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Pirmasis šių metų naujagimis
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Tarybos posėdis: ir apie esmę,
ir apie smulkmenas
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SIUVĖJUS.

Vidutinis darbo užmokestis – 1300 Eur

UAB „BIO WOOD“

GAMINA IR
PARDUODA

MEDIENOS PJUVENŲ

GRANULES – 170 Eur
MEDIENOS PJUVENŲ

BRIKETUS – 125 Eur
* kainos su PVM fiziniams asmenims.
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užsakius 3 ir daugiau padėklų
Informacija ir užsakymai

Tel. 8 611 56469
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Z. Dargienė augina prancūziškųjų aubrakų veislės mėsinius raguočius.

Prasidėjo Jaučio metai. Viešnagė raguočių ūkyje

Pagal Kinų Saulės kalendorių 2021-ieji – Jaučio metai. Sakoma, jog šie metai bus sėkmingi ne tik gimusiems po Jaučio ženklu, bet ir
tiems, kas augina šiuos raguočius. Nors mūsų rajone jaučių augintojų gana nemažai, tačiau žmogaus, turinčio Jaučio pavardę, rasti
nepavyko – VĮ Registrų centro duomenimis, ponas Jautis mūsų savivaldybėje negyvena.
Įžengus į naujus metus, „Telšių ŽINIOS“ kviečia susipažinti su Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės Zitos Dargienės
ūkyje auginamais ypatingais prancūziškųjų aubrakų veislės mėsiniais raguočiais.
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Paskiepyti pirmieji Telšių ligoninės
medicinos darbuotojai

Praėjusį trečiadienį, gruodžio
30-ąją, VšĮ Regioninę Telšių li
goninę pasiekė pirmoji vakcinos
nuo koronavirusinės infekcijos
siunta. Iš viso paskiepyta 30 li
goninės medicinos darbuotojų.
Kita vakcinos dozė turėtų atke
liauti sausio 20-ąją.
Monika GIRDVAINĖ

Skiepyti įvairių skyrių
darbuotojai

Regioninės Telšių ligoninės di
rektorės pavaduotoja Simona Si
maitytė informavo, kad vakcinos
buvo atvežtos iš VšĮ Respubliki
nės Šiaulių ligoninės, užtikrinant
visus vakcinos laikymo ir trans
portavimo reikalavimus.
Skiepijamų darbuotojų sąrašą,
anot pašnekovės, ligoninės admi
nistracija sudarė vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos sveikatos

Pirm oj i pas kiep yt a COV ID-19
pad al in io vyr esn ioj i slaug yt oj a
A. Kontvainienė.

apsaugos ministro-valstybės ly
gio ekstremaliosios situacij os
valstybės operacijų vadovo įsa
kymu, kuriame nurodytos CO
VID-19 vakcinacijos prioriteti
nės grupės. Taip pat atsižvelgta į
darbuotojų norą skiepytis.
„Pirm iaus ia buv o skiepij a
mi prior it et in ių grupių dar
buotojai. Skiepyt i COVID-19
infekcija nepersirgę, antikūnų
neturintys medicinos darbuo
tojai, dirbantys COVID-19 pa
dalinyje, Priėmimo-skubiosios
pag alb os, Rean im ac ij os sky
riuos e, oper ac inėj e. Taip pat
skiepyt i darbuotoj ai, teik ian
tys skubią pagalbą. Medicinos
darbuotojai buvo vakcinuojami
nepriklausomai nuo jų einamų
pareigų – gydytojai, slaug ytojos,
slaug yt oj ų pad ė
jėjos, valytojos“, –
sakė S. Simaitytė.
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Nors metai ir nusinešė
daug džiaugsmo ir svajų,
Nors smilkiniuos pražydo
sruogos sidabru,
Laimingas būkite sulaukęs
šios garbingos sukakties,
O akys ir toliau
gyvenimo ugnim spindės!
Gražaus 95 metų jubiliejaus proga
STEPĄ JANKAUSKĄ sveikina
anūkas Karolis su žmona Indre
ir proanūkis Ąžuolas.
R-330

TELŠIŲ MOBILIOJO PUNKTO INFORMACIJA

1. Turėjote kontaktą su sergančiu COVID-19 liga asmeniu.
2. Turite simptomų, būdingų COVID-19 ligai.
3. Reikalingas mokamas tyrimas COVID-19 ligai nustatyti.
Reikia konsultacijos minėtais klausimais? Skambinkite Telšių mo
biliojo punkto koordinatoriui tel.: +370 611 22138, 8 611 22138.
U- 709

Telšių r. PSPC direktorė
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Seimas priėmė deficitinį
2021 metų biudžetą

2021 metų valst ybės biudžete
numatyta iš viso daugiau nei 18
mlrd. Eur išlaidų, iš kurių di
džiausia dalis – daugiau nei 4,7
mlrd. Eur – skirta socialinei ap
saugai. Ekonomikai atiteks apie
3,5 mlrd. Eur, švietimui – dau
giau nei 2,8 mlrd. Eur, o sveikatos
apsaugai – apie 1,2 mlrd. Eur.
Šiemet augs vaiko pinigai, senat
vės, netekto darbingumo ir kitos
pensijos, minimalus mėnesinis
darbo užmokestis, padidės bazi
nis pareiginės algos dydis.

Vaiko pinigai

2021-aisiais didės ir vaiko pi
nigai – nuo 60 iki 70 Eur, o neį
galiems, gausių ir nepasiturinčių
šeimų vaikams – nuo 100 iki 110
Eur. Tam šių metų biudžete nu
matyta 63 mln. Eur.
Vaiko pinigus iš viso gauna apie
518 tūkst. vaikų visoje Lietuvoje,
iš jų apie 144 tūkst. – su papildo
ma išmoka vaikui.

Beveik 10 proc. didės
pensijos

Senatvės ir netekto darbingumo
pensijos 2021 m. bus didinamos
9,58 proc. Tiek procentų augs ir
išankstinės pensijos, našlių ir naš
laičių pensijos.
Bendr ai pens ij oms did int i
2021-ųjų biudžete skiriama apie
353 mln. Eur. Numatoma, kad
senjorų vidutinė senatvės pensija
kils 38 Eur (nuo 377 iki 415 Eur),
o turintiems būtinąjį stažą – pa
didės apie 40 Eur (nuo 399,40 iki
440 Eur).
Socialinės paramos išmokoms,
valstybinėms pensijoms indek
suoti 2021 m. biudžete papildo
mai numatyta 29 mln. Eur. Dir
bantiesiems minimalus mėnesi
nis uždarbis iki mokesčių padidės
35 Eur (nuo 607 iki 642 Eur).

Darbo užmokestis

2021 m. minimali alga, kuri
mokama tik už nekvalifikuotą
darbą, didės nuo 607 iki 642 Eur
„ant popieriaus“. „Į rankas“ tai
reikštų algos padidėjimą nuo 447
iki 467 Eur, jeigu asmuo nekaupia
antroje pensijų pakopoje.
Minimalus ar mažesnis atlygi
nimas Lietuvoje mokamas apie
130 tūkst. asmenų iš maždaug
1,27 mln. apdraustųjų visomis
socialinio draudimo rūšimis.
Šiemet turėtų šiek tiek paaug
ti darbo užmokestis ir valstybės
tarnautojams, pareigūnams, vals
tybės ir savivaldybių biudžetinių
įstaigų darbuotojams, politikams
ir teisėjams, nes bazinis pareigi
nės algos dydis didinamas nuo
176 iki 177 Eur.
Mažiausiai uždirbantiems A, B
ir C lygio pareigybių biudžetinio
sektoriaus darbuotojams taip pat
augtų minimalūs pareiginės algos
koeficientai.
Pareiginės algos bazinio dydžio
didinimas palies apie 200 tūkst.
viešojo sektoriaus tarnautojų,
darbuotojų ir pareigūnų.

Savivaldybių biudžetų
pajamos

Kartu su valstybės biudžeto do
tacijomis savivaldybių biudžetų
pajamos augs beveik 11 proc. – iki
358 mln. Eur. Dėl koronaviruso su
sidarius neįprastoms aplinkybėms
ir nukentėjus savivaldybių biudže
tų pajamų surinkimui, šiemet iš
valstybės biudžeto bus skiriamos
lėšos kompensuoti 2020 m. negau
tas pajamas. Taip pat savivaldybės,

esant poreikiui, galės papildomai
skolintis iki 58 mln. Eur.
Pabl ogėjus epid em iol og inei
situacijai ir stiprėjant neigiamai
pandemijos įtakai ekonomikos
srityje, numatoma, kad Lietuvos
ekonomika susitrauks 1,5 proc.,
tačiau 2021-ųjų antrąjį ketvirtį
tikėtinas ekonominio aktyvumo
didėjimas, tad per visus 2021 me
tus Lietuvos ekonomika galėtų
augti 2,8 proc.
Valdžios sektoriaus deficitas su
darys 7 proc. BVP (iš jų 2 proc.
BVP dėl išlaidų, susijusių su CO
VID-19 pandemijos padarinių
valdymo priemonėmis).

Dėmesys koronaviruso
padarinių suvaldymui

2021 m. biudžete apie 1,083 mlrd.
Eur numatyta COVID-19 pande
mijos neigiamiems padariniams
suvaldyti. Iš jų apie 573 mln. Eur
skirta ligos (nedarbingumo) iš
mokoms, subsidijoms prastovų
metu, išmokoms tiek dirbantiems
savarankiškai, tiek ir dar ieškan
tiems darbo; apie 230 mln. Eur
numatyta įmonių, nukentėjusių
nuo COVID-19, subsidijoms,
lengvatinėms paskoloms, daliniam
palūkanų kompensavimui bei ki
tai verslo paramai; apie 65 mln.
Eur – COVID-19 vakcinai įsigy
ti; apie 45 mln. Eur – Privalomojo
sveikatos draudimo fondo išlaidų
finansavimas, užtikrinant medikų
priemokas; apie 80 mln. Eur – gy
dymo ir medicininei įrangai įsigy
ti, laboratoriniams tyrimams ir kt.;
apie 90 mln. Eur – kitoms įvairioms
institucijoms, dalyvaujančioms
kovoje su neigiamais koronaviru
so pandemijos padariniais, ir kt.

V. Bukauskas: „Kalba
gražiai, bet ar žodžiai bus
grįsti darbais?“

Seimo nar ys Valentinas Bu
kauskas neskubėjo komentuoti
2021 m. valstybės biudžeto. Esą
dar per anksti. „Biudžetą kartu
su savo įžvalgomis Telšių rajono
visuomenei pristatysiu per arti
miausius mėnesius, – „Telšių ŽI
NIOMS“ sakė V. Bukauskas. – Kol
kas visiškai nėra aišku, kaip bus
suvaldyta COVID-19 pandemija
ir kiek ji tęsis. Taip pat dar nėra
žinoma, kaip Vyriausybė paskirs
tys lėšas biudžeto programose,
kiek jų teks Telšių rajonui, ir pan.“
Anot V. Bukausko, sveikinti
na, jog 2021 m. šalies biudžetas
orientuotas į socialinės atskirties
mažinimą – pensijų, vaiko pini
gų didinimą ir pan. Esą kalbama
gražiai, tačiau ar žodžiai bus grįs
ti darbais – parodys ateinančios
100 dienų.
2021 m. biudžeto projektą rengė
buvusi Vyriausybė, o atėjusi nauja
padarė tam tikrų korekcijų. Biu
džetas deficitinis, todėl neramu,
ar efektyviai naujoji Vyriausybė
panaudos ketinamas pasiskolinti
lėšas – apie 1 mlrd. Eur. „Darbo
partijos frakcija Seime ne kartą
buvo susitikusi su dabartinės Vy
riausybės atstovais. Siūlėme įtraukti
mūsų programos nuostatus, – teigė
V. Bukauskas, – tačiau biudžete to
neišvydome. Nesulaukėme ir atsa
kymų, koks dėmesys bus skiriamas
tam tikroms sritims – investicijoms
pritraukti, regionų plėtrai, medici
nos darbuotojų, pedagogų atlygi
nimams kelti ir pan. Todėl mūsų
frakcija priėmė sprendimą susilai
kyti tvirtinant 2021 m. biudžetą.“
Parengta pagal LR finansų
ministerijos inf.

