-

nas. Pri si vi lio jo pir kė ją, ir mū sų, 
au gin to jų, jau ne be rei kia. Var to-
to jai tie siog klai di na mi – jiems 
vie toj jau tie nos siū lo ma „kar-
vie na“. Di džio ji da lis lie tu viš kos 
jau tie nos eks por tuo ja ma į ki tas 
ša lis. Mū sų sri ty je vei kia at virkš-
ti niai kon ku ren ci jos dės niai: kuo 
dau giau mė si nių gy vu lių au gin-
to jų, tuo mes tu rė si me stip res nį 
pir kė ją. Pir kė jams rei kia kie kio, o 
kol kas su sa vo tu ri mais kie kiais 
mes to tik ro jo pir kė jo vis dar ne-
ga li me pri si šauk ti. Kuo dau giau 
bus mė si nių gal vi jų au gin to jų, tuo 
bus ge res nė pro duk ci jos kai na“, – 
kal bė jo ūki nin kė.

Bū ti na kruopš ti ir nuo sek li 
at ran ka ūky je

Z. Dar gie nės nuo mo ne, aub ra-
kų veis lės gal vi jus tin ka au gin ti 
eks ten sy vaus ūki nin ka vi mo są-
ly go mis. Anot mo ters, bū ti na 
kruopš ti ir nuo sek li at ran ka ūky-
je. Lai ko ma 100 kar vių žin de nių, 

tad per me tus gims ta iki 100 
ver še lių. Pu sė jų bū na te ly čai tės, 
iš ku rių mak si ma liai 15 at ren ka-
ma veis lei, o ki tos paau gi na mos 
ir par duo da mos mė sai.

„Ki taip ta riant, iš tri jų gi mu sių 
te ly čių veis lei pa lie ka ma vie na. 
At rink da ma ge riau sius gy vu-
lius, va do vau juo si prin ci pu: atė-
jai į tvar tą ir iš kar to į akis kren ta 
treč da lis blo gų. Dar tris de šimt 
pro cen tų pri va lai at rū šiuo ti iš li-
ku sių. Ži no ma, rei kia at si žvelg ti ir 
į mo ti nas: gal ji tik kas ant rą ver šį 
iš sau go jo, gal mo ti nys tės ins tink-
tas per silp nas ir pan.“, – apie gy-
vu li nin kys tę pa sa ko jo ūki nin kė.

Pran cū ziš kie ji gal vi jai 
lie tu viš ko se pie vo se

Aub ra kai Pran cū zi jo je ga no si 
1,5 km virš jū ros ly gio, kal nuo-
se, kur aug me ni ja nė ra veš li, tad 
lie tu viš kų pie vų žo lės jiems so-
čiai už ten ka.

„Pran cū zi jo je, kai pa va sa rį 
gal vi jai iš ge na mi į lau kus, bū-
na aiš kiai iš ryš kė ję pir mie ji trys 
šon kau liai, o mū sų ban do je to ne-
bū na – tai gi gy vu liai net per daug 
nu pe nė ti“, – apie ypa tin gos veis lės 
ra guo čius kal bė jo ūki nin kė.

Aub ra kų virš ki ni mo sis te ma 
šiek tiek ki to kia – žar ny nas il ges-
nis ne gu ša ro lė ar li mu zi nų veis-
lės gal vi jų, to dėl jie vi siš kai neiš-
ran kūs pa ša rams. Jų net iš ma tos 
ski ria si nuo ki tų gal vi jų – la biau 
pa na šios į ark lio.

Aub ra kai ne tik iš tver min gi, bet 
ir il gaam žiai. Ūky je yra kar vių, 
ku rios jau at si ve du sios po ke tu-
rio lik tą ver še lį.

Per žie mą gal vi jai lai ko mi šal to 
ti po tvar tuo se pa lai di. Va sa rą ne-
var žo mi ga no si pie vo se. 100 kar-
vių žin de nių su skirs ty tos į gru pes 
po 30–33, ver šiu kai prie mo ti nos 
bū na apie 7 mė ne sius.

Pa sak Z. Dar gie nės, la bai svar-
bu ži no ti, jog nau ją kar vę į ban dą 
ga li ma įves ti tik pa va sa rį, kai jos 
iš ge na mos į lau ką: „Jei įves tu me 
ru de nį, kai su va ro me į tvar tą, tai 
nau jo kę kar vę ban dos sen bu vės 
mir ti nai už ba dy tų. La bai ašt ri 
kon ku ren ci ja.“

De ja, su si rgę gy vu liai ne gy-
do mi – lai ko ma si prin ci po, kad 
ban do je tu ri bū ti na tū ra li at ran ka.

Pa lin kė ji mai
Z. Dar gie nė tei gė, jog Jau čio 

me tų ho ros ko pas ža da sėk mę 
pra de dan tiems ūki nin ka vi mo 
vers lą. Esą šiais me tais in ves ti ci-
jos duos il ga lai kę ir sta bi lią grą žą. 
Tad Nau jų jų me tų pro ga Tel šių 
ra jo no ūki nin kų są jun gos pir mi-
nin kė vi siems lin kė jo svei ka tos, 
vie ny bės, su si tel ki mo, kant ry bės 
ir sėk mės dar buo se!

Po nas Jau tis Tel šiuo se 
ne gy ve na

Re gist rų cent ro Ko mu ni ka ci-
jos sky riaus pro jek tų va do vė In ga 
Dau tar tie nė „Tel šių ŽI NIOMS“ 
su tei kė in for ma ci jos, jog šiuo me-
tu nė ra as me nų Jau čio pa var de, 
dek la ra vu sių gy ve na mą ją vie tą 
Lie tu vo je.

Pa na šaus skam bė ji mo pa var-
des – Jau ta kis, Jau ta kas, Jaut že-
mis, Jau ta kie nė ir kt. – tu ri 407 
as me nys vi so je Lie tu vo je, 3 iš jų 
dek la ra vę sa vo gy ve na mą ją vie tą 
Tel šių ra jo no sa vi val dy bė je.

Ko kie bus Jau čio me tai?
2021-ie ji – Me ta li nio Jau čio 

me tai. Ho ros ko pas šiais me tais 
ža da ge rus me tus vi siems Zo dia-
ko ženk lams. Į vis ką žiū rė si me 
po zi ty viau, ne sto ko si me ener-
gi jos ir tu rė si me dau giau pro gų 
džiaug tis. Nes tigs mo ty va ci jos 
siek ti už si brėž to tiks lo.

Atkelta iš 1 psl.

Veršiukai prie motinos būna apie 7 mėnesius.

Savirealizacijai buvo galima pasirinkti norimą veiklą iš siūlomų pagal savo poreikius.
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* bran giai – kar ves, jau čius, te ly-
čias (ga li bū ti bro kuo ti), kiau les 
(tik par ša ve des). Sve ria. Ga be na 
gy vu lius. Tel. 8 688 26782. Tel šiai

* miš ką (sta čią, su že me, bran dų, 
mo ka iki 9 000 Eur už 1 ha). Tel. 8 
680 72537. Tel šiai

* gy ve na mą jį na mą Tel šiuo se ar 
Tel šių r. Do mi na įvai rūs va rian tai: 
vi siš kai įreng tas ar neuž baig tos 
sta ty bos. Tel. 8 671 75484. Tel šiai

* pa ša ri nius grū dus, bul ves, šie ną 
ir šie nai nį. Tel. 8 676 44341. Tel šiai

* kvie čius, kviet ru gius, mie žius, ru-
gius, avi žas, mi ši nius, žir nius, pe-
lė žir nius, lu bi nus, vi kius, dau gia-
me čių žo lių sėk lą, gars ty čias. Tel. 8 
658 97372. Tel šiai

* ga ra žą. Tel.: 8 670 62877, 8 678 
86789. Tel šiai

* ga ra žus Tel šiuo se (ga li bū ti ne-
tvar kin gi, tik su elekt ra). Siū ly ti 
įvai rius va rian tus. Tel. 8 609 53956. 
Tel šiai

* są ži nin gai – vi sus be išim čių au-
to mo bi lius, vi su rei gius, sunk ve-
ži mius, mik roau to bu sus, že mės 
ūkio tech ni ką – trak to rius. Iš ra šo 
pirkimo–pardavimo su tar tis, su-
nai ki ni mo pa žy mas. Tel. 8 626 
66963. Tel šiai

 SKELBIMAI

Informacija tel.: (8 444) 52255, 8 686 82738.

MOKI UŽ 6 
SKELBIMUS – GAUNI 9! 

1 skelbimo kaina 2,5 €  – 
dedant į „Plungę“ + 0,50 €
Skelbimai priimami 

„Telšių ŽINIŲ“ redakcijoje, 
Respublikos g. 1, Telšiai. 