V-006

Aktuali informacija apie
koronavirusą rajone

Bendra užsikrėtimų
statistika

Sausio 4 d. fiksuotais epide
miologiniais duomenimis, Tel
šių rajone COVID-19 infekcija
iš viso serga 439 gyventojai.
Pasveikusių nuo šios infekcijos
(nuo rugsėjo 1 d.) skaičiuojama
1 211, mirusiųjų – 44. Dviejų
savaičių sergamumas 100 tūkst.
gyventojų – 793,8 atvejo. Nusta
tyti atvejai siejami su protrūkiais
VšĮ Regioninėje Telšių ligoninė
je, Telšių rajono senelių globos
namuose, Dūseikių socialinės
globos namuose.

Sveikatos priežiūros
įstaigos

Sausio 4 d. fiksuotais epide
miologiniais duomenimis, VšĮ
Regioninėje Telšių ligoninėje
veikiančio specialaus skyriaus,
skirto gydyti COVID-19 liga
sergančius stacionarinius pa
cientus, lovų užimtumas – 100

proc. Ligoninėje koronavirusine
infekcija serga 11 darbuotojų ir
24 pacientai, iš viso pasveiko 153
darbuotojai ir 73 pacientai. VšĮ
Varnių PSPC Palaikomojo gy
dymo ir slaugos ligoninėje sirgę
pacientai ir personalas pasveiko,
naujų susirgimų nenustatyta.

Socialinės įstaigos

Sausio 4 d. fiksuotais epi
dem iol og in iais duom en im is,
Dūseikių socialinės globos na

muose COVID-19 infekcija iš
viso serga 17 darbuotojų ir 59
gyventojai, iš viso pasveiko 23
darbuotojai ir 112 gyventojų.
VšĮ „Vaikystės aitvarai“ ir VšĮ
„Gyvenk kartu“ sirgę gyvento
jai ir personalas pasveiko, naujų
susirgimų nenustatyta. Telšių
socialinių paslaugų centre ser
ga 2 darbuotojai ir 3 gyvento
jai. Telšių rajono senelių globos
namuose serga 6 darbuotojai ir
35 gyventojai.

SVARBIAUSI KONTAKTAI:
Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų cent
ro vadovo tel. +370 611 07033.
Telšių rajono savivaldybės socialinės pagalbos koordinatoriaus
tel. +370 686 62931.
Telšių mobiliojo COVID-19 tyrimų punkto koordinatoriaus
tel. +370 611 22138.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (konsultacijos sa
viizoliacijos klausimais, turėjus kontaktą su užsikrėtusiuoju) tel.
+370 52 649676.
Sveikatos linkėdama – Telšių rajono savivaldybė

Investicijos į šilumos ūkį ir klausimas:
kodėl Telšiuose šilumos kaina yra viena
didžiausių Lietuvoje?
Telšių rajono savivaldybės tary
ba suderino uždarosios akcinės
bendrovės „Litesko“ filialo „Tel
šių šiluma“ 2020–2021 m. in
vesticijų planą. Iš viso per šiuos
metus į šilumos ūkį numatoma
investuoti apie 200 tūkst. Eur.
Svarstydami sprendimo projektą
Vietinio ūkio, ekologijos ir kai
mo reikalų komiteto posėdyje
pol it ik ai pas in aud oj o prog a
„Litesko“ filialo „Telšių šiluma“
vad ov o pak laust i, kod ėl Tel
šiuose šilumos kaina yra viena
didžiausių Lietuvoje.
Antanas NEKRAŠIUS

Gruodžio 22 d. Telšių rajono
savivaldyb ės tar yb os Vietinio
ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų
komitetui „Litesko“ filialo „Telšių
šiluma“ 2020–2021 m. investicijų
planą pristatęs Savivaldybės ad
ministracijos Statybos ir urbanis
tikos skyriaus Statybos poskyrio
vyriausiasis specialistas Karolis
Tilindis pasakojo, jog investicijų
plane 2021 m. numatytas šilumos
apskaitos prietaisų įsigijimas ir
įrengimas Telšių filiale. Esą šilu
mos skaitikliai kas dveji metai yra
nuimami ir vežami metrologiškai
patikrinti. Pagal patikros rezulta
tus prietaisai gali būti grąžinami
atgal į šilumos punktą, remon
tuojami ir grąžinami į šilumos
punktą arba brokuojami ir kei
čiami naujais.
Šiemet numatyta pakeisti 15
šilumos skaitiklių, kurie nepa
taisomi, sugedę, pasenę ir fiziškai
nusidėvėję. Šiluminės energijos
apskaitos prietaisams pakeisti
vartotojų pastatų šilumos punk
tuose planuojama investuoti apie
7 859 Eur.
Preliminari įtaka šilumos kainai
įgyvendinus minėtą investiciją –
0,0028 ct už 1 kWh.
Taip pat į „Litesko“ filialo „Tel
šių šilum a“ invest ic ijų plan ą
įtraukta naujo 2 MW dujinio ka
tilo įrengimas Luokės katilinėje.
Šią investiciją, anot K. Tilindžio,

Telšių rajono savivaldybės taryba
suplanavo 2020 m. pritarusi Tel
šių miesto šilumos ūkio moder
nizavimo ir atnaujinimo sutarties
papildymui, kuriame numaty
ta Luokės katilinės pagrindinių
įrengimų rekonstrukcija, tai yra
įrengti mažos galios 2 MW gam
tinėmis dujomis kūrenamą van
dens šildymo katilą.
Preliminari investicijų vertė su
tartyje – iki 140 tūkst. Eur. Tačiau
planuodama 2020–2021 m. inves
ticijų biudžetą pagal ankstesnių
projektų duomenis ir komercinės
apklausos pradinius rezultatus
„Litesko“ numatė į 2 MW dujinio
katilo įrengimą investuoti iki 200
tūkst. Eur. Esą šiuo metu tiekėjų
apklausos metu pasiūlytos kai
nos svyruoja nuo 140 tūkst. Eur
iki 200 tūkst. Eur.
„Kokia bus galutinė investici
jos vertė, paaiškės įvykus viešųjų
pirkimų procedūroms ir išrinkus
laimėtoją, t. y. mažiausią kainą pa
siūliusį tiekėją, – teigė K. Tilindis.
– Jeigu nepavyktų nupirkti už 140
tūkst. Eur, „Litesko“ filialas „Tel
šių šiluma“ skirtumą padengtų
iš lėšų, kurias pavyko sutaupyti
įgyvendinus kitas investicijas.“
Preliminari įtaka šilumos kainai
įgyvendinus investiciją – 0,036 ct
už 1 kWh.
Kodėl vos per pusmetį nuo
suplanuotų 140 tūkst. Eur iki
200 tūkst. Eur didėjo investici
jos suma? „Pradinėje planavimo
stadijoje mes buvome apklausę
rangovus ir vienas iš jų pasiū
lė katilą pastatyti už 140 tūkst.
Eur, – komiteto posėdyje kalbė
jo „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“
direktorius Vygintas Mikaila. –
Tačiau šis rangovas bankrutavo,
o kitų pasiūlymai siekia nuo 160
tūkst. Eur iki 200 tūkst. Eur. To
dėl atsidūrę tokioje neapibrėžtoje
situacijoje plane numatėme mak
simalią sumą.“
Vietinio ūkio, ekologijos ir kai
mo reikalų komiteto narys Algir
das Bacevičius pasidomėjo, ką
reiškia K. Tilindžio paminėtas

„Litesko“ filialo „Telšių šiluma“
įsipareigojimas sumų skirtumą
padengti iš kitų investicijų su
taupytų lėšų.
„Esame sutaupę apie 50 tūkst.
Eur, – į Tarybos nario klausimą
atsakė V. Mikaila. – Jeigu pame
nate, viena iš investicijų buvo dy
zelinio generatoriaus įsigijimas.
Planuota suma – 50 tūkst. Eur,
įsirengėme už 31 tūkst. Eur. Kita
investicija buvo Luokės katilinės
kamino. Remonto metu buvo su
taupyta apie 20–30 tūkst. Eur. Taip
ta sutaupyta suma ir susidarė.“
„Litesko“ filialo „Telšių šiluma“
vadovas pabrėžė, jog nė vienos
investicijos atsisakyta nebuvo.
Ateityje dar laukia investicijos į
Rainių bei Dariaus ir Girėno gat
vės katilinių kaminų atnaujinimą.
Pasinaudodamas proga pakal
binti „Litesko“ filialo „Telšių ši
luma“ direktorių, A. Bacevičius
jo klausė, kodėl šiluma Telšiuo
se viena iš brangiausių Lietuvoje:
„Pigo kuras, pigo dujos, bet ši
luma viena brangiausių. Kas čia
toje grandinėje yra toks gobšus?
Kas siurbia iš žmonių pinigus?“
Anot V. Mikailos, „Telšių ŽI
NIOSE“ buvo pateiktas palygini
mas: sulygintos vienai kategorijai
priskiriamų šilumos tiekėjų šilu
mos kainos. Brangiausiai moka
Plungės ir Telšių gyventojai. „Iš
tų visų vienoje grupėje esančių
šilumos tiekėjų tik Plungė ir Tel
šiai turi nepriklausomus šilu
mos gamintojus. Jų kaina ir yra
didžiausia. Tad spręskite, kas tą
įtaką (šilumos kainai, – red.) da
ro“, – paaiškino filialo „Telšių ši
luma“ vadovas.
Bendru sutarimu Vietinio ūkio,
ekologijos ir kaimo reikalų komi
teto nariams pritarus „Litesko“
filialo „Telšių šiluma“ 2020–2021
m. investicijų planui, klausimas
perduotas svarstyti Telšių rajono
savivaldybės tarybai.
Gruodžio 29 d. įvykusio posė
džio metu politikai pritarė „Li
tesko“ pateiktoms derinti inves
ticijoms.
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Pagarba Telšių medikams

Esame vieni iš daugybės sirgusiųjų, kurie nuo
COVID-19 gydėmės namuose. Gavus teigiamą
testo rezultatą, apima išgąstis. Sužinoję artimieji,
draugai ir pažįstami taip pat išsigąsta, vos nemeta
ragelio. Ir tik pradėjus juokauti, kad per telefoną
neužsikrečiama, tęsia pokalbį. Visi šimtus kartų
esame girdėję: vaistų nėra, gerti daug arbatos...
O viskas yra ne taip.
Vienuose namuose gyvename trys asmenys ir
visi užsikrėtėme. Jauniausiai, kuriai per keturias
dešimt, viskas praėjo lengvai: kelioms dienoms
dingo uoslė ir daugiau nieko. Man, kuriai šiais
metais sueis septyniasdešimt, prapuolė kvapo ir
skonio pojūčiai, kas kiek laiko keistai suskausdavo
nugarą, po to skaudėdavo galvą, dar po to – lyg ir
gerklę, atsirasdavo sloga. Bet visi tie negalavimai
buvo labai trumpi, nė pusvalandžio nesiekią. Po
dešimties dienų viskas susitvarkė, tik kvapai dar ne
visai ryškūs. Sunkiausiai sirgo vyriausias iš mūsų.
Jam 77 metai, jis daug metų turi bronchinę astmą,
alergiškas žiedadulkėms ir kai kuriems maisto pro
duktams. Jis vargo karščiuodamas. Temperatūra
kilo iki 39 laipsnių, o 38 laipsniai buvo kasdien...
Bet nė karto neduso, neprireikė deguonies.
Ir visą sirgimo laiką nuo gruodžio 16 iki gruo
džio 28 dienos mes nebuvome palikti vieni. Pirmas
maloniai nustebino gydytojas B. P. Levickis. Kai
jį informavome, kad esame užsiregistravę dar y

tis testą, kuriam eilė prieis tik po dviejų dienų,
jis perskambino ir paklausė, ar per pusvalandį
spėsime atvažiuoti prie karštosios linijos paduo
ti mėginių. Kitą rytą, jau 7 valandą, pranešė, kad
COVID-19 testo atsakymas teigiamas, išsiklausi
nėjo ir paskyrė vaistus. Šventinėmis dienomis mus
telefonu konsultavo kiti gydytojai. Su didžiausia
pagarba turiu pasakyti, kad nė vienas jų nebuvo
suirzęs, nekantrus, netgi skambinant Kalėdų die
nomis. Gydytoja V. Šilinskienė, įdėmiai išklau
siusi, skyrė naujus stipresnius antibiotikus, nuo
kurių ligos eiga smarkiai pagerėjo. Budintis gydy
tojas, kuriam ne iš karto pasiseka prisiskambinti,
taip pat įdėmiai konsultavo. Prisijungė prie siste
mos, pažiūrėjo, kas mums skirta... Kai sergantis
žmogus nuo ilgo karščiavimo yra labai nusilpęs,
slaugančiam labai svarbu išgirsti gydytojo nurody
mus, nuraminimą. Mes neišvažiavome į ligoninę
vien dėl nuoširdžios gydytojų paramos telefonu.
Kiek kartų sveikata domėjos šeimos gydytojas
B. P. Levickis, sunku ir suskaičiuoti. Jo nuoširdus
dėmesys tiesiog stebino.
Noriu pasakyti sergantiems dabar ir sirgsiantiems
vėliau: pasitikėkite gydytojais. Sistema veikia, skam
binkite, kreipkitės, konsultuokitės. Svarbu nepersi
gąsti susirgus. Jeigu karščiuoji, nuo arbatų nepas
veiksi. Gydytojai žino, ką daro, pasitikėkime jais.

Adolfas SAVICKAS
1943 04 14–2020 12 22
Krito žiedas kaip naktys, kaip dienos,
Kaip gyvenimas visas nukris,
O jis vienas, jis vienas, jis vienas
Praraston praeitin nebegrįš.
B. Brazdžionis

Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems atsisveikinti su myli
mu vyru ir tėveliu oriai ir pagarbiai. Dėkojame už užuojautą, mintis
ir maldas, kiekvieną ištartą ar parašytą guodžiantį žodį bei finansi
nę paramą. Jūsų palaikymas suteikė mums stiprybės ir palengvino
praradimo skausmą.
Visų artimųjų vardu – žmona ir vaikai su šeimomis

Genoveita GRICIENĖ

Kaunatava, 2020 m. gruodis

Tarybos posėdis: ir apie esmę, ir apie smulkmenas

Gruodžio 29 dieną vyko pasku
tinis 2020 metų Telšių rajono
sav ivaldybės tar ybos pos ėdis.
Kaip jau tapo įprasta, dėl šalį
sukausčiusio karantino posėdis
organizuotas nuotoliniu būdu.
Tač iau kal ėdinio džiaugsmo,
sveikinimų ir geros nuotaikos
nestigo. Susirinkusius politikus
su praėjusiomis švent ėmis ir
Naujaisiais metais sveikino Tel
šių kultūros centro darbuotojai:
muzikos kūrinį dovanojo Ernes
ta Dargužienė, o Kalėdų Senelis
aptarė kiekvieno Tarybos nario
per 2020 metus nueitą kelią.

no gyventojams“, – atsisveikinda
mas politikams palinkėjo Kalėdų
Senelis.

2020 m. Tarybos veiklos
statistika

Tarybos posėdis vyksta nuotoliniu būdu.

Antanas NEKRAŠIUS

K. Gusarovas: „Svarbiausiu
uždaviniu lieka žmonių
saugumas ir sveikata“
Išklausius švenčių proga Telšių
kultūros centro dovanotą muzi
kos kūrinį, šventinį Telšių rajo
no savivaldybės tarybos posėdį
pradėjo rajono meras Kęstutis
Gusarovas.
„Baigiasi išskirtiniai, neramūs
metai, kurie išbalansavo mūsų
įprastą ritmą, išbandė visų mū
sų kantrybę ir gebėjimą atlaikyti
dar nepatirtus iššūkius, bet kar
tu, manau, išmokė prisitaikyti,
priimti sprendimus čia ir dabar ir
veikti nesustojant, – kalbėjo Tel
šių rajono savivaldybės meras K.
Gusarovas. – Ir šiandien visiems
nuoširdžiai ačiū: už kantrybę, už
susitelkimą reikiamu momentu,
už gebėjimą atskirti esmę nuo
smulkmenų ir už tai, kad greitai
išmokome gyventi kitaip!“
Tačiau, anot K. Gusarovo, dar
niekas nesibaigė. Mūsų laukia
sudėtingi sprendimai, neišnyko
neapibrėžtumas, vis dar svar
biausiu uždaviniu lieka žmonių
saugumas ir sveikata. „Nuotolinis
darbas sumažino ar visiškai pa
naikino galimybę susitikti gyvai
su žmonėmis, mums vieniems su
kitais, bet pagausino darbų, ku
riuos galėjome atlikti kitokiais
būdais, – teigė meras. – Todėl
ir raštų gavome, ir į juos atsakė
me trečdaliu daugiau nei pernai,
sprendimų parengta ir priimta
taip pat šiek tiek daugiau. Šiemet
labiau nei pernai rėmiausi Kolegi
jos sprendimais ir protokoliniais
nutarimais, daugiau nuotolinių

Tarybos nariams dainuoja E. Dargužienė.

pokalbių organizavau su frakcijų
seniūnais, daugiau Tarybos narių
kreipėsi individualių pokalbių.
<...> Brėžiame naujas strategines
kryptis dešimčiai metų – rengia
me strateginį plėtros planą. Dė
koju Administracijai ir Tarybos
nariams, kurie aktyviai darbuo
jasi ties tuo svarbiu dokumentu,
taip pat dėkoju įstaigoms, kurios
taupiai naudojo lėšas, nes dalį jų
reikėjo kreipti pandemijos padik
tuota kryptimi. Tarybos spren
dimais koregavome švietimo ir
kultūros įstaigų tinklą, svarstome
socialinės srities pokyčių būtinu
mą. Na, bet apie tai detaliau kal
bėsime pristatydami ataskaitas.
Apibendrinę visus darbus, šiemet
juos sudėsime į bendrą mero ir
Tarybos ataskaitą ir pateiksime
visuomenei.“

Kalėdų Senelio dovana

Po mero kalbos tradiciškai po
litikus pasveikino Kalėdų Sene
lis. Tačiau šiemet Senelis buvo
išskirtinai šmaikštus ir kiekvie
nam Tarybos nariui dovanojo po
pastebėjimą.

Politikus lanko Kalėdų Senelis.

„Šaunuolis Kęstutis!“ – pasi
džiaugė Kalėdų Senelis Telšių
rajono savivaldybės meru K. Gu
sarovu, kuris 2020 m. nepraleido
nė vieno Tarybos posėdžio. Taip
pat pagyrų už pavyzdingą lan
komumą sulaukė Tarybos nariai
Martinas Leščiauskas, Martynas
Gedvilas, Remigijus Puplauskas
ir Tomas Lekavičius.
Smalsiausio Tarybos nario ti
tulas atiteko Algirdui Bacevičiui,
kuris, anot Kalėdų Senelio, pernai
vykusių posėdžių metu pateikė
daugiausiai klausimų.
„Stropiai ir giliai įvairiuose
klausimuose kapstėsi“ Tar ybos
nariai Sigitas Motuzas ir Remi
gijus Macas. O korektiškiausiai
visus metus su kolegomis elgėsi
Algirdas Žebrauskas, Janina Bu
cevičė, Mantas Serva ir Giedrė
Nagienė.
Gilių minčių šaltinis, ne kartą
kvietęs kitus Tarybos narius susi
mąstyti, buvo Kęstutis Trečiokas.
Vicemeras Kazys Lečkauskas
ir Petras Kuizinas, anot Kalėdų
Senelio, pasižymėjo trumpais ir
tvirtais pasisakymais. Šmaikš

čiausi Taryboje buvo Rimantas
Adomaitis ir Algirdas Tarvainis.
Na, o anekdotų karaliaus karū
nos Tarybos posėdžių pertraukų
metu nusipelnė Stanislovas Čeka
nauskas. Senelio teigimu, pasta
rasis politikas prilygsta garsiam
humoristui Raimondui Šilanskui.
Didžiausio Tarybos individua
listo titulas atiteko nebijančiam
savo nuomonės išsakyti Linui
Šedvilui. O gražiausių šypsenų
laureatėmis tapo Jolanta Rupei
kienė ir Vilma Rumšienė.
Prieš daugiau nei mėnesį Ta
rybos nario mandatą gavusiems
Imantui Motiejūnui ir Remigi
jui Juškai Senelis linkėjo nepasi
mesti posėdžiuose. O jauniausiai
Tarybos narei Evelinai Lenkaus
kienei – nepristigti jaunatviško
entuziazmo.
Galiausiai Kalėdų Senelis pa
minėjo Tarybos narę, gydytoją
Simoną Simaitytę, kuri, pasak jo,
šiemet patyrė daugiausiai iššūkių
kovoje su COVID-19 pandemija.
„Sėkmės darbuose, sveikatos
2021 m. bei naudingų ir tvarių
sprendimų Telšių miesto ir rajo