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–16 val.
El. p.: reklama@tzinios.lt, 
prenumerata@tzinios.lt. 

R-258

R-134

B-968

PAR DUO DA
BU TUS

2 KAM BA RIŲ
* II a., Ke pyk los g. 4, Tel šiuo se. Tel.: 
8 618 26492, 8 618 26493. Tel šiai

NA MUS, SO DY BAS, SKLY PUS
* 6 a že mės skly pą so di nin kų 
bend ri jo je „Kle vas“ Tel šiuo se. Tel. 8 
686 81018 (skam bin ti nuo 18 val.). 
Tel šiai

* že mės ūkio pa skir ties že mę 
Tel šių r.: 15,35 ha Kir šių k., 6 ha 
Dū sei kių k. Tel. 8 672 63277. Tel-
šiai

* du že mės ūkio pa skir ties skly pus 
Grumb lių k., Paukš ta kių sen., Plun-
gės r. (bend ras plo tas apie 20 ha, 
iš jo – 2,4 ha plo to miš kas, at lik ti 
ka dast ri niai ma ta vi mai, ge ras pri-
va žia vi mas). Tel. +370 656 58873. 
Tel šiai

GY VU LIUS
* apie 130 kg be ko ną (šer tas na-
mi niais pa ša rais). Tel. 8 636 44907. 
Tel šiai

* žą sų ir an čių sker die ną Tel šių r. 
Ga li ma pirk ti ir gy vas. Tel.: 8 636 
99827, 8 654 94628. Tel šiai

* jau nas ave les, avis skers ti ir avis 
su ėriu kais, bul ves (au gin tos be 
che mi nių trą šų, kai na 10 Eur už 50 
kg mai šą). Tel. 8 662 02255. Tel šiai

* apie 160 kg be ko ną (kai na 3 Eur 
už kg). Tel. 8 699 31418. Tel šiai

* kiau les, šer tas na mi niais pa ša-
rais. Tel. 8 683 83471. Tel šiai

* apie 180 kg kiau lę Rai niuo se. Tel. 
8 684 30352. Tel šiai

* kiau lie nos sker die ną pu se lė mis 
(lie tu viš ka, svi lin ta, 1 kg kai na 2,55 
Eur, len kiš ka – 2,25 Eur). At ve ža. 
Tel. 8 607 12690. Plun gė

TRANS POR TO PRIE MO NES, 
JŲ DE TA LES, ŽE MĖS ŪKIO 
TECH NI KĄ
* VW LT-35 (1997 m., 2,3 l, ben zi-
nas, du jos, TA, kro vi ni nis (2 x 4 m), 
nau jos žie mi nės pa dan gos, vai ro 
stip rin tu vas ir vai ro ko lo nė lė, kai-
na 2 800 Eur). Tel. 8 623 44094. 
Plun gė

BAL DUS
* pi giai: te le vi zo riaus sta liu ką, vir-
tu vės sta lą su kė dė mis, žur na li-
nį sta liu ką, įvai rias len ty nė les su 
ka byk lo mis, veid ro džius (ova lius 
ir ke tur kam pius), pa ka bas (tvir ti-
na mas prie sie nos), suo lus, du ris 
(tin ka pir čiai), ova lų sta lą (dvy li-
kai žmo nių). Kai na su tar ti nė. Tel. 8 
610 39664. Plun gė

KI TAS PRE KES
* kvie čius, mie žius, kviet ru gius. 
At ve ža. Tel. 8 686 93146. Tel šiai

* pi giai – 3 da lių plas ti ki nius bal-
ko no lan gus (yra ro le tai, tink le lis). 
Tel. (8 444) 31789. Tel šiai

PAS LAU GOS

* pi giau – skal dy tas la puo čių mal-
kas, mal kas rąs te liais, pjaus ty tas 
at rai žas, la puo čių pju ve nas ir įvai-
rią sta ty bi nę me die ną. At ve ža ne-
mo ka mai. Tel. 8 648 83487. Plun gė

* ko ky biš kus pju ve nų bri ke tus ga-
min to jo kai no mis. Pris ta to! Tel. 8 
645 38863. Plun gė

* pju ve nų bri ke tus ir gra nu les. Tel. 
8 687 47247. Plun gė

* ber žo, ąžuo lo pju ve nų bri ke tus 
(kai na nuo 109 Eur), ser ti fi kuo tas 
A1 kla sės gra nu les (nuo 155 Eur). 
PRIS TA TO. Tel. 8 636 62665. Plun gė

* pi giai – skal dy tas la puo čių mal-
kas. At ve ža. Tel. 8 612 63179. Plun gė

* ber žo, juo dalks nio skal dy tas, 
pjaus ty tas trin ke lė mis mal kas 
(tu ri sau sų), ga li su pjau ti 2–3 m 
il gio rąs te liais, pju ve nas, pju-
ve nų bri ke tus. At ve ža ne mo-
ka mai. Tel. 8 670 23004, www. 
mal kos ku rui.lt. Plun gė

* ber žo, juo dalks nio skal dy tas, 
pjaus ty tas trin ke lė mis mal kas 
(tu ri sau sų), ga li su pjau ti 2–3 m 
il gio rąs te liais, pju ve nas, pju-
ve nų bri ke tus. At ve ža ne mo ka-
mai. Tel. 8 671 87130. Plun gė

* pi giai – šie no ri ti nius Tel šių r. Pa-
siim ti pa tiems. Tel.: 8 614 32724, 8 
698 86129. *

BU HAL TE RI NĖS 
PAS LAU GOS 

ūki nin kams ir ki tiems 
vers li nin kams

Pra si dėjo 2021 me tai, tad 
lai kas pa si rū pin ti ap skai ta 
naujiems me tams.

Dau giau in for ma ci jos 
www.ak ty vas.lt 

ir tel.: 8 614 90774,  
8 612 30577.

U-703

* ve ža žvy rą, smė lį, juo dže mį ir 
vi sus ki tus bi rius kro vi nius ma-
žais kie kiais – 3–5 t. Tel. 8 617 
09053. Tel šiai

* ŽVY RAS, SMĖ LIS, SKAL DA. 
Eks ka va to rių ir sa vi var čių pa-
slau gos. Tel. 8 647 12181. Tel šiai

* su vi rin to jas-san tech ni kas at lie ka 
šil dy mo, van den tie kio, ka na li za ci-
jos įren gi mo dar bus. Dir ba su sa vo 
ar ba už sa ko vo me džia go mis. Eko-
no miš ki šil dy mo ka ti lai. Tel. 8 688 
48767. Tel šiai

* at lie ka vi daus ir lau ko van-
den tie kio, ka na li za ci jos, šil-
dy mo, san tech ni kos sis te-
mų re mon to ir mon ta vi mo 
dar bus. Mi ni eks ka va to riaus 
pa slau gos. Tel. 8 610 08304.  
Tel šiai

* ga mi na ir mon tuo ja ka mi nų 
įdėk lus, pri sta to mus, ap šil tin tus 
ka mi nus. Ar do ka mi nų per tva ras, 
di di na an gas. At lie ka skar di ni mo 
dar bus. Tel. 8 679 27337. Tel šiai

* va lo ka mi nus ir kros nis. Va žiuo ja 
į kai mus. Tel. 8 675 59411. Tel šiai

* bri ga da den gia sto gus, at lie ka 
pa ka li mus. At lie ka vi sus skar di-
ni mo dar bus. Pa si rū pi na me džia-
go mis. Su da ro są ma tas ne mo ka-
mai. Dir ba iš ti sus me tus. Tel. 8 675 
59411. Tel šiai

* at lie ka vi sus skar di ni mo dar bus. 
Va žiuo ja į kai mo vie to ves. Tel. 8 
622 92353. Tel šiai

* den gia sto gus. At lie ka pa ka li-
mus. Mon tuo ja stog lan gius. At lie-
ka skar di ni mo dar bus. Pa si rū pi na 
me džia go mis. Są ma tas su da ro ne-
mo ka mai. Tel. 8 601 92675. Tel šiai

* kro vi nių ga be ni mas, per kraus-
ty mas. Bui ti nės tech ni kos, nau jų 
bal dų paė mi mas ir pri sta ty mas, 
sta ty bi nių pre kių ir ki tų kro vi nių 
ve ži mas. Me ta lo lau žo iš ve ži mas. 
Kra no ma ni pu lia to riaus pa slau-
gos. Tel. 8 672 26449. Tel šiai

* at lie ka vi sus vi daus ap dai los dar-
bus: mon tuo ja gips kar to nį, sta to 
per tva ras, glais to, da žo, ta pe tuo-
ja, kli juo ja ply te les, įren gia vo nias, 
tua le tus, pa lė pes, rū sius. Pa de da 
su pirk ti me džia gas, vyks ta į kai-
mus. Tel.: 8 622 47947, 8 613 20537.  
Tel šiai

* ve ža žvy rą, smė lį, skal dą, as fal to 
drož les. Ka sa, va lo tven ki nius. Sa-
vi var čių, eks ka va to rių, bul do ze rių 
pa slau gos. Tel. 8 608 38485. Tel šiai

* au to mo bi lių stik lų tam si ni mas. 
Ži bin tų po li ra vi mas Tel šiuo se. Tel. 
8 621 76194. Tel šiai

* at lie ka vi daus ap dai los dar bus: 
glais to, da žo, mon tuo ja gips kar-
to nio plokš tes, klo ja ply te les, de-
da la mi na tą ir kt. Tel. 8 648 37232. 
Tel šiai

* ap dai li nin kas glais to, da žo, kli-
juo ja ply te les, mon tuo ja gips kar-
to nį, klo ja grin dis, įsta to du ris. Tel. 
8 687 31421. Tel šiai

* ap dai li nin kas kruopš čiai ir ko ky-
biš kai glais to, da žo, ta pe tuo ja. An-
gok raš čių for ma vi mas ir ap dai la. 
Tin kuo ja ir be to nuo ja. Tel. 8 609 
70066. Tel šiai

* va lo dūmt rau kius, ga mi na dūmt-
rau kių įdėk lus, juos su mon tuo ja. 
Tel. 8 615 72962. Tel šiai

* ates tuo tas elekt ri kas ko ky biš kai 
ir už priim ti ną kai ną at lie ka elekt-
ros ins ta lia ci jos ir sta ty bi nių įva dų 
įren gi mo dar bus. Iš ra šo ran go vo 
ak tą. Tel. 8 629 03510. Plun gė

* LAIP TŲ pro jek ta vi mas, ga my ba, 
mon ta vi mas. At vyks ta, kon sul tuo-
ja ne mo ka mai. Tel. 8 612 18199.  
Plun gė

* vi daus ap dai los ir re mon to dar-
bai. Me cha ni zuo tas glais ty mas, 
da žy mas, de ko ra ty vi nio tin ko 
purš ki mas, an gok raš čių ap dir bi-
mas, gips kar to nio per tva rų mon-
ta vi mas, la mi na to klo ji mas ir t. t. 
Tel. 8 656 98395. Plun gė

* vie ti nių ir pa ly do vi nių an te nų 
mon ta vi mas ir re mon tas. Pas ta tų 
ap sau gos ir gais ro sig na li za ci jos 
įren gi mas. Tel. 8 610 14214. Plun gė

* san tech ni kos dar bai: kei čia se-
nus nuo te kų ir van den tie kio 
vamz džius. Mon tuo ja boi le rius, 
du šo ka bi nas, vo nias, klo ze tus, at-
lie ka ki tus san tech ni kos dar bus. 
Tel. 8 602 20581. Plun gė

* pa ty ręs meist ras at lie ka vi sus 
vi daus ap dai los dar bus: da žo, kli-
juo ja ply te les, mon tuo ja gips kar-
to nį ir kt. Tel. 8 610 60789. Plun gė

* grin dų be to na vi mas, pa grin dų 
pa ruo ši mas, tram ba vi mas, grin dų 
ap šil ti ni mas. Il ga me tė pa tir tis. Tel. 
8 611 32040. Plun gė

PER KA
* nuo lat – bro kuo tus gal vi jus. 
Grei tai pa sii ma. Tvar ko do ku men-
tus. Tel. 8 654 79741. Tel šiai

* nuo lat – bro kuo tus gal vi jus. Mo-
ka PVM. Tvar ko do ku men tus, at si-
skai to. Tel. 8 699 73048. Tel šiai

UAB „ŽE MAI TI JOS GAL VI JAI“ 
PER KA:

BU LIUS ( juod mar gius,  per  
630 kg) – 1,35 € už kg;
BU LIUS (mė si nius, per 630 kg) – 
1,45 € už kg;
TE LY ČIAS (mėsines) – 1,30 € už kg;
TE LY ČIAS (pienines, per 550 kg) – 
1,20 € už kg;
KAR VES (per 630 kg) – 0,90 € 
už kg;
KAR VES (per 700 kg) – 1,10 € 
už kg.

Tel.: 8 676 31700, 
8 652 84023. U-001

ĮMO NĖ PER KA: 
KAR VES 

(mo ka iki 1,10 Eur už kg), 
TE LY ČIAS (1,30 Eur už kg), 
BU LIUS (iki 1,45 Eur už kg).

Tel. 8 698 07968.
V-002

Ramūnas JOKUBAITIS
PERKA:

karves, 
bulius, 

telyčias.
Atsiskaito iš karto, 
padeda pakrauti.
     8 685 01800
     8 655 97800

V-005

A-17

KARVES 
TELYČIAS 
BULIUS

Tel. 8 699 26969 

A-18

Pl-07

Pl-49

B-600

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKUS  

su žeme ar išsikirsti. 
MOKAME 

iki 10 000 Eur už ha. 
Tel. 8 614 42170

Pl-06

SUPERKAME 
MENKAVERČIUS 

KRŪMYNUS 
iš apleistų pievų, nuo 1 ha

Tel. 8 645 88807
B-383

Pl-109

Pl-03
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Ras ta ma ri hua nos
Gruo džio 28 d. 15.40 val. Tel-

šių r., Ryš kė nų k., at lie kant kra tą 
dėl iki teis mi nio ty ri mo me džia-
gos, pas vy rą, gim. 2002 m., ras tas 
me ta li nis smul kin tu vas, ga li mai 
skir tas smul kin ti nar ko ti nes me-
džia gas, elekt ro ni nės svars tyk-
lės, taip pat ga li mai nar ko ti nės 
me džia gos – ma ri hua nos sėk los 
(ne di de lis kie kis).

Vai ra vo ne blai vi
Sau sio 3 d. 22.30 val. Tel šių r., 

Upy nos sen., Pa kal niš kių k., ne-
blai vi mo te ris, gi mu si 1964 m., 
vai ra vo au to mo bi lį „Ford Fo cus“. 
Jai nu sta ty tas 1,7 pro m. gir tu mas. 
At lie ka mas iki teis mi nis ty ri mas.

Pa reng ta pa gal Tel šių aps. VPK inf.

 SKELBIMAI, INFORMACIJA

Var nių se niū ni jo je yra kuo pa si džiaug ti tau py tų lė šų bu vo pa keis tas į 
šiuo lai kiš ką vi sas Gin ta lų gy ven-
vie tės gat vių ap švie ti mas LED 
lem po mis.

Var nių se niū ni jos kul tū ros 
cent re pa keis ti lan gai, su tvar ky ta 
lie taus nuo te kų sis te ma ir at lik ti 
vi daus pa tal pų re mon to dar bai.

Taip pat iš su tau py tų lė šų gat-
vių ap švie ti mui pa keis ti švies-
tu vai Ža rė nų ir Bi ru tės gat vė se 
Var nių mies te.

„Džiau gia mės, kad šiuos me tus 
se niū ni ja bai gia be kre di to ri nių 
sko lų“, – sa kė R. Bru žas.

Anot se niū no, me tai bu vo ne-
leng vi: „At lik da mi se niū ni jai 
pri skir tas funk ci jas bu vo me pri-
vers ti dirb ti pan de mi jos apim-
to je ap lin ko je. Vi sų dar buo to-
jų su pra tin gu mas, pa stan gos ir 
nu sta ty tų sau gu mo rei ka la vi-
mų lai ky ma sis pa dė jo iš veng ti 
su si rgi mų. Tuo ir no ri me pa si-
džiaug ti. O vi siems se niū ni jos 
gy ven to jams lin ki me svei ka tos, 
svei ka tos, svei ka tos...“

* bran giai – au to mo bi lius, mik-
roau to bu sus, mo to cik lus, trak-
to rius. Ga li bū ti tvar kin gi, po 
ava ri jos, ang liš ki, se ni, ne be-
nau do ja mi. Mo ka nuo 100 iki 
5 000 Eur. At sis kai to iš kar to, 
pa sii ma pa tys, dir ba be poil sio 
die nų. Tel. 8 654 76477. Plun gė

* nuo lat – bran dų ir ne bran dų 
spyg liuo čių ir la puo čių miš ką su 
že me, miš ką iš si kirs ti, že mės ūkio 
pa skir ties že mę. At sis kai to iš kar-
to. Sut var ko do ku men tus. Tel. 8 
673 53914. Plun gė

* bran giai – vi sų mar kių va žiuo-
jan čius, ne va žiuo jan čius, ang-
liš kus au to mo bi lius, že mės ūkio 
tech ni ką, sunk ve ži mius. Mo ka 
iki 3 000 Eur. Pa sii ma pa tys. Dir-
ba be poil sio die nų. Tel. 8 625 
01103. Plun gė

REI KA LIN GA
* mo te ris pri žiū rė ti mo čiu tę Tel šių 
r. Tel. 8 648 71591. Tel šiai

Bal dų ga my bos įmo nei Tel-
šiuo se rei ka lin gos MO TE RYS 
ŠLI FUO TO JOS. Įmo nės lū kes-
čiai: ieš ko dar buo to jų, no rin čių 
ir ge ban čių grei tai mo ky tis. Ban-
do muo ju lai ko tar piu, ku rio me-
tu vyks ap mo ky mai, ga ran tuo ja 
450 Eur at ly gi ni mą at skai čius 
mo kes čius. Po ap mo ky mų at-
ly gi ni mas bus siū lo mas ati tin-
kan tis ge bė ji mus.