2020 m. įvyko dvylika Telšių
rajono savivaldybės tarybos posė
džių (neskaitant šventinio). Iš viso
politikams buvo pateikta svarstyti
506 sprendimo projektai. Priim
ta – 441 (2019 m. Taryba priėmė
309 sprendimus).
Daugiausiai sprendimų paren
gė Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius – 174, Strateginio plana
vimo ir investicijų skyrius – 49,
Švietimo ir sporto skyrius – 42.
Tarybos sprendimo projektus
rengė ir patys Tarybos nariai: 3
– Tomas Katkus (kai Savivaldy
bės administracijos direktoriaus
pareigos dar medžių viršūnėmis
skraidė), 2 – G. Nagienė, po 1 –
J. Bucevičė, T. Lekavičius ir K.
Lečkauskas.
Kaip Kalėdų Senelis ir minėjo,
nė vieno posėdžio pernai nepra
leido meras K. Gusarovas ir Ta
rybos nariai M. Leščiauskas, M.
Gedvilas, R. Puplauskas ir T. Le
kavičius. Daugiausiai – penkis –
praleido rugsėjo mėnesį Tarybos
nario mandato atsisakęs Arūnas
Andrijauskas. Po tris lankomu
mą žyminčias „N“ raides surin
ko iki spalio mėnesio Tarybos
nario mundurą nešiojęs T. Kat
kus, „stropiai klausimuose besi
kapstantis“ S. Motuzas ir korek
tiškai su kolegomis bendraujanti
G. Nagienė.
2020 m. įvyko dešimt Kontrolės
komiteto posėdžių (iki gruodžio
mėnesio pirmininkavo G. Nagie
nė, svarstyti 28 klausimai), dvyli
ka Sveikatos ir socialinių reikalų
komiteto posėdžių (pirmininkė
S. Simaitytė, svarstytas 171 klau
simas), trylika Švietimo, kultūros
ir sporto komiteto posėdžių (pir
mininkė J. Rupeikienė, svarstyti
196 klausimai), dvylika Verslo,
ekonomikos ir finansų komiteto
posėdžių (pirmininkas R. Ado
maitis, svarstyta 314 klausimų),
dvylika Vietinio ūkio, ekologijos
ir kaimo reikalų komiteto posė
džių (pirmininkas A. Žebrauskas,
svarstyti 375 klausimai).
Pernai įvyko 5 Telšių rajono
savivaldybės tar ybos Kolegijos
posėdžiai. Priimti 9 protokoliniai
sprendimai.
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Prasidėjo Jaučio metai. Viešnagė raguočių ūkyje

tad per metus gimsta iki 100
veršelių. Pusė jų būna telyčaitės,
iš kurių maksimaliai 15 atrenka
ma veislei, o kitos paauginamos
ir parduodamos mėsai.
„Kitaip tariant, iš trijų gimusių
telyčių veislei paliekama viena.
Atr inkd ama ger iausius gyvu
lius, vadovaujuosi principu: atė
jai į tvartą ir iš karto į akis krenta
trečdalis blogų. Dar trisdešimt
procentų privalai atrūšiuoti iš li
kusių. Žinoma, reikia atsižvelgti ir
į motinas: gal ji tik kas antrą veršį
išsaugojo, gal motinystės instink
tas per silpnas ir pan.“, – apie gy
vulininkystę pasakojo ūkininkė.

Atkelta iš 1 psl.
Aurelija SERVIENĖ

Raguoti, stambūs ir
didingi

Telšių rajone, Degaičių seniū
nijoje, Jonauskių kaime, įsikū
rusiame ekologiniame mėsinių
galvijų ūkyje auga prancūziškųjų
aubrakų veislės mėsiniai galvijai.
Po akimis neaprėpiamas pievas
aubrakai ganosi laisvi, minta tik
čia pat išaugintu ekologišku pa
šaru. Kiekvienam galvijui ūkyje
sukurta natūrali, jo veislei tinka
miausia aplinka. Kasdien kruopš
čiai rūpinamasi galvijų gerove, jie
niekada nerišami, tad turi puikiai
išsivysčiusį raumenyną. Dėl dide
lio ganymosi ploto aubrakai auga
visiškai saugūs, yra raguoti, stam
būs ir didingi.

Ūkiuose – 350 galvijų

Prieš trylika metų nuo nulio
pradėję kurti mėsinės galvijinin
kystės ūkį, dabar Dargių šeimos
nariai valdo du ūkius: Z. Dargie
nė – mėsinės gyvulininkystės,
sutuoktinis D. Dargis – pieninių
galvijų. Abiejuose ūkiuose šiuo
metu yra beveik 350 galvijų, iš
kurių – 100 karvių žindenių.
„Tokiose nederlingose žemė
se, kokios yra Nevarėnuose, Jo
nauskių kaimo apylinkėse, vie
nam galvijui būtina skirti 2,5 ha
žemės ūkio naudmenų“, – sakė
ūkininkai.
Z. Dargienė įsitikinusi, kad
mėsinė galvijininkystė yra strate
giškai svarbi ūkio šaka, nes žmo
nėms per amžius reikėjo ir reikės
kokybiškos mėsos. Jos teigimu,
valstybė turėtų daugiau remti šią
ūkio šaką, nes lengvesnės duonos
paragavę žemdirbiai į ją atgal var
gu ar besugrįš.

Prancūziškieji galvijai
lietuviškose pievose

Veršiukai prie motinos būna apie 7 mėnesius.

Ekologiškas ūkis

Per visus ūkininkavimo metus
Dargiai nė karto nėra pirkę nei
trąšų, nei pesticidų. Ūkis – eko
logiškas.
Z. Dargienės ūkis priklauso
Lietuvos mėsinių galvijų augin
tojų ir gerintojų asociacijai, taip
pat ir Lietuvos ekologinių ūkių
asociacijai.

Kokybiška mėsa

Gyvulininkystė yra tokia sritis,
kur viskas dėliojasi dešimtmečiais
ir staigūs posūkiai gali viską labai
greitai išbalansuoti. Anot Telšių
rajono ūkininkų sąjungos pirmi
ninkės, gyvulininkystė turėtų būti
kertinis nejudinamas akmuo –
strategiškai svarbi šaka valstybei.
Kodėl mūsų parduotuvėse nė
ra kokybiškos jautienos? „Todėl,
kad esame lietuviai. Prekybinin
kai, pajutę, kad pirkėjai jau įprato
pirkti kokybišką mėsą, pradėjo iš
ūkininkų reikalauti mažinti kai

nas. Prisiviliojo pirkėją, ir mūsų,
augintojų, jau nebereikia. Varto
tojai tiesiog klaidinami – jiems
vietoj jautienos siūloma „kar
viena“. Didžioji dalis lietuviškos
jautienos eksportuojama į kitas
šalis. Mūsų srityje veikia atvirkš
tiniai konkurencijos dėsniai: kuo
daugiau mėsinių gyvulių augin
tojų, tuo mes turėsime stipresnį
pirkėją. Pirkėjams reikia kiekio, o
kol kas su savo turimais kiekiais
mes to tikrojo pirkėjo vis dar ne
galime prisišaukti. Kuo daugiau
bus mėsinių galvijų augintojų, tuo
bus geresnė produkcijos kaina“, –
kalbėjo ūkininkė.

Būtina kruopšti ir nuosekli
atranka ūkyje

Z. Dargienės nuomone, aubra
kų veislės galvijus tinka auginti
ekstensyvaus ūkininkavimo są
lygomis. Anot moters, būtina
kruopšti ir nuosekli atranka ūky
je. Laikoma 100 karvių žindenių,

Aubrakai Prancūzijoje ganosi
1,5 km virš jūros lygio, kalnuo
se, kur augmenija nėra vešli, tad
lietuviškų pievų žolės jiems so
čiai užtenka.
„Pranc ūz ij oj e, kai pav as ar į
galvijai išgenami į laukus, bū
na aiškiai išryškėję pirmieji trys
šonkauliai, o mūsų bandoje to ne
būna – taigi gyvuliai net per daug
nupenėti“, – apie ypatingos veislės
raguočius kalbėjo ūkininkė.
Aubrakų virškinimo sistema
šiek tiek kitokia – žarnynas ilges
nis negu šarolė ar limuzinų veis
lės galvijų, todėl jie visiškai neiš
rankūs pašarams. Jų net išmatos
skiriasi nuo kitų galvijų – labiau
panašios į arklio.
Aubrakai ne tik ištvermingi, bet
ir ilgaamžiai. Ūkyje yra karvių,
kurios jau atsivedusios po ketu
rioliktą veršelį.
Per žiemą galvijai laikomi šalto
tipo tvartuose palaidi. Vasarą ne
varžomi ganosi pievose. 100 kar
vių žindenių suskirstytos į grupes
po 30–33, veršiukai prie motinos
būna apie 7 mėnesius.

Pasak Z. Dargienės, labai svar
bu žinoti, jog naują karvę į bandą
galima įvesti tik pavasarį, kai jos
išgenamos į lauką: „Jei įvestume
rudenį, kai suvarome į tvartą, tai
naujokę karvę bandos senbuvės
mirtinai užbadytų. Labai aštri
konkurencija.“
Deja, susirgę gyvuliai neg y
domi – laikomasi principo, kad
bandoje turi būti natūrali atranka.

Palinkėjimai

Z. Dargienė teigė, jog Jaučio
metų horoskopas žada sėkmę
praded ant iems ūkininkav imo
verslą. Esą šiais metais investici
jos duos ilgalaikę ir stabilią grąžą.
Tad Naujųjų metų proga Telšių
rajono ūkininkų sąjungos pirmi
ninkė visiems linkėjo sveikatos,
vienybės, susitelkimo, kantrybės
ir sėkmės darbuose!

Ponas Jautis Telšiuose
negyvena

Registrų centro Komunikaci
jos skyriaus projektų vadovė Inga
Dautartienė „Telšių ŽINIOMS“
suteikė informacijos, jog šiuo me
tu nėra asmenų Jaučio pavarde,
deklaravusių gyvenamąją vietą
Lietuvoje.
Panašaus skambėjimo pavar
des – Jautakis, Jautakas, Jautže
mis, Jautakienė ir kt. – turi 407
asmenys visoje Lietuvoje, 3 iš jų
deklaravę savo gyvenamąją vietą
Telšių rajono savivaldybėje.

Kokie bus Jaučio metai?

2021-ieji – Metalinio Jaučio
metai. Horoskopas šiais metais
žada gerus metus visiems Zodia
ko ženklams. Į viską žiūrėsime
pozityviau, nestokosime ener
gijos ir turėsime daugiau progų
džiaugtis. Nestigs motyvacijos
siekti užsibrėžto tikslo.

Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūr ybai

Linksmai ir kūrybingai įgyven
dintas Telšių rajono savivaldy
bės Karolinos Praniauskaitės
viešosios bibliotekos parengtas
projektas „Biblioteka – erdvė
susitikimams, pažinimui ir kū
rybai“ sulaukė didžiulio susido
mėjimo. Projekto vadovė – Vai
kų literatūros skyriaus vedėja
Rūta Savickienė.
Kiekvienas vaikas turėjo gali
mybę kurti, kūr ybiškai pažvelg
ti į skaitomą literatūrą, domėtis
nauj ov ėm is, mok yt is paž int i
pasaulį per skaitomą literatū
rą, kūr ybinius užsiėmimus, sa
vęs ir savo emocijų pažinimą,
pasitikėjimo savimi ugdymą ir
komunikacijos svarbą gyveni
me. Savirealizacijai buvo galima
pasirinkti norimą veiklą iš siū
lomų, nuo žinomų iki inovaty
vių veiklų įvairovės, pagal savo
pomėgius.
Projekto metu sustiprėjo bend
radarbiavimas tarp bibliotekos,
šeimų ir mokyklos. Užsiėmi
muose dalyvavo ir suaugusieji,
kurie įgytą patirtį galės panau
doti dirbdami su vaikais. Projek
to veiklos bus tęsiamos papildant
naujais užsiėmimais, naujomis
programomis. Bibliotekoje esa
mas priemones ir technologijas
bibliotekos filialai ir švietimo
įstaigos galės panaudoti netra
dicinių edukacijų metu ar popa
mokinėje veikloje.
Dailės terapijos užsiėmimus

Savirealizacijai buvo galima pasirinkti norimą veiklą iš siūlomų pagal savo poreikius.

vedė dailininkė Asta Šimkevičie
nė. Vaikų kūr ybiškumas, emo
cijos atsiskleidė kaskart kuriant
naują istoriją, o į jos kūr ybą įsi
traukdavo visi vaikai. Piešiniams
panaudotos netradicinės prie
monės, o svarbiausia – naujos
idėjos, kurias vaikai noriai įgy
vendindavo.
Vaikai ne tik sužinojo, kad ori
gamis – visame pasaulyje popu
liarus japonų meninis popieriaus
lankstymo būdas, kurio tradicijos
siekia beveik tūkstantį metų, bet
ir patys pamėgino išlankstyti pir
muosius darbelius.
Ypač sud om in o eduk ac in is
užs iėm im as „Fot ogr af av im as
be fotoaparato“. Fotografijų ir
medijų meno specialistai Dalia
Mikonytė ir Adomas Žudys su
pažindino su fotografijos alter
natyva – skenografija. Tai nauja
patirtis, kitaip leidžianti suvokti
fotografavimo meną, gilintis į fo

tografavimo skeneriu galimybes.
Už galimybę surengti edukacinį
užsiėmimą dėkojame Kaunata
vos kaimo bendruomenės narei
Vilijai Jocienei.
Šiaulių apskrities Povilo Višins
kio viešosios bibliotekos darbuo
tojos Giedrė Čarienė ir Agnė Are
liūnaitė vaikams vedė terapinius
emocinio ugdymo užsiėmimus:
su edukaciniais žaislais Kimočiais
ir „Mano jausmų muzika“.
Daug emoc ij ų, kūr yb in io
džiaugsmo vaikai patyrė per susi
tikimus ir kūrybines dirbtuves su
rašytojais. Vaikų literatūros sky
riaus svečiai buvo Darius Rekis,
Dainius Šukys, Ignė Zarambaitė,
Tomas Dirgėla, Benas Bėrantas,
dailininkė Tania Rex, gamtos fo
tografas Marius Čepulis. Mūsų
lankytojai ne tik susipažino su
žymiais žmonėmis, bet ir kūrė
pasakas, knygų personažus, mu
zikavo, piešė...