Tel. (8 444) 60651. U-694 

Sta ty bos įmo nei rei ka lin gi 
AP DAI LI NIN KAI. 

At ly gi ni mas 
nuo 800 iki 1 000 Eur 

neats kai čius mo kes čių.
Tel. 8 620 41559.

U-724

IŠ NUO MO JA
* 3 kam ba rių bu tą Plun gės cent re. 
Tel. 8 657 97050. Plun gė

IŠ SI NUO MO JA

BRAN GIAI 
IŠ SI NUO MO JA 
ŽE MĖS ŪKIO 
pa skir ties že mės. 
Siū ly ti Kau na ta vos, Upy nos, 
Tryš kių, Luo kės, Dū sei kių, 
Ubiš kės ka dast ri nė se vie to vė se.

Tel. 8 672 63277.
U-676

* ūki nin kas bran giai – že mės 
No riš kių, Gan din gos, Sto nai čių, 
Mar do sų, Vieš to vė nų, Juo dei-
kių, Kark lė nų, Kum žai čių, Ku lių, 
Mos tai čių, Mi žui kių, Rap šai čių, 
Luk nė nų, Stal go, Stal gė nų, Mi-
la šai čių, Le ke mės, Kal niš kių, 
Pa ke rų, Už liek nio, Kap sū džių, 
Jo vai šiš kės, Žli bi nų ir ap lin-
ki niuo se kai muo se. Tel. 8 670 
34275. Plun gė

SIŪ LO DAR BĄ
* pie no ūky je – pa gal bi niam dar-
bi nin kui ir mel žė jai. Ga li bū ti šei-
ma. Su tei kia so cia li nes ga ran ti jas, 
ap gy ven di na. Tel. 8 670 81082. 
Plun gė

RAS TA
* prie re dak ci jos – ma žas rak te lis; 
Tur gaus a. – rak tas su pa ka bu ku. 
Kreip tis į re dak ci ją Res pub li kos g. 
1, tel. (8 444) 52255. Tel šiai

PA ŽIN TYS
* 40 m. vy ras no ri su si ras ti mo te-
rį rim tam gy ve ni mui. At si lieps tik į 
skam bu čius. Tel. 8 679 19455. Tel-
šiai

Pro jek tas „Pir mas žings nis kū ry biš ko vers lo link“
Švie ti mo or ga ni za ci jo se nuo lat 
vyks ta per mai nos, au ga ino va-
ci jų srau tai, to dėl daug dė me sio 
ski ria ma jų die gi mui ir sklai dai. 
Rugsėjo–gruodžio mė ne siais 
Tel šių Vin cen to Bo ri se vi čiaus 
gim na zi ja da ly va vo pro jek te 
„Pir mas žings nis kū ry biš ko vers-
lo link“, ku rį rė mė Tel šių ra jo no 
sa vi val dy bė. Pro jek to tiks las 
– su pa žin din ti moks lei vius su 
vers lo ir ino va ci jų pra dme ni mis, 
ug dy ti vers lu mą, pa to bu lin ti 
jau tu ri mus ga mi nio di zai no 
įgū džius, pra ktiš kai įgy ven din ti 
kū ry bi nius su ma ny mus.

Pro jek ti nė veik la pra si dė jo nuo 
es ki zų pie ši mo ir jų to bu li ni mo. 
Vė liau tel šiš kiai vy ko į Vil niaus 
Ge di mi no tech ni kos uni ver si te tą 
(VGTU), kur da ly va vo „Atei ties 
in ži ne ri jos“ kū ry bi nė se dirb tu-
vė se. Di zai no ka ted ro je mo du lio 
„Di zai no tech no lo gi jos ir ino va-
ci jos“ veik lo se mo ki niai su si pa-
ži no su ne tra di ci nių švies tu vų 
ga mi ni mu iš per dirb tų me džia-
gų. Vers lo ir va dy bos fa kul te te 
„Can vas“ me to du kū rė ir pri sta tė 
ino va ty vaus vers lo pla nus. Taip 
pat moks lei vius VGTU dės ty-
to jai su pa žin di no su Sta ty bų 

fa kul te to dirb tu vė mis ir la bo ra-
to ri jo mis. Gim na zis tai, da ly va-
vę šio se kū ry bi nė se dirb tu vė se, 
tu rė jo ga li my bę pa gal vo ti apie 
spe cia ly bės pa si rin ki mą, atei-
ties pla nus, pa ban dė įgy ven din ti 
sa vo kū ry bi nes idė jas ir iš si kel ti 
vers lo su ma ny mus.

Vė liau mo ki niai kū rė erd vi nes 
švies tu vų for mas iš nau jų tech no-
lo gi jų me džia gų – foa mi ra no ir 
izo lo no. Ši veik la lei do at si skleis-
ti jų sa vi raiš kai, kū ry biš ku mui. 
Veik lios ran kos su kū rė iš skir ti nes 
švies tu vų kom po zi ci jas – di džiu-
les gė les, ku rios spin di, švie čia, 

sklei džia ši lu mą. Šios iš skir ti nio 
di zai no gė lės puo šia Vin cen to 
Bo ri se vi čiaus gim na zi jos pir mo 
aukš to fo jė. Da lis pro jek to ga mi-
nių bus iš siųs ta VGTU „Atei ties 
in ži ne ri jos“ pro jek to koor di na-
to riams.

Tęs da mi pro jek to „Pir mas 
žings nis kū ry biš ko vers lo link“ 
veik lą Tel šių Vin cen to Bo ri se-
vi čiaus gim na zi jos II a, b kla sių 
gim na zis tai da ly va vo nuo to li nė-
se kū ry bi nė se dirb tu vė se „Vers lo 
pla no ren gi mas „Can vas“ me to-
du. Mar ke tin gas“. Juos čia kon-
sul ta vo VGTU mo ky mo si plat-

for mos „Atei ties in ži ne ri ja“ koor-
di na to rius Hen ri kas My ko lai tis ir 
VGTU vers lo ir va dy bos ka ted ros 
lek to rius Gied rius Čy ras.

Su si ti ki mo me tu moks lei viai 
pri sta tė sa vo vers lo idė jas, pa-
reng tas „Can vas“ me to du. Bu vo 
pa teik ta įvai riau sių su ma ny mų 
– nuo in ter ne to sve tai nės, pa de-
dan čios moks lei viams mo ky tis, 
pa puo ša lų ir de ko ra ci jų vers lo 
iki skrai dan čių ob jek tų su kū ri-
mo. Taip pat ap tar ta, kaip plė to ti 
iš skir ti nio di zai no lem pų vers lą.

Nors pro jek tas pa si bai gė, ta-
čiau veik la su VGTU bus tę sia-
ma. Gim na zis tų pa ruoš ti pla ka-
tai at si durs „Atei ties in ži ne ri jos“ 
plat for mo je.

Vi sų pro jek ti nių veik lų me tu 
kon sul ta ci jas tei kė Vil niaus Ge-
di mi no tech ni kos uni ver si te to 
lek to riai. Už siė mi mams bu vo 
nau do ja mi VGTU pro jek to „Atei-
ties in ži ne ri ja“ plat for mų „Ga mi-
nio mo de lia vi mas“, „Ino va ci jos ir 
kū ry bin gu mas“, „Vers las ir fi nan-
sai“ iš tek liai.

Pro jek tui va do va vo dai lės mo-
ky to ja Li gi ta Ka ziu ko nė ir eko no-
mi kos mo ky to ja Lia na Liu bie nė.

Tel šių Vin cen to Bo ri se vi čiaus
gim na zi jos inf.

Moksleiviai supažindinti us suverslo ir inovacijų pradmenimis.