Vaikai susitiko su Žemaitijos
krašto nematerialiojo paveldo
saugotoj omis ir skleidėj omis,
Telšių rajono savivaldybės kultū
ros centro kolektyvų vadovėmis:
folkloro ans amblio „Spigėns“
vad ov e Dian a Bombl ausk ie
ne ir vaikų folkloro ansamblio
„Čiučiuruks“ vadove Rita Ma
cij ausk ien e, šiam kol ekt yv ui
vadovaujančia daugiau kaip 30
metų. Pasiklausė ir pasimokė že
maitiškų dainų, žaidimų, pašo
ko, pagrojo senoviniais muzikos
instrumentais.
Visos siūlytos veiklos vaikams
padėjo atrasti nišą savirealizacijai:
kūrybiškumui ugdyti, skaitymui
skatinti – susitikimai su rašytojais
ir jų vedamos kūrybinės dirbtu
vės; emocijoms pažinti, valdy
ti, jų raiškai – terapiniai dailės,
pasakų ir emocinio suvokimo
užsiėmimai; inovatyviai veiklai
pažinti – skenografijos užsiėmi

mai; įvairiapusiam kūrybiškumui
ir smulkiajai motorikai ugdyti –
origamio užsiėmimai.
Vaikai savo kūr ybos darbus
eksponavo trijose parodose (ori
gamio, dailės ir skenografijos).
Projekto dalyviai užsiėmimų me
tu sukūrė 102 dailės kūrinius, 28
origamio darbus ir 48 nuotraukas,
fotografuotas skeneriu.
Viešojoje bibliotekoje surengta
fotografijų paroda „Prisiminus
projekto akimirkas“.
Veiklos vyko Telšių, Mažeikių,
Rietavo viešosiose biblioteko
se, Telšių viešosios bibliotekos
filialuose: Kaunatavos, Tryškių,
Nevarėnų, Ryškėnų. Jas vykdyti
padėjo Šiaulių apskrities Povi
lo Višinskio viešoji biblioteka,
Telšių rajono Kaunatavos kaimo
bendruomenė, bibliotekininkai,
pedagogai, tėvai.
Rengdami susitikimus ir už
siėmimus, bendradarbiavome su
Telšių kultūros ir švietimo įstaigo
mis, asociacija „Telšių mamyčių
klubas“, Telšių moterų bendrijos
„Akvilina“ vaikų dienos centru ir
kitomis organizacijomis, dirban
čiomis su vaikais.
Dėl COV ID-19 epid em ij os
įvesto karantino projekto veiklų
vykdymas prasidėjo liepą (mėne
siu vėliau). Artėjant ir stiprėjant
antrajai epidemijos bangai, veik
los buvo paspartintos ir edukaci
jos užbaigtos mėnesiu anksčiau.
Telšių Karolinos Praniauskaitės
viešosios bibliotekos inf.

ANTRADIENIS

SKELBIMAI
B-968

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.

* at
lie
k a vi
daus ir lau
ko van
dentiek io, kanalizacijos, šil
dymo,
santechnikos
siste
mų remonto ir montavimo
darbus. Mini eksk avatoriaus
pa
slau
gos. Tel. 8 610 08304.
Telšiai

R-258

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

* gamina ir montuoja kaminų
įdėklus, pristatomus, apšiltintus
kaminus. Ardo kaminų pertvaras,
didina angas. Atlieka skardinimo
darbus. Tel. 8 679 27337. Telšiai

PARDUODA
BUTUS
2 KAMBARIŲ

* valo kaminus ir krosnis. Važiuoja
į kaimus. Tel. 8 675 59411. Telšiai

* II a., Kepyklos g. 4, Telšiuose. Tel.:
8 618 26492, 8 618 26493. Telšiai

NAMUS, SODYBAS, SKLYPUS
* 6 a žemės sklypą sodininkų
bendrijoje „Klevas“ Telšiuose. Tel. 8
686 81018 (skambinti nuo 18 val.).
Telšiai
* žemės ūkio paskirties žemę
Telšių r.: 15,35 ha Kiršių k., 6 ha
Dūseikių k. Tel. 8 672 63277. Tel
šiai
* du žemės ūkio paskirties sklypus
Grumblių k., Paukštakių sen., Plun
gės r. (bendras plotas apie 20 ha,
iš jo – 2,4 ha ploto miškas, atlikti
kadastriniai matavimai, geras pri
važiavimas). Tel. +370 656 58873.
Telšiai

GYVULIUS
* apie 130 kg bekoną (šertas na
miniais pašarais). Tel. 8 636 44907.
Telšiai
* žąsų ir ančių skerdieną Telšių r.
Galima pirkti ir gyvas. Tel.: 8 636
99827, 8 654 94628. Telšiai
* jaunas aveles, avis skersti ir avis
su ėriukais, bulves (augintos be
cheminių trąšų, kaina 10 Eur už 50
kg maišą). Tel. 8 662 02255. Telšiai
* apie 160 kg bekoną (kaina 3 Eur
už kg). Tel. 8 699 31418. Telšiai
* kiaules, šertas naminiais paša
rais. Tel. 8 683 83471. Telšiai
* apie 180 kg kiaulę Rainiuose. Tel.
8 684 30352. Telšiai
* kiaulienos skerdieną puselėmis
(lietuviška, svilinta, 1 kg kaina 2,55
Eur, lenkiška – 2,25 Eur). Atveža.
Tel. 8 607 12690. Plungė

TRANSPORTO PRIEMONES,
JŲ DETALES, ŽEMĖS ŪKIO
TECHNIKĄ
* VW LT-35 (1997 m., 2,3 l, benzi
nas, dujos, TA, krovininis (2 x 4 m),
naujos žieminės padangos, vairo
stiprintuvas ir vairo kolonėlė, kai
na 2 800 Eur). Tel. 8 623 44094.
Plungė

BALDUS
* pigiai: televizoriaus staliuką, vir
tuvės stalą su kėdėmis, žurnali
nį staliuką, įvairias lentynėles su
kabyklomis, veidrodžius (ovalius
ir keturkampius), pakabas (tvirti
namas prie sienos), suolus, duris
(tinka pirčiai), ovalų stalą (dvyli
kai žmonių). Kaina sutartinė. Tel. 8
610 39664. Plungė

R-134

* pigiau – skaldytas lapuočių mal
kas, malkas rąsteliais, pjaustytas
atraižas, lapuočių pjuvenas ir įvai
rią statybinę medieną. Atveža ne
mokamai. Tel. 8 648 83487. Plungė
* kokybiškus pjuvenų briketus ga
mintojo kainomis. Pristato! Tel. 8
645 38863. Plungė
* pjuvenų briketus ir granules. Tel.
8 687 47247. Plungė
* beržo, ąžuolo pjuvenų briketus
(kaina nuo 109 Eur), sertifikuotas
A1 klasės granules (nuo 155 Eur).
PRISTATO. Tel. 8 636 62665. Plungė
* pigiai – skaldytas lapuočių mal
kas. Atveža. Tel. 8 612 63179. Plungė
* beržo, juodalksnio skaldytas,
pjaustytas trinkelėmis malkas
(turi sausų), gali supjauti 2–3 m
ilgio rąsteliais, pjuvenas, pju
venų briketus. Atveža nemo
kamai. Tel. 8 670 23004, www.
malkoskurui.lt. Plungė
* beržo, juodalksnio skaldytas,
pjaustytas trinkelėmis malkas
(turi sausų), gali supjauti 2–3 m
ilgio rąsteliais, pjuvenas, pju
venų briketus. Atveža nemoka
mai. Tel. 8 671 87130. Plungė
* pigiai – šieno ritinius Telšių r. Pa
siimti patiems. Tel.: 8 614 32724, 8
698 86129. *

PASLAUGOS
BUHALTERINĖS
PASLAUGOS
ūkininkams ir kitiems
verslininkams

Prasidėjo 2021 metai, tad
laikas pasirūpinti apskaita
naujiems metams.
Daugiau informacijos
www.aktyvas.lt
ir tel.: 8 614 90774,
8 612 30577.
U-703

Pl-03

* kviečius, miežius, kvietrugius.
Atveža. Tel. 8 686 93146. Telšiai

* veža žvyrą, smėlį, juodžemį ir
visus kitus birius krovinius ma
žais kiekiais – 3–5 t. Tel. 8 617
09053. Telšiai

* pigiai – 3 dalių plastikinius bal
kono langus (yra roletai, tinklelis).
Tel. (8 444) 31789. Telšiai

* ŽVYRAS, SMĖLIS, SKALDA.
Ekskavatorių ir savivarčių pa
slaugos. Tel. 8 647 12181. Telšiai

KITAS PREKES

* suvirintojas-santechnikas atlieka
šildymo, vandentiekio, kanalizaci
jos įrengimo darbus. Dirba su savo
arba užsakovo medžiagomis. Eko
nomiški šildymo katilai. Tel. 8 688
48767. Telšiai