Iš vi so pa skie py ta 30 Re gio ni-
nės Tel šių li go ni nės dar buo to jų.

Skie pi ji mą gruo džio 30-ąją 
Tel šių li go ni nės pa tal po se at li ko 
Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės 
per so na las. Pir mo ji pa skie py ta 
dar buo to ja – CO VID-19 pa da-
li nio vy res nio ji slau gy to ja Al ma 
Kont vai nie nė.

„Pro ce dū ra praė jo sklan džiai. 
Vi sų pa si skie pi ju sių jų sa vi jau ta 
ge ra ir jie to liau tę sia dar bus“, – 
apie vak ci na vi mą kal bė jo di rek-
to rės pa va duo to ja.

Lau kia ki tos vak ci nų 
siun tos

S. Si mai ty tė in for ma vo, kad 
dar buo to jai skie py ti „Pfi zer-
BioN Tech iRNR“ vak ci na. Pa sak 
me di kės, į šios vak ci nos su dė tį 
įei na in for ma ci nė RNR, li pi dai, 
drus kos, cuk rus. Gy vo su si lpnin-
to vi ru so šio je vak ci no je nė ra.

„Tam, kad su si for muo tų efek-
ty vus imu ni te tas, rei ka lin gos 

Pas kie py ti pir mie ji Tel šių li go ni nės 
me di ci nos dar buo to jai

Atkelta iš 1 psl. dvi šios vak ci nos do zės. Ant ro ji 
ski ria ma praė jus 21-ai die nai po 
pir mo sios. Kol kas ne ži no ma, 
kiek il gai iš si lai ko imu ni te tas 
CO VID-19 li gai, ka dan gi pir mi 
ti ria mie ji bu vo pa skie py ti tik 
2020 me tų lie pos mė ne sį. Kaip 
il gai iš liks imu ni te tas pa si skie-
pi jus nuo CO VID-19, dau giau 
bus ži no ma tik po vie ne rių ar 
ke le rių me tų. Ta čiau tai šiuo 
me tu yra vie nin te lis bū das no-
rint su stab dy ti vi ru so pli ti mą 
ir sta bi li zuo ti esa mą si tua ci ją“, 
– įsi ti ki nu si gy dy to ja pul mo no-
lo gė S. Si mai ty tė.

Ant ro ji vak ci nos do zė pa skie-
py tiems dar buo to jams nu ma ty ta 
2021 me tų sau sio 20-ąją. Ka da 
bus skie pi ja mi ki ti dar buo to jai, 
kol kas tiks liai ne ži no ma.

„No rin čių pa si skie py ti dar buo-
to jų są ra šas il gas, ir džiu gu, kad 
at si ran da to kių, ku rie pa kei tė 
nuo mo nę ir pa gei dau ja skie py-
tis. Ti ki mės, kad ki tų dar buo to-
jų skie pi ji mas neužt ruks“, – sa kė 
li go ni nės di rek to rės pa va duo to ja.

Per 2020 me tus Var nių se niū-
ni jo je bu vo at lik tas ne vie nas 
ge ras dar bas, ge ri nan tis žmo nių 
gy ve ni mo ko ky bę.

Var nių se niū ni jos se niū nas, 
Lie tu vos sa vi val dy bių se niū nų 
aso cia ci jos pre zi den tas Ro lan das 
Bru žas tei gia, kad nors ir ka ran ti-
no są ly go mis pa si tin ka 2021-uo-
sius me tus, ta čiau tu ri kuo pa si-
džiaug ti – se niū ni jo je pa da ry ta 
ne ma žai dar bų.

Ru de nį bu vo įreng ta au to mo-
bi lių sto vė ji mo aikš te lė su pri va-
žia vi mo ke liu prie Var nių ka pi-
nių Vy tau to gat vė je, išas fal tuo ta 
Šauk lių gat vė Gin ta lų kai me (dar-
bus at li ko UAB „Tel šių ke liai“).

Šiais me tais at lik tas da li nis Pa-
van de nės pir ties sto go re mon tas. 
Taip pat Pa van de nės mies te ly je 
bai gia mas ka pi ta li nis Mo te rai čio 
gat vės (0,5 km) re mon tas.

Se niū ni jos pa stan go mis iš su-
Įreng ta au to mo bi lių sto vė ji mo aikš te lė su pri va žia vi mo ke liu prie Var nių 
ka pi nių Vy tau to gat vė je.

Skiepijamas chirurgas S. Matulaitis.

SKU BŪS
PAR DUO DA * kie tą jį ku rą: Ši la lės 
me die nos pju ve nų gra nu les (6 
mm, spyg liuo tis), uo sio, ber žo, pu-
šies pju ve nų bri ke tus, ci lind ro for-
mos bri ke tus. Ga li pri sta ty ti. Tel. 8 
615 47061. Tel šiai

DOVANOJA*  nau do tus įvai rius 
bal dus ir ki tus daik tus. Tel. 8 615 
37798. Tel šiai
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TE LE LO TO
2021 01 03
Ti ra žo Nr. 1291

Vi sa len te lė – 15 756 Eur
Įst ri žai nės – 13 Eur
Ei lu tė – 2,50 Eur
Ke tu ri kam pai – 2 Eur
10 46 51 28 25 02 52 20 50 43 01 
05 66 64 45 22 57 71 73 26 41 30 
29 19 07 08 54 35 09 21 11 69 14 
17 23 58 32 47 60 – ke tu ri kam-
pai, ei lu tė, įstri žai nės
65 61 49 37 39 62 42 36 16 72 
67 – vi sa len te lė
Pa pil do mi pri zai: bil. Nr. 00**561 
– 50 Eur „Via dos“ če kis; bil. Nr. 
0552779 – au to mo bi lis „Toyo ta 
Co rol la“; bil. Nr. 0562439 – au to-
mo bi lis „Toyo ta Co rol la“; bil. Nr. 
0331184 – au to mo bi lis „Toyo ta 
RAV4 Hyb rid“; bil. Nr. 06**383, 
04**971 – be lai dės au si nės „Phi-
lips“; bil. Nr. 06**763 – 100 Eur 
če kis šven ti niam sta lui; bil. Nr. 
02**503 – „Dor meo“ už klo tas „Mi-
ra bai“; bil. Nr. 03**339, 06**050 – 
iš ma nio ji apy ran kė „Xiao mi“; bil. 
Nr. 068*477, 054*191 – iš ma nu sis 
te le vi zo rius „Xiao mi Mi“; bil. Nr. 
02**493 – karš to oro gruz din tu vė 
„De li ma no“; bil. Nr. 00**849 – ka-
vos apa ra tas „Mas ter Cof ee“; bil. 
Nr. 0224966, 0224967, 0224943, 
0224435, 0224958, 0224972, 
0224862, 0223878, 0224426, 
0223815, 0224663, 0224466, 
0224754, 0223814, 0224777, 
0223816, 0224798, 0224642, 
0224786, 0224959, 0224736, 
0224961, 0224614, 0224994, 
0223867, 0224431, 0223852, 
0224450, 0225082, 0224430, 
0224572, 0224528, 0224914, 
0224675, 0223851, 0223839, 
0224602, 0223948, 0224487, 
0224472, 0223820, 0224693, 
0224613, 0224970, 0225127, 
0225144, 0224742, 0224825, 
0224576, 0224604, 0224936, 
0224480, 0224453, 0223960, 
0224538, 0225130, 0223833, 
0223845, 0224434, 0224477, 
0225165, 0224570, 0223819, 
0224750, 0224743, 0223893, 
0224523, 0225107, 0225070, 
0223856, 0224939, 0224586, 
0225112, 0224618, 0224623, 
0224384, 0224874, 0224985, 
0223875, 0223810, 0224429, 
0224444, 0225138, 0224440, 
0224840, 0224558, 0225141, 
0223829, 0224763, 0225126, 
0224979, 0224553, 0224974, 
0223807, 0224887, 0223868, 
0223823, 0224789, 0224555, 
0224427 – lai min ga vie ta – pri zas 
50 Eur; bil. Nr. 030*040, 064*799, 
069*507 – kvie ti mas į TV stu di ją; 
bil. Nr. 038*715, 059*564 – plan-
še ti nis kom piu te ris „Sam sung 
TAB A T510“; bil. Nr. 051*486, 
033*395 – „Se nu kų“ če kis; bil. Nr. 
010*567, 057*684 – TC če kis bui-
ti nei tech ni kai; bil. Nr. 042*522, 
011*182 – te le fo nas „Sam sung 
Ga la xy A21s“.

INFORMACIJA

Netektys

„Tel šių ŽI NIŲ“ re dak ci jos ko lek ty vas nuo šir džiai
už jau čia mi ru sių jų šei mas ir jų ar ti muo sius.