* brigada dengia stogus, atlieka
pakalimus. Atlieka visus skardi
nimo darbus. Pasirūpina medžia
gomis. Sudaro sąmatas nemoka
mai. Dirba ištisus metus. Tel. 8 675
59411. Telšiai
* atlieka visus skardinimo darbus.
Važiuoja į kaimo vietoves. Tel. 8
622 92353. Telšiai
* dengia stogus. Atlieka pakali
mus. Montuoja stoglangius. Atlie
ka skardinimo darbus. Pasirūpina
medžiagomis. Sąmatas sudaro ne
mokamai. Tel. 8 601 92675. Telšiai
* krovinių gabenimas, perkraus
tymas. Buitinės technikos, naujų
baldų paėmimas ir pristatymas,
statybinių prekių ir kitų krovinių
vežimas. Metalo laužo išvežimas.
Krano manipuliatoriaus paslau
gos. Tel. 8 672 26449. Telšiai
* atlieka visus vidaus apdailos dar
bus: montuoja gipskartonį, stato
pertvaras, glaisto, dažo, tapetuo
ja, klijuoja plyteles, įrengia vonias,
tualetus, palėpes, rūsius. Padeda
supirkti medžiagas, vyksta į kai
mus. Tel.: 8 622 47947, 8 613 20537.
Telšiai
* veža žvyrą, smėlį, skaldą, asfalto
drožles. Kasa, valo tvenkinius. Sa
vivarčių, ekskavatorių, buldozerių
paslaugos. Tel. 8 608 38485. Telšiai
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* vietinių ir palydovinių antenų
montavimas ir remontas. Pastatų
apsaugos ir gaisro signalizacijos
įrengimas. Tel. 8 610 14214. Plungė
* santechnikos darbai: keičia se
nus nuotekų ir vandentiekio
vamzdžius. Montuoja boilerius,
dušo kabinas, vonias, klozetus, at
lieka kitus santechnikos darbus.
Tel. 8 602 20581. Plungė
* patyręs meistras atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dažo, kli
juoja plyteles, montuoja gipskar
tonį ir kt. Tel. 8 610 60789. Plungė
* grindų betonavimas, pagrindų
paruošimas, trambavimas, grindų
apšiltinimas. Ilgametė patirtis. Tel.
8 611 32040. Plungė

* apdailininkas glaisto, dažo, kli
juoja plyteles, montuoja gipskar
tonį, kloja grindis, įstato duris. Tel.
8 687 31421. Telšiai
* apdailininkas kruopščiai ir koky
biškai glaisto, dažo, tapetuoja. An
gokraščių formavimas ir apdaila.
Tinkuoja ir betonuoja. Tel. 8 609
70066. Telšiai
* valo dūmtraukius, gamina dūmt
raukių įdėklus, juos sumontuoja.
Tel. 8 615 72962. Telšiai
* atestuotas elektrikas kokybiškai
ir už priimtiną kainą atlieka elekt
ros instaliacijos ir statybinių įvadų
įrengimo darbus. Išrašo rangovo
aktą. Tel. 8 629 03510. Plungė
* LAIPTŲ projektavimas, gamyba,
montavimas. Atvyksta, konsultuo
ja nemokamai. Tel. 8 612 18199.
Plungė
* vidaus apdailos ir remonto dar
bai. Mechanizuotas glaistymas,
dažymas, dekoratyvinio tinko
purškimas, angokraščių apdirbi
mas, gipskartonio pertvarų mon
tavimas, laminato klojimas ir t. t.
Tel. 8 656 98395. Plungė

A-17

KARVES
TELYČIAS
BULIUS
Tel. 8 699 26969
BRANGIAI
PERKAME MIŠKUS
su žeme ar išsikirsti.
MOKAME
iki 10 000 Eur už ha.
Tel. 8 614 42170

B-600
Pl-06

PERK A
* nuolat – brokuotus galvijus.
Greitai pasiima. Tvarko dokumen
tus. Tel. 8 654 79741. Telšiai
* nuolat – brokuotus galvijus. Mo
ka PVM. Tvarko dokumentus, atsi
skaito. Tel. 8 699 73048. Telšiai

ĮMONĖ PERKA:

KARVES
(moka iki 1,10 Eur už kg),
TELYČIAS (1,30 Eur už kg),
BULIUS (iki 1,45 Eur už kg).
Tel. 8 698 07968.

V-002

UAB „ŽEMAITIJOS GALVIJAI“
PERK A:
BUL IUS ( juodm arg ius, per
630 kg) – 1,35 € už kg;
BULIUS (mėsinius, per 630 kg) –
1,45 € už kg;
TELYČIAS (mėsines) – 1,30 € už kg;
TELYČIAS (pienines, per 550 kg) –
1,20 € už kg;
KARVES (per 630 kg) – 0,90 €
už kg;
KARVES (per 700 kg) – 1,10 €
už kg.
Tel.: 8 676 31700,
U-001
8 652 84023.
A-18

* automobilių stiklų tamsinimas.
Žibintų poliravimas Telšiuose. Tel.
8 621 76194. Telšiai
* atlieka vidaus apdailos darbus:
glaisto, dažo, montuoja gipskar
tonio plokštes, kloja plyteles, de
da laminatą ir kt. Tel. 8 648 37232.
Telšiai

5

Pl-49

SUPERKAME

MENKAVERČIUS
KRŪMYNUS

iš apleistų pievų, nuo 1 ha

Tel. 8 645 88807

B-383

* brangiai – karves, jaučius, tely
čias (gali būti brokuoti), kiaules
(tik paršavedes). Sveria. Gabena
gyvulius. Tel. 8 688 26782. Telšiai
* mišką (stačią, su žeme, brandų,
moka iki 9 000 Eur už 1 ha). Tel. 8
680 72537. Telšiai
* gyvenamąjį namą Telšiuose ar
Telšių r. Domina įvairūs variantai:
visiškai įrengtas ar neužbaigtos
statybos. Tel. 8 671 75484. Telšiai

V-005

Ramūnas JOKUBAITIS
PERKA:
karves,
bulius,
telyčias.
Atsiskaito iš karto,
padeda pakrauti.
8 685 01800
8 655 97800

Pl-07

* pašarinius grūdus, bulves, šieną
ir šienainį. Tel. 8 676 44341. Telšiai
* kviečius, kvietrugius, miežius, ru
gius, avižas, mišinius, žirnius, pe
lėžirnius, lubinus, vikius, daugia
mečių žolių sėklą, garstyčias. Tel. 8
658 97372. Telšiai
* garažą. Tel.: 8 670 62877, 8 678
86789. Telšiai
* garažus Telšiuose (gali būti ne
tvarkingi, tik su elektra). Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 609 53956.
Telšiai
* sąžiningai – visus be išimčių au
tomobilius, visureigius, sunkve
žimius, mikroautobusus, žemės
ūkio techniką – traktorius. Išrašo
pirkimo–pardavimo sutartis, su
naikinimo pažymas. Tel. 8 626
66963. Telšiai
Pl-109
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* brangiai – automobilius, mik
roautobusus, motociklus, trak
torius. Gali būti tvarkingi, po
avarijos, angliški, seni, nebe
naudojami. Moka nuo 100 iki
5 000 Eur. Atsiskaito iš karto,
pasiima patys, dirba be poilsio
dienų. Tel. 8 654 76477. Plungė
* nuo
lat – bran
dų ir ne
bran
dų
spygliuočių ir lapuočių mišką su
žeme, mišką išsikirsti, žemės ūkio
paskirties žemę. Atsiskaito iš kar
to. Sutvarko dokumentus. Tel. 8
673 53914. Plungė
* brangiai – visų mark ių važiuo
jančius, nevažiuojančius, ang
liškus automobilius, žemės ūkio
technik ą, sunkvežimius. Mok a
iki 3 000 Eur. Pasiima patys. Dir
ba be poilsio dienų. Tel. 8 625
01103. Plungė

REIK ALINGA
* moteris prižiūrėti močiutę Telšių
r. Tel. 8 648 71591. Telšiai

Baldų gamybos įmonei Tel
šiuose reikalingos MOTERYS
ŠLIFUOTOJOS. Įmonės lūkes
čiai: ieško darbuotojų, norinčių
ir gebančių greitai mokytis. Ban
domuoju laikotarpiu, kurio me
tu vyks apmokymai, garantuoja
450 Eur atlyginimą atskaičius
mokesčius. Po apmokymų at
lyginimas bus siūlomas atitin
kantis gebėjimus.
Tel. (8 444) 60651. U-694

Statybos įmonei reikalingi
APDAILININKAI.
Atlyginimas
nuo 800 iki 1 000 Eur
neatskaičius mokesčių.
Tel. 8 620 41559. U-724

IŠNUOMOJA
* 3 kambarių butą Plungės centre.
Tel. 8 657 97050. Plungė

IŠSINUOMOJA
BRANGIAI
IŠSINUOMOJA
ŽEMĖS ŪKIO
paskirties žemės.
Siūlyti Kaunatavos, Upynos,
Tryšk ių, Luok ės, Dūs eik ių,
Ubiškės kadastrinėse vietovėse.

Tel. 8 672 63277.

U-676

* ūkininkas brangiai – žemės
Noriškių, Gandingos, Stonaičių,
Mardosų, Vieštovėnų, Juodei
kių, Karklėnų, Kumžaičių, Kulių,
Mostaičių, Mižuikių, Rapšaičių,
Luknėnų, Stalgo, Stalgėnų, Mi
lašaičių, Lekemės, Kalniškių,
Pakerų, Užlieknio, Kapsūdžių,
Jovaišiškės, Žlibinų ir aplin
kiniuose kaimuose. Tel. 8 670
34275. Plungė

SIŪLO DARBĄ
* pieno ūkyje – pagalbiniam dar
bininkui ir melžėjai. Gali būti šei
ma. Suteikia socialines garantijas,
apgyvendina. Tel. 8 670 81082.
Plungė

RASTA
* prie redakcijos – mažas raktelis;
Turgaus a. – raktas su pakabuku.
Kreiptis į redakciją Respublikos g.
1, tel. (8 444) 52255. Telšiai

PAŽINTYS
* 40 m. vyras nori susirasti mote
rį rimtam gyvenimui. Atsilieps tik į
skambučius. Tel. 8 679 19455. Tel
šiai

SKUBŪS
PARDUODA * kietąjį kurą: Šilalės
medienos pjuvenų granules (6
mm, spygliuotis), uosio, beržo, pu
šies pjuvenų briketus, cilindro for
mos briketus. Gali pristatyti. Tel. 8
615 47061. Telšiai
DOVANOJA* naudotus įvairius
baldus ir kitus daiktus. Tel. 8 615
37798. Telšiai

Rasta marihuanos

Gruodžio 28 d. 15.40 val. Tel
šių r., Ryškėnų k., atliekant kratą
dėl ikiteisminio tyrimo medžia
gos, pas vyrą, gim. 2002 m., rastas
metalinis smulkintuvas, galimai
skirtas smulkinti narkotines me
džiagas, elektroninės svarstyk
lės, taip pat galimai narkotinės
medžiagos – marihuanos sėklos
(nedidelis kiekis).

Vairavo neblaivi

Sausio 3 d. 22.30 val. Telšių r.,
Upynos sen., Pakalniškių k., ne
blaivi moteris, gimusi 1964 m.,
vairavo automobilį „Ford Focus“.
Jai nustatytas 1,7 prom. girtumas.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Parengta pagal Telšių aps. VPK inf.

Paskiepyti pirmieji Telšių ligoninės
medicinos darbuotojai
Atkelta iš 1 psl.

Iš viso paskiepyta 30 Regioni
nės Telšių ligoninės darbuotojų.
Skiepij im ą gruod žio 30-ąją
Telšių ligoninės patalpose atliko
Respublikinės Šiaulių ligoninės
personalas. Pirmoji paskiepyta
darbuotoja – COVID-19 pada
linio vyresnioji slaugytoja Alma
Kontvainienė.
„Procedūra praėjo sklandžiai.
Visų pasiskiepijusiųjų savijauta
gera ir jie toliau tęsia darbus“, –
apie vakcinavimą kalbėjo direk
torės pavaduotoja.

Laukia kitos vakcinų
siuntos

S. Simaitytė informavo, kad
darbuot oj ai skiepyt i „Pfiz erBioNTech iRNR“ vakcina. Pasak
medikės, į šios vakcinos sudėtį
įeina informacinė RNR, lipidai,
druskos, cukrus. Gyvo susilpnin
to viruso šioje vakcinoje nėra.
„Tam, kad susiformuotų efek
tyv us imun itet as, reik al ingos

Skiepijamas chirurgas S. Matulaitis.

dvi šios vakcinos dozės. Antroji
skiriama praėjus 21-ai dienai po
pirmosios. Kol kas nežinoma,
kiek ilgai išsilaiko imunitetas
COVID-19 ligai, kadangi pirmi
tiriamieji buvo paskiepyti tik
2020 metų liepos mėnesį. Kaip
ilgai išliks imunitetas pasiskie
pijus nuo COVID-19, daugiau
bus žinoma tik po vienerių ar
kelerių metų. Tačiau tai šiuo
metu yra vienintelis būdas no
rint sustabdyti vir uso plitimą
ir stabilizuoti esamą situaciją“,
– įsitikinusi gydytoja pulmono
logė S. Simaitytė.
Antroji vakcinos dozė paskie
pytiems darbuotojams numatyta
2021 metų sausio 20-ąją. Kada
bus skiepijami kiti darbuotojai,
kol kas tiksliai nežinoma.
„Norinčių pasiskiepyti darbuo
tojų sąrašas ilgas, ir džiugu, kad
atsiranda tokių, kurie pakeitė
nuomonę ir pageidauja skiepy
tis. Tikimės, kad kitų darbuoto
jų skiepijimas neužtruks“, – sakė
ligoninės direktorės pavaduotoja.

Projektas „Pirmas žingsnis kūr ybiško verslo link“

Švietimo organizacijose nuolat
vyksta permainos, auga inova
cijų srautai, todėl daug dėmesio
skiriama jų diegimui ir sklaidai.
Rugsėjo–gruodžio mėn es iais
Telšių Vincento Bor isev ičiaus
gimn az ij a dalyv av o proj ekt e
„Pirmas žingsnis kūrybiško vers
lo link“, kurį rėmė Telšių rajono
sav iv aldyb ė. Proj ekto tiksl as
– supažindinti moksleiv ius su
verslo ir inovacijų pradmenimis,
ugdyt i verslumą, patob ulint i
jau tur imus gaminio diz aino
įgūdžius, praktiškai įgyvendinti
kūrybinius sumanymus.
Projektinė veikla prasidėjo nuo
eskizų piešimo ir jų tobulinimo.
Vėliau telšiškiai vyko į Vilniaus
Gedimino technikos universitetą
(VGTU), kur dalyvavo „Ateities
inžinerijos“ kūr ybinėse dirbtu
vėse. Dizaino katedroje modulio
„Dizaino technologijos ir inova
cijos“ veiklose mokiniai susipa
žino su netradicinių šviestuvų
gaminimu iš perdirbtų medžia
gų. Verslo ir vadybos fakultete
„Canvas“ metodu kūrė ir pristatė
inovatyvaus verslo planus. Taip
pat moksleivius VGTU dėsty
toj ai sup až ind ino su Stat ybų

Moksleiviai supažindinti us suverslo ir inovacijų pradmenimis.

fakulteto dirbtuvėmis ir labora
torijomis. Gimnazistai, dalyva
vę šiose kūr ybinėse dirbtuvėse,
turėjo galimybę pagalvoti apie
specialybės pasirinkimą, atei
ties planus, pabandė įgyvendinti
savo kūr ybines idėjas ir išsikelti
verslo sumanymus.
Vėliau mokiniai kūrė erdvines
šviestuvų formas iš naujų techno
logijų medžiagų – foamirano ir
izolono. Ši veikla leido atsiskleis
ti jų saviraiškai, kūrybiškumui.
Veiklios rankos sukūrė išskirtines
šviestuvų kompozicijas – didžiu
les gėles, kurios spindi, šviečia,

skleidžia šilumą. Šios išskirtinio
dizaino gėlės puošia Vincento
Borisevičiaus gimnazijos pirmo
aukšto fojė. Dalis projekto gami
nių bus išsiųsta VGTU „Ateities
inžinerijos“ projekto koordina
toriams.
Tęsd am i proj ekt o „Pirm as
žingsnis kūrybiško verslo link“
veiklą Telšių Vincento Borise
vičiaus gimnazijos II a, b klasių
gimnazistai dalyvavo nuotolinė
se kūrybinėse dirbtuvėse „Verslo
plano rengimas „Canvas“ meto
du. Marketingas“. Juos čia kon
sultavo VGTU mokymosi plat

Varnių seniūnijoje yra kuo pasidžiaugti
Per 2020 metus Varnių seniū
nijoje buvo atliktas ne vienas
geras darbas, gerinantis žmonių
gyvenimo kokybę.
Varnių seniūnijos seniūnas,
Lietuvos savivaldybių seniūnų
asociacijos prezidentas Rolandas
Bružas teigia, kad nors ir karanti
no sąlygomis pasitinka 2021-uo
sius metus, tačiau turi kuo pasi
džiaugti – seniūnijoje padaryta
nemažai darbų.
Rudenį buvo įrengta automo
bilių stovėjimo aikštelė su priva
žiavimo keliu prie Varnių kapi
nių Vytauto gatvėje, išasfaltuota
Šauklių gatvė Gintalų kaime (dar
bus atliko UAB „Telšių keliai“).
Šiais metais atliktas dalinis Pa
vandenės pirties stogo remontas.
Taip pat Pavandenės miestelyje
baigiamas kapitalinis Moteraičio
gatvės (0,5 km) remontas.
Seniūnijos pastangomis iš su

Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė su privažiavimo keliu prie Varnių
kapinių Vytauto gatvėje.

formos „Ateities inžinerija“ koor
dinatorius Henrikas Mykolaitis ir
VGTU verslo ir vadybos katedros
lektorius Giedrius Čyras.
Susitikimo metu moksleiviai
pristatė savo verslo idėjas, pa
rengtas „Canvas“ metodu. Buvo
pateikta įvairiausių sumanymų
– nuo interneto svetainės, pade
dančios moksleiviams mokytis,
papuošalų ir dekoracijų verslo
iki skraidančių objektų sukūri
mo. Taip pat aptarta, kaip plėtoti
išskirtinio dizaino lempų verslą.
Nors projektas pasibaigė, ta
čiau veikla su VGTU bus tęsia
ma. Gimnazistų paruošti plaka
tai atsidurs „Ateities inžinerijos“
platformoje.
Visų projektinių veiklų metu
konsultacijas teikė Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto
lektor iai. Užsiėmimams buvo
naudojami VGTU projekto „Atei
ties inžinerija“ platformų „Gami
nio modeliavimas“, „Inovacijos ir
kūrybingumas“, „Verslas ir finan
sai“ ištekliai.
Projektui vadovavo dailės mo
kytoja Ligita Kaziukonė ir ekono
mikos mokytoja Liana Liubienė.
Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos inf.

taupytų lėšų buvo pakeistas į
šiuolaikišką visas Gintalų gyven
vietės gatvių apšvietimas LED
lempomis.
Varn ių sen iūn ij os kultūros
centre pakeisti langai, sutvarkyta
lietaus nuotekų sistema ir atlikti
vidaus patalpų remonto darbai.
Taip pat iš sutaupytų lėšų gat
vių apšvietimui pakeisti švies
tuvai Žarėnų ir Birutės gatvėse
Varnių mieste.
„Džiaugiamės, kad šiuos metus
seniūnija baigia be kreditorinių
skolų“, – sakė R. Bružas.
Anot seniūno, metai buvo ne
lengv i: „Atl ikd am i seniūnij ai
priskirtas funkcijas buvome pri
versti dirbti pandemijos apim
toje aplinkoje. Visų darbuoto
jų supratingumas, pastangos ir
nustatytų saugumo reikalavi
mų laikymasis padėjo išvengti
susirgimų. Tuo ir norime pasi
džiaugti. O visiems seniūnijos
gyventojams linkime sveikatos,
sveikatos, sveikatos...“
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U-076

PAMINKLAI.
BETONUOJA. MONTUOJA.
KONSULTUOJA.
Paminklams taikomos
NUOLAIDOS.
Dengia granito plokštėmis.
Lazdynų Pelėdos g. 77,
TRYŠKIAI, Telšių r.
Tel.: 8 611 26272, 8 616 01087.
TELELOTO
2021 01 03
Tiražo Nr. 1291
Visa lentelė – 15 756 Eur
Įstrižainės – 13 Eur
Eilutė – 2,50 Eur
Keturi kampai – 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 – keturi kam
pai, eilutė, įstrižainės
65 61 49 37 39 62 42 36 16 72
67 – visa lentelė
Papildomi prizai: bil. Nr. 00**561
– 50 Eur „Viados“ ček is; bil. Nr.
0552779 – automobilis „Toyota
Corolla“; bil. Nr. 0562439 – auto
mobilis „Toyota Corolla“; bil. Nr.
0331184 – automobilis „Toyota
RAV4 Hybrid“; bil. Nr. 06**383,
04**971 – belaidės ausinės „Phi
lips“; bil. Nr. 06**763 – 100 Eur
ček is šventiniam stalui; bil. Nr.
02**503 –„Dormeo“ užklotas„Mi
rabai“; bil. Nr. 03**339, 06**050 –
išmanioji apyrankė „Xiaomi“; bil.
Nr. 068*477, 054*191 – išmanusis
televizorius „Xiaomi Mi“; bil. Nr.
02**493 – karšto oro gruzdintuvė
„Delimano“; bil. Nr. 00**849 – ka
vos aparatas „Master Coffee“; 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 – laiminga vieta – prizas
50 Eur; bil. Nr. 030*040, 064*799,
069*507 – kvietimas į TV studiją;
bil. Nr. 038*715, 059*564 – plan
šetinis kompiuter is „Samsung
TAB A T510“; bil. Nr. 051*486,
033*395 – „Senukų“ čekis; bil. Nr.
010*567, 057*684 – TC čekis bui
tinei technikai; bil. Nr. 042*522,
011*182 – telefonas „Samsung
Galaxy A21s“.

J. NORK AUS FIRMA Viskas laidotuvėms VISĄ PARĄ mažiausiomis
kainomis ne tik Telšiuose, bet ir Lietuvoje.
„MALDA“
Karstai – nuo 80 €, įkapės vyrams ir moterims, muzikantai,
giedotojai, duobės kasimas, katafalkų nuoma ir visa kita,
kas palengvintų Jūsų rūpesčius. Paima velionį iš namų,
ligoninės ar bet kurios Lietuvos vietos.
Paruošia mirusįjį šarvoti. Veža kremuoti.

Karstai Telšiuose pristatomi NEMOKAMAI.

Minijos g. 7A, Telšiai.
Tel.: 8 688 03618, 8 640 44428, (8 444) 54637.

Tokia žmogaus lemtis...
Plykstelėti ir vėl užgesti.

Netektys
Ryškėnų seniūnijoje
Gruodžio 28 d. Adelė Montvydienė, gim. 1935 m.
Varnių seniūnijoje
Gruodžio 24 d. Valerija Bersėnienė, gim. 1933 m.
Gruodžio 26 d. Vladislovas Šorys, gim. 1950 m.
„Telšių ŽINIŲ“ redakcijos kolektyvas nuoširdžiai
užjaučia mirusiųjų šeimas ir jų artimuosius.

A-5

Tokia žemiška būtis...
Savo artimųjų netekti.

Mirus Romui Urbonui nuoširdžius užuojautos
žodžius skiriame jo šeimai ir artimiesiems.
E., P. Bliutai, G., R. Bliutai

Žmogus išeina taip pat, kaip svečias, kurio tu laukei ir kuris
paliko išeidamas gražų prisiminimą.
Skaudžios netekties valandą dėl Romo Urbono
mirties užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.