Laik raš tis lei džia mas ant ra die niais 
ir penk ta die niais.

Spaus di no UAB Va ka rų spaus tu vė
Ant ra die nio nu me ris – 2 sp. lan kai. 

Tiražas – 4 300 egz.
Už rek la mos ir skel bi mų tu ri nį 

re dak ci ja neat sa ko.
Straips nių au to rių min tys ga li ne su tap ti 

su re dak ci jos nuo mo ne. 
Rank raš čių ne grą ži na me.

Laik raš čio stei gė jas ir lei dė jas – UAB „VVARFF“
Laik raš tis lei džia mas nuo 1999 m. spa lio 1 d.

Ad re sas:
Respublikos g. 1, LT-87130 Tel šiai.

Tel./faks. (8 444) 52255,
tel. 8 698 54959,

el. pa štas: tz@tzinios.lt
www.tzi nios.lt

RE DAK TO RĖ
Vi li ma MEŠ KAUS KIE NĖ
El. pa štas: vilimam@tzinios.lt
(tel.: 52280, 8 686 82734).

ŽUR NA LIS TAI
Aurelija SERVIENĖ
(tel. 8 628 86895)
El. pa štas: aurelija@tzinios.lt
Monika GIRDVAINĖ
(tel. 8 693 84011)
El. paštas: monika@tzinios.lt
An ta nas NEK RA ŠIUS
(tel. 8 616 85543)
El. pa štas: antanas@tzinios.lt

SKEL BI MAI, PRE NU ME RA TA
Da lia USE LIE NĖ
El. pa štas: prenumerata@tzinios.lt
arba reklama@tzinios.lt
(tel.: 52255, 8 686 82738).

DI ZAI NE RĖ- MA KE TUO TO JA
Raimonda RUKŠĖNAITĖ-BLIUTĖ
El. pa štas: tz@tzinios.lt
(tel.: 52280)

FO TOG RA FAS
Ro lan das MEŠ KAUS KAS
El. pa štas: rolandas@tzinios.lt
(tel.: 52255, 8 612 24745).
KO REK TO RĖ
Rasa DEVYŽIENĖ
El. pa štas: tz@tzinios.lt

REK LA MOS VA DY BI NIN KĖ
Lina ŽUTAUTĖ
El. pa štas: a.reklama@tzinios.lt 
(tel.: 52255, 8 615 76778).

Projektą 
„Raktas į Žemaitiją: kultūra, 
tradicijos, žmonės“ remia

Vis kas lai do tu vėms VI SĄ PA RĄ ma žiau sio mis 
kai no mis ne tik Tel šiuo se, bet ir Lie tu vo je.

Paruošia mirusįjį šarvoti. Veža kremuoti.
Karstai Telšiuose pristatomi NEMOKAMAI. 

J. NOR KAUS FIR MA 
„MAL DA“

Kars tai – nuo 80 €, įka pės vyrams ir moterims, mu zi kan tai, 
gie do to jai,  duobės kasimas, katafalkų nuoma ir vi sa ki ta, 
kas pa leng vin tų Jū sų rū pes čius. Paima velionį iš namų, 
ligoninės ar bet kurios Lietuvos vietos. 

A-5

Mi ni jos g. 7A, Tel šiai. 
Tel.: 8 688 03618, 8 640 44428, (8 444) 54637.

Am ži ny bėn pa ly dė jus vy rą, tė tį, se ne lį STA SĮ OPULS KĮ 
nuo šir džiau sia pa dė ka Tel šių Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ėmi mo į 
dan gų baž ny čios kle bo nui pre la tui Juo zui Šiu riui, mon sin jo-
rui Ri man tui Gud lin kiui, ku ni gui Egi di jui Kum žai, Ga dū na vo 
se niū ni jos se niū nui Jus tui Dap kui, dar buo to jams, kai my nėms 
– vi siems už mal das, pa gal bą, bu vi mą kar tu.

Die vo pa lai mos Jums vi siems.
Žmo na Zo fi ja ir vai kai su šei mo mis

PA MINK LAI.

BE TO NUO JA. MON TUO JA. 
KON SUL TUO JA.

Pa mink lams tai ko mos 
NUO LAI DOS.

Den gia gra ni to plokš tė mis.

U-076

Laz dy nų Pe lė dos g. 77, 
TRYŠ KIAI, Tel šių r.

Tel.: 8 611 26272, 8 616 01087.

Ryš kė nų se niū ni jo je
Gruo džio 28 d. Ade lė Mont vy die nė, gim. 1935 m.
Var nių se niū ni jo je
Gruo džio 24 d. Va le ri ja Ber sė nie nė, gim. 1933 m.
Gruo džio 26 d. Vla dis lo vas Šo rys, gim. 1950 m.

Žmo gus išei na taip pat, kaip sve čias, ku rio tu lau kei ir ku ris 
pa li ko išei da mas gra žų pri si mi ni mą.

                                                                                    (A. Dri lin ga)
Skau džios ne tek ties va lan dą dėl Ro mo Ur bo no
mir ties už jau čia me ve lio nio šei mą ir ar ti muo sius.

E., S. Bumb laus kai, I., V. Re me zos, L., P. Re me zos

Te ly di Jus pa guo da ir dva sios stip ry bė šią sun kią ne tek ties 
va lan dą.

Mi rus Ado mui Pronc kui nuo šir džiai už jau čia me ve lio-
nio žmo ną, duk ters EDI TOS MIT KIE NĖS, sū naus šei mas.

Mi rus bran giam tė ve liui, se ne liui, pro se ne liui ED VAR DUI 
STAL MO KUI nuo šir džiai už jau čia me vi sus ar ti muo sius.  
Te ly di Jus pa guo da ir dva sios stip ry bė sun kią ne tek ties 
va lan dą.

Te bus stip res nė aki mir ka už mir tį
Ir lai kui bė gant teap rims kan čia,
Ji ne mi rė, tik aša ra pa vir to,
Ku ri per am žius liks gy va.
Mi rus ma mai nuo šir džiai už jau čia me MA RI JĄ 
ir STA NIS LO VĄ KNIŪKŠ TAS.

Kai my nai

Klu bo „Ža rė nų sen jo rai“ na riai ir Ža rė nų se niū ni jos se niū nai čiai

Ka pų ty la ir juo da že me lė am ži nam poil siui pri glau dė my-
li mą tė vą, uoš vį, se ne lį Ed var dą Stal mo ką.

Da li ja mės skaus mu ir nuo šir džius užuo jau tos žo džius 
ski ria me jo ar ti mie siems.

Kegų–Karštenių se niū nai ti ja

Te gul mū sų ty lūs ir nuo šir dūs užuo jau tos žo džiai pa leng vi na 
jū sų skaus mą dėl my li mos se sers Onos Li di kaus kie nės 
mir ties. Nuo šir džiai už jau čia me JO NĄ RO ČIŲ 
ir ar ti muo sius.

K., K. Mi nel gos, A., K. Ši mu liai, O., J. And riuš kos, 
V. Ma la kaus kie nė

Zi na ir Pet ras Var ne liai, Ely tė ir Ste po nas Sa vic kiai, 
Ju lė ir Jo nas Lu ko šiai

Pro jek tas „Pir mas žings nis kū ry biš ko vers lo link“

Gy ve ni mas tra pus...
Aki mir ką žmo gus ša lia, o ki tą jo jau ne bė ra.
Bet žmo gui lem ta skaus mą už ge sin ti,
Ras ti ra my bę, su si tai ky ti su lem ti mi.
Mi rus sū nui Ar vy dui nuo šir džią užuo jau tą reiš kia me 

RE GI NAI SI MO NA VI ČIE NEI ir jos šei mos
na riams.

Luo kės „Bo čiai“

To kia žmo gaus lem tis...
Plyks te lė ti ir vėl už ges ti.

E., P. Bliu tai, G., R. Bliu tai

To kia že miš ka bū tis...
Sa vo ar ti mų jų ne tek ti.

Mi rus Ro mui Ur bo nui nuo šir džius užuo jau tos 
žo džius ski ria me jo šei mai ir ar ti mie siems.

Gruo džio 31-ąją, apie pu sę dvy-
lik tos nak ties, Tel šiuo se, Mas čio 
gat vė je, esan čia me dau gia bu-
čia me na me ki lo gais ras. Ug-
nia ge siams gel bė to jams pa vy ko 
iš gel bė ti gais ra vie tė je bu vu sią 
mo te rį.

Mo ni ka GIRD VAI NĖ

Kaip pra ne ša Tel šių prieš gais ri-
nės gel bė ji mo pa jė gos, at va žia vus 
į įvy kio vie tą bu tas de gė at vi ra 
lieps na. Jo vi du je bu vo mo te ris, 
ku ri iš pa tal pos pa ti išei ti ne ga-
lė jo. Skau džios ne lai mės pa vy ko 
iš veng ti.

Ug nia ge siai gel bė to jai dū mų 
pri si kvė pa vu sią, ko ją ap de gu sią 

Nau jų jų iš va ka rė se – gais ras 
dau gia bu ty je

mo te rį iš ne šė į lau ką. Bu te gy-
ve nu si nu ken tė ju sio ji per duo ta 
me di kams. Ji gy do ma Re gio ni-
nė je Tel šių li go ni nė je.

Lai mei, vie na me kam ba ry je 
įsi plies ku si ug nis į ki tus bu tus 
neišp li to. Dau gia bu čio gy ven to-
jų eva kuo ti ne pri rei kė.

Gais ro me tu iš de gė vie nas kam-
ba rys ir ap de gė ja me bu vę na mų 
apy vo kos daik tai, iš de gė lan gas. 
Ap rū ko bend ro jo nau do ji mo 
pa tal pos, ap lie tas apa čio je esan-
tis bu tas.

Dū mų de tek to riaus bu te ne-
bu vo.

Ti ria ma, dėl ko ga lė jo kil ti 
gais ras.

Per gais rą iš de gė vie nas kam ba rys ir ap de gė ja me bu vę na mų apy vo kos 
daik tai. Ug nis į ki tus bu tus neišp li to.

Sau lė te kio gat vė je ras tas 
ar ti le ri jos svie di nys

Gruo džio 31 d., apie 10.19 val., 
gy ven to jas Tel šių r. po li ci jos ko-
mi sa ria to pa rei gū nams pra ne šė 
apie ras tą į šo vi nį pa na šų sprog-
me nį. 1958 m. gi męs vy ras ra di nį 
Tel šiuo se, Sau lė te kio gat vė je, ap-
ti ko vaikš čio da mas lau ke. Įves tas 

pla nas „Sky das“. At vy kę „Aro“ 
pa rei gū nai nu sta tė, kad ras tas 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro lai kų 
23 mm ar ti le ri jos svie di nys. Iš-
mi nuo to jai sprog me nį iš si ve žė 
su nai kin ti.

Pa reng ta pa gal Tel šių aps. VPK inf.
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„Imant pri si pil do del nai, duo-
dant – šir dis“ – ši iš girs ta min tis 
Lie tu vos skau ti jos Tel šių tun to 
va do vę Edi tą Bar sie nę pa ska ti-
no Ma žo jo je Tel šių baž ny tė lė je 
at kur ti veik lų pa ra pi jos „Ca ri-
tą“, bur ti sa va no rių gru pę.
Ak ty vi veik la pra si dė jo kar tu 
su pa va sa rio ka ran ti nu, tad 
iš šū kiai tik rai bu vo ne men ki. 
E. Bar sie nė dė kin ga pa ra pi jie-
tei sen jo rei mo ky to jai An ge lei 
už pa gal bą, mal das ir pa ta - 
ri mus.

Ge ru mas mus vie ni ja
Ma žo sios baž ny tė lės „Ca ri to“ 

sa va no rės nuo Vargs tan čių jų 
die nos pra dė jo pa ra mos ak-
ci ją pa ra pi jos sto ko jan tiems, 
kvies da mos kiek vie ną as me-
niš kai su si mąs ty ti, kiek ir kaip 
ga li pa gel bė ti ša lia esan čiam. 
Bu dė da mos sek ma die niais 
baž ny čio je šv. Mi šių me tu 
kvie tė vi sus no rin čius priei ti, 
pa si kal bė ti, įsi trauk ti į pa ra pi-
jos „Ca ri to“ veik lą, vie ny tis su 
kiek vie nu pa gal bos rei ka lin gu 
žmo gu mi.

Ad ven tą pa ra pi jos „Ca ri tas“ 

Ma žo jo je baž ny tė lė je sa va no riai ren gia ge ru mo ak ci jas

pra dė jo ak ci ja „Ge ru mas mus 
vie ni ja“. „Mie las pa ra pi jie ti, pa-
si da link sa vo šir dies ge ru mu ir 
su teik vil ties ki tiems!“ – taip sa-
va no rės, bu dė da mos vi so se sek-
ma die nių šv. Mi šio se, kvie tė už 
au ką įsi gy ti „Ca ri to“ žva ke lę ir 

kar tu liu dy ti, kad ad ven tas yra 
veik lios Mei lės lai kas.

„Ad ven to Ge ru mo 
skry ne lė“

Pa ra pi jos „Ca ri tas“ skel bė ak ci-
ją „Ad ven to Ge ru mo skry ne lė“. Ši 

skry ne lė ge rų žmo nių dė ka pri-
si pil dė ska nu my nais ir au ko mis.

„Ap lan ky ta 17 la bai gar baus 
am žiaus vie ni šų sen jo rų. Jie ne 
tik la bai dė ko jo ir jau di no si ga vę 
ska nu my nų ir lin kė ji mų lauk-
ne šė lį, bet ir pa ly dė jo mal da bei 
pa lai mi ni mu „Ca ri to“ sa va no res“, 
– pa sa ko jo E. Bar sie nė.

Prie „Ad ven to Ge ru mo skry-
ne lės“ pri si dė jo Lie tu vos skau ti-
jos vy res nių jų skau tų gru pė, ku ri 
sa vo ini cia ty va la bai pra tur ti no 
ad ven to lai ko tar pį vie nai dau gia-
vai kei, aš tuo nių vai kų, šei mai, gy-
ve nan čiai Tel šių ra jo ne, ato kia me 
Pa tau sa lės kai me. Vi si šios šei mos 
na riai su lau kė ne tik as me niš kai 
pa gal jų sva jo nes pa rink tų do-
va nė lių, bet ir la bai rei ka lin gų 
prie mo nių, skir tų nuo to li niam 
mo ky mui si (sep ty ni šios šei mos 
vai kai yra mo kyk li nio am žiaus): 
plan še ti nių kom piu te rių ir mo-
bi lių jų te le fo nų.

„Džiu gu, kad „Ca ri te“ sa va-
no riau ja ir jau nos mer gi nos, 
gim na zis tės, ku rioms ši veik la 
yra la bai svar bi gy ve ni miš ka ir 
krikš čio niš ka pa mo ka“, – džiau-
gė si Edi ta.

Ska ti na ir pa lai ko „Ca ri to“ 
veik lą

„Ca ri to“ veik lą la bai ska ti na ir 
pa lai ko pa ra pi jos kle bo nas pre la-
tas J. Šiu rys ir baž ny tė lė je dir ban-
tys ku ni gai. Jų nuo šir dūs lin kė ji-
mai, ka lė dai čiai ir mal da yra ne 
tik di de lė do va na vie ni šiems pa-
ra pi jos sen jo rams, bet ir pa ska ta 
„Ca ri to“ sa va no riams.

Pa sak E. Bar sie nės, vi si la bai 
lau kia to lai ko, kai ga lės vyk dy ti 
kon tak ti nę veik lą, kai su si ti ki mai 
bus gy vi, šil ti ir jau kūs.

„Išk lau sy mo tar nys tė“
„Ca ri to“ atei ties pla nuo se – pa-

ra pi jo je ak ty viai vyk dy ti „Išk lau-
sy mo tar nys tę“.

„Ši tar nys tė skir ta no rin tiems 
iš si kal bė ti, pa si da ly ti rū pes čiais 
ir bū ti iš girs tiems. Ne re tai žmo-
nės jau čia si vie ni ši, neišk lau sy-
ti ir pa mirš ti. Tai ir yra vie na iš 
šian die ni nės vi suo me nės skur do 
for mų. To kį var gą pa ti rian tiems 
žmo nėms ga li pa dė ti „Išk lau sy mo 
tar nys tė je“ tar nau jan tys sa va no-
riai, ku rie kar tu ieš ko, kaip ga li-
ma iš spręs ti ki lu sias pro ble mas“, 
– min ti mis da li jo si E. Bar sie nė.

Pl-04

R-141

Telšių bažnytėlėje atkurtas parapijos „Caritas“, suburta savanorių grupė.

BLO GA ŽI NIAGERA ŽINIA
At siž velg da mas į Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos De gai čių 

se niū ni jos se niū no raš tą, gruo džio 29 dieną. Tel šių ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to rius To mas Kat kus pa si ra šė įsa ky mą, ku riuo nuo 
sau sio 2-osios įsteig ta De gai čių se niū ni jos ka pi nių pri žiū rė to jo pa rei gy-
bė (0,5 eta to).

Sek ma die nį Vy riau sy bė pra tę sė as me nų ju dė ji mo tarp sa vi val dy bių ri bo-
ji mą iki šių me tų sau sio 31 die nos.

Šiuo me tu, kaip pa ste bi eks per tai, Lie tu va iš lie ka vie na iš vals ty bių ly de rių 
pa gal CO VID-19 vi ru so pa pli ti mą vi suo me nė je.

Mi nė tas Vy riau sy bės spren di mas ga lės bū ti per žiū rė tas po dvie jų sa vai čių, 
sau sio 17 die ną, at si žvel gus į nau jau sius ser ga mu mo ir mir čių nuo ko ro na-
vi ru so in fek ci jos ša ly je duo me nis ir ten den ci jas.

Ti ra žo data: 2020 12 30
Ti ra žo Nr. 1451

Pag rin di niai skai čiai – 
13 14 17 32 44 46; 

„Vi kin gų“ skai čius – 06.

Sau sio 1-osios pa va ka re Re gio-
ni nė je Tel šių li go ni nė je su krykš-
tė pir ma sis šių me tų nau ja gi mis. 
Plun gė je gy ve nan čiai šei mai  
tai – pir ma sis vai ke lis.

Mo ni ka GIRD VAI NĖ

Džiau gia si per so na lo 
dar bu

Ber niu kas į pa sau lį atė jo kiek 
vė liau, nei bu vo pla nuo ta. Plun-
gė je gy ve nan tys nau ja gi mio tė vai 
In ga And riuš kai tė ir Vis man tas 
Rim kus pa sa ko jo šei mos pa gau-
sė ji mui ruo šę si gruo džio mė ne sį. 
Ta čiau ber niu kas gi mė jau nau-
jais me tais, sau sio 1-ąją, 16.55 val. 
Ma žy lis svė rė 3 kg 900 g, jo ūgis 
– 55 cm. Nau ja gi mio būk lė įver-
tin ta la bai ge rai – 10 ba lų.

Lai min ga ma ma ne su reikš mi na 
sim bo li nės vai ko gi mi mo die nos 
– mo te riai svar biau sia, kad sū nus 
gi mė svei kas ir abu jau čia si ge rai.

„Sū naus gi mi mo da ta gra ži, nuo 
šiol švę si me vie ną šven tę po ki-
tos. La bai lau kė me vai ku čio, to dėl 
di de lio skir tu mo mums pa tiems 
tik rai ne bu vo, ka da jis gims. Esu 
la bai pa ten kin ta Aku še ri jos-gi-
ne ko lo gi jos sky riaus per so na lo 
dar bu. Vis kas bu vo da ro ma ope-
ra ty viai, sklan džiai, kad tik mums 
su vai ke liu bū tų ge riau“, – sa kė 
26-erių gim dy vė.

Plun giš kė pa si džiau gė, kad bu-
vo su da ry tos są ly gos vy rui da ly-
vau ti gim dy me ir bū ti kar tu su 
šei ma po jo.

Pir ma sis šių me tų nau ja gi mis Tel šiuo se – plun giš kis

Tė ve liai dar te bes vars to, ko kiu 
var du pa va din ti pir ma gi mį.

Gim dy mų dau giau
Re gio ni nės Tel šių li go ni nės 

Aku še ri jos-gi ne ko lo gi jos sky-
riaus ve dė jas To mas Lū ža in for-
ma vo, kad per 2020 me tus sky-
riu je gi mė 326 vai kai. Tarp jų – 
164 ber niu kai ir 162 mer gai tės. 
Dau giau siai gim dy mų, per 40, 
fik suo ta spa lio mė ne sį.

Ly gi nant su anks tes niais, 2019 
me tais, skai čiuo ja ma 23 gim dy-
mais dau giau.

Gim dy vių su lauk ta ne tik iš 
Tel šių, bet ir iš Ma žei kių, Plun-
gės, Klai pė dos.

„Me tus už bai gė me ge rai, nors 
pan de mi nė si tua ci ja ir ap sun ki-
no sky riaus dar bą. Tu rė jo me ir 

ko ro na vi ru si ne in fek ci ja sir gu sių 
gim dy vių, kas vi sam ko lek ty vui 
su kė lė pa pil do mą įtam pą. Bu vo ir 
už si krė tu sių sky riaus dar buo to jų, 
ki tiems tai ky ta sa vii zo lia ci ja. Dėl 
per so na lo sty giaus ku rį lai ko te ko 
ap ri bo ti tei kia mų pa slau gų spekt-
rą, bet kiek įma no ma sten gė mės 
su teik ti bū ti ną ją pa gal bą. Džiau-
giuo si, kad ko lek ty vas pa siau ko-
jan tis, tad jei gu kaž kas su ser ga, 
izo liuo ja si, li kę me di ci nos dar-
buo to jai dir ba pa pil do mai“, – apie 
ki lu sius iš šū kius kal bė jo T. Lū ža.

Sky riaus ve dė jas džiau gia si, kad 
mo te rys ren ka si gim dy ti Re gio-
ni nė je Tel šių li go ni nė je. Ve dė jas 
pri si mi nė, kad praė ju siais me tais 
vie na mo te ris, gy ve nan ti Klai pė-
do je, ke ti no gim dy ti Vil niu je, ta-
čiau pa si do mė ju si tvar ka Re gio-

ni nė je Tel šių li go ni nė je gim dy ti 
vis dėl to nu spren dė čia ir tuo li ko 
pa ten kin ta.

At si nau ji no ko lek ty vas
Praė ju siais me tais Re gio ni nės 

Tel šių li go ni nės Aku še ri jos-gi ne-
ko lo gi jos sky riaus ko lek ty ve bū ta 
per mai nų. Nuo rugp jū čio sky riui 
va do vau ja nau jas ve dė jas – gy dy-
to jas aku še ris-gi ne ko lo gas T. Lū-
ža. Dir ba ir nau ja gy dy to ja neo-
na to lo gė Eg lė Ly so vie nė. Bu dė ti 
į sky rių at vyks ta nau ji me di kai 
Dai nius Vai čiu lis, Sau lė Vil čins-
kai tė, Sa bi na Špi liaus kai tė.

„Šiuo me tu di de lis pliu sas gim-
dy ti pas mus yra tas, kad mes 
sten gia mės su da ry ti są ly gas, jog 
tė ve lis ga lė tų da ly vau ti gim dy-
me. Dau ge ly je ki tų li go ni nių tai 

nė ra lei džia ma. Aiš ku, vi sų sau-
gu mas yra svar biau sias fak to rius, 
tą už tik ri na me, ta čiau esant pa-
lan kioms ga li my bėms tiek per 
gim dy mą, tik ir po jo lei džia me 
tė čiui pa bū ti su gim dy ve ir nau-
ja gi miu“, – sa kė T. Lū ža.

Mero sveikinimas
Pir muo ju Re gio ni nė je Tel šių 

li go ni nė je gi mu siu nau ja gi miu 
džiau gia si bei svei ki na ir Tel šių 
ra jo no sa vi val dy bės me ras Kęs-
tu tis Gu sa ro vas: „Nors Nau juo-
sius me tus pa si ti ko me nuo to li niu 
bū du, bet džiaugs mas toks pa ts. 
Ne ga li me tra di ciš kai pa svei kin ti 
pir mo jo ra jo ne gi mu sio ma žy lio 
ir jo tė ve lių, bet lai ky da mie si rei-
ka la vi mų lin kė ji mus per duo si me 
sau giai nuo to li niu bū du. Nors 
pir ma sis šie met Re gio ni nė je Tel-
šių li go ni nė je gi męs kū di kis nė ra 
mū sų ra jo no gy ven to jas, bet tai 
ne su ma ži na lai mės ir džiaugs mo 
į pa sau lį at ke lia vus nau jam ma-
žy liui. Svei ki nu tė ve lius su lau kus 
šio di džiau sio gy ve ni mo ste buk lo 
– nau ja gi mio, lin kiu kuo di džiau-
sios svei ka tos, kuo grei čiau su-
stip rė ti, at gau ti jė gas ir džiaug tis 
šiuo ne pa kar to ja mu jaus mu. Taip 
pat la bai džiu gu, kad ap lin ki nių 
ra jo nų tė ve liai šiam svar biam gy-
ve ni mo įvy kiui vis daž niau ren-
ka si mū sų li go ni nę ir pa si ti ki čia 
dir ban čiais gy dy to jais. Dė ko ju 
vi sam li go ni nės per so na lui, dar 
kar tą svei ki nu tė ve lius ir lin kiu 
kuo ge riau sios svei ka tos.“

Plun giš kių šei ma su Aku še ri jos-gi ne ko lo gi jos sky riaus per so na lu.