(A. Drilinga)

E., S. Bumblauskai, I., V. Remezos, L., P. Remezos

Amžinybėn palydėjus vyrą, tėtį, senelį STASĮ OPULSKĮ
nuoširdžiausia padėka Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčios klebonui prelatui Juozui Šiuriui, monsinjo
rui Rimantui Gudlinkiui, kunigui Egidijui Kumžai, Gadūnavo
seniūnijos seniūnui Justui Dapkui, darbuotojams, kaimynėms
– visiems už maldas, pagalbą, buvimą kartu.
Dievo palaimos Jums visiems.
Žmona Zofija ir vaikai su šeimomis

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Mirus Adomui Pronckui nuoširdžiai užjaučiame velio
nio žmoną, dukters EDITOS MITKIENĖS, sūnaus šeimas.
Kaimynai

Mirus brangiam tėveliui, seneliui, proseneliui EDVARDUI
STALMOKUI nuoširdžiai užjaučiame visus artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties
valandą.
Klubo „Žarėnų senjorai“ nariai ir Žarėnų seniūnijos seniūnaičiai

Saulėtekio gatvėje rastas
artilerijos sviedinys

Gruodžio 31 d., apie 10.19 val.,
gyventojas Telšių r. policijos ko
misariato pareigūnams pranešė
apie rastą į šovinį panašų sprog
menį. 1958 m. gimęs vyras radinį
Telšiuose, Saulėtekio gatvėje, ap
tiko vaikščiodamas lauke. Įvestas

planas „Skydas“. Atvykę „Aro“
pareigūnai nustatė, kad rastas
Antrojo pasaulinio karo laikų
23 mm artilerijos sviedinys. Iš
minuotojai sprogmenį išsivežė
sunaikinti.

Parengta pagal Telšių aps. VPK inf.

Naujųjų išvakarėse – gaisras
daugiabutyje

Tebus stipresnė akimirka už mirtį
Ir laikui bėgant teaprims kančia,
Ji nemirė, tik ašara pavirto,
Kuri per amžius liks gyva.
Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame MARIJĄ
ir STANISLOVĄ KNIŪKŠTAS.
Zina ir Petras Varneliai, Elytė ir Steponas Savickiai,
Julė ir Jonas Lukošiai

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė my
limą tėvą, uošvį, senelį Edvardą Stalmoką.
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame jo artimiesiems.
Kegų–Karštenių seniūnaitija

Per gaisrą išdegė vienas kambarys ir apdegė jame buvę namų apyvokos
daiktai. Ugnis į kitus butus neišplito.

Tegul mūsų tylūs ir nuoširdūs užuojautos žodžiai palengvina
jūsų skausmą dėl mylimos sesers Onos Lidikauskienės
mirties. Nuoširdžiai užjaučiame JONĄ ROČIŲ
ir artimuosius.
K., K. Minelgos, A., K. Šimuliai, O., J. Andriuškos,
V. Malakauskienė

Gruodžio 31-ąją, apie pusę dvy
liktos nakties, Telšiuose, Masčio
gatvėje, esančiame daug iabu
čiame name kilo gaisras. Ug
niagesiams gelbėtojams pavyko
išgelbėti gaisrav ietėje buv usią
moterį.
Monika GIRDVAINĖ

Gyvenimas trapus...
Akimirką žmogus šalia, o kitą jo jau nebėra.
Bet žmogui lemta skausmą užgesinti,
Rasti ramybę, susitaikyti su lemtimi.
Mirus sūnui Arvydui nuoširdžią užuojautą reiškiame
REGINAI SIMONAVIČIENEI ir jos šeimos
nariams.

Adresas:
Respublikos g. 1, LT-87130 Telšiai.
Tel./faks. (8 444) 52255,
tel. 8 698 54959,
el. paštas: tz@tzinios.lt
Laikraščio steigėjas ir leidėjas – UAB „VVARFF“
Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. spalio 1 d.
www.tzinios.lt

Luokės „Bočiai“

REDAKTORĖ
Vilima MEŠKAUSKIENĖ
El. paštas: vilimam@tzinios.lt
(tel.: 52280, 8 686 82734).
REKLAMOS VADYBININKĖ
Lina ŽUTAUTĖ
El. paštas: a.reklama@tzinios.lt
(tel.: 52255, 8 615 76778).

ŽURNALISTAI
Aurelija SERVIENĖ
(tel. 8 628 86895)
El. paštas: aurelija@tzinios.lt
Monika GIRDVAINĖ
(tel. 8 693 84011)
El. paštas: monika@tzinios.lt
Antanas NEKRAŠIUS
(tel. 8 616 85543)
El. paštas: antanas@tzinios.lt

Kaip praneša Telšių priešgaisri
nės gelbėjimo pajėgos, atvažiavus
į įvykio vietą butas degė atvira
liepsna. Jo viduje buvo moteris,
kuri iš patalpos pati išeiti nega
lėjo. Skaudžios nelaimės pavyko
išvengti.
Ugniagesiai gelbėtojai dūmų
prisikvėpavusią, koją apdegusią
SKELBIMAI, PRENUMERATA
Dalia USELIENĖ
El. paštas: prenumerata@tzinios.lt
arba reklama@tzinios.lt
(tel.: 52255, 8 686 82738).
DIZAINERĖ- MAKETUOTOJA
Raimonda RUKŠĖNAITĖ-BLIUTĖ
El. paštas: tz@tzinios.lt
(tel.: 52280)

FOTOGRAFAS
Rolandas MEŠKAUSKAS
El. paštas: rolandas@tzinios.lt
(tel.: 52255, 8 612 24745).
KOREKTORĖ
Rasa DEVYŽIENĖ
El. paštas: tz@tzinios.lt

moterį išnešė į lauką. Bute gy
venusi nukentėjusioji perduota
medikams. Ji gydoma Regioni
nėje Telšių ligoninėje.
Laimei, viename kambar yje
įsiplieskusi ugnis į kitus butus
neišplito. Daugiabučio gyvento
jų evakuoti neprireikė.
Gaisro metu išdegė vienas kam
barys ir apdegė jame buvę namų
apyvokos daiktai, išdegė langas.
Apr ūko bendroj o naud oj imo
patalpos, aplietas apačioje esan
tis butas.
Dūmų detektoriaus bute ne
buvo.
Tiriama, dėl ko galėjo kilti
gaisras.

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

Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.
Spausdino UAB Vakarų spaustuvė
Antradienio numeris – 2 sp. lankai.
Tiražas – 4 300 egz.
Už reklamos ir skelbimų turinį
redakcija neatsako.
Straipsnių autorių mintys gali nesutapti
su redakcijos nuomone.
Rankraščių negrąžiname.

8

ANTRADIENIS

2021 01 05 / NR. 1 (2139)

BLOGA ŽINIA

GERA ŽINIA

Atsižvelgdamas į Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių
seniūnijos seniūno raštą, gruodžio 29 dieną. Telšių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Tomas Katkus pasirašė įsakymą, kuriuo nuo
sausio 2-osios įsteigta Degaičių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo pareigy
bė (0,5 etato).

Sekmadienį Vyriausybė pratęsė asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribo
jimą iki šių metų sausio 31 dienos.
Šiuo metu, kaip pastebi ekspertai, Lietuva išlieka viena iš valstybių lyderių
pagal COVID-19 viruso paplitimą visuomenėje.
Minėtas Vyriausybės sprendimas galės būti peržiūrėtas po dviejų savaičių,
sausio 17 dieną, atsižvelgus į naujausius sergamumo ir mirčių nuo korona
viruso infekcijos šalyje duomenis ir tendencijas.

Pirmasis šių metų naujagimis Telšiuose – plungiškis

Sausio 1-osios pavakare Regio
ninėje Telšių ligoninėje sukrykš
tė pirmasis šių metų naujagimis.
Plung ėj e gyv en anč iai šeim ai
tai – pirmasis vaikelis.

nėra leidžiama. Aišku, visų sau
gumas yra svarbiausias faktorius,
tą užtikriname, tačiau esant pa
lankioms galimybėms tiek per
gimdymą, tik ir po jo leidžiame
tėčiui pabūti su gimdyve ir nau
jagimiu“, – sakė T. Lūža.

Monika GIRDVAINĖ

Džiaugiasi personalo
darbu

Berniukas į pasaulį atėjo kiek
vėliau, nei buvo planuota. Plun
gėje gyvenantys naujagimio tėvai
Inga Andriuškaitė ir Vismantas
Rimkus pasakojo šeimos pagau
sėjimui ruošęsi gruodžio mėnesį.
Tačiau berniukas gimė jau nau
jais metais, sausio 1-ąją, 16.55 val.
Mažylis svėrė 3 kg 900 g, jo ūgis
– 55 cm. Naujagimio būklė įver
tinta labai gerai – 10 balų.
Laiminga mama nesureikšmina
simbolinės vaiko gimimo dienos
– moteriai svarbiausia, kad sūnus
gimė sveikas ir abu jaučiasi gerai.
„Sūnaus gimimo data graži, nuo
šiol švęsime vieną šventę po ki
tos. Labai laukėme vaikučio, todėl
didelio skirtumo mums patiems
tikrai nebuvo, kada jis gims. Esu
labai patenkinta Akušerijos-gi
nekologijos skyriaus personalo
darbu. Viskas buvo daroma ope
ratyviai, sklandžiai, kad tik mums
su vaikeliu būtų geriau“, – sakė
26-erių gimdyvė.
Plungiškė pasidžiaugė, kad bu
vo sudarytos sąlygos vyrui daly
vauti gimdyme ir būti kartu su
šeima po jo.

Mero sveikinimas

Plungiškių šeima su Akušerijos-ginekologijos skyriaus personalu.

Tėveliai dar tebesvarsto, kokiu
vardu pavadinti pirmagimį.

Gimdymų daugiau

Reg ioninės Telšių ligoninės
Akuš er ij os-ginekolog ij os sky
riaus vedėjas Tomas Lūža infor
mavo, kad per 2020 metus sky
riuje gimė 326 vaikai. Tarp jų –
164 berniukai ir 162 mergaitės.
Daugiausiai gimdymų, per 40,
fiksuota spalio mėnesį.
Lyginant su ankstesniais, 2019
metais, skaičiuojama 23 gimdy
mais daugiau.
Gimdyvių sulaukta ne tik iš
Telšių, bet ir iš Mažeikių, Plun
gės, Klaipėdos.
„Metus užbaigėme gerai, nors
pandeminė situacija ir apsunki
no skyriaus darbą. Turėjome ir

koronavirusine infekcija sirgusių
gimdyvių, kas visam kolektyvui
sukėlė papildomą įtampą. Buvo ir
užsikrėtusių skyriaus darbuotojų,
kitiems taikyta saviizoliacija. Dėl
personalo stygiaus kurį laiko teko
apriboti teikiamų paslaugų spekt
rą, bet kiek įmanoma stengėmės
suteikti būtinąją pagalbą. Džiau
giuosi, kad kolektyvas pasiauko
jantis, tad jeigu kažkas suserga,
izoliuojasi, likę medicinos dar
buotojai dirba papildomai“, – apie
kilusius iššūkius kalbėjo T. Lūža.
Skyriaus vedėjas džiaugiasi, kad
moterys renkasi gimdyti Regio
ninėje Telšių ligoninėje. Vedėjas
prisiminė, kad praėjusiais metais
viena moteris, gyvenanti Klaipė
doje, ketino gimdyti Vilniuje, ta
čiau pasidomėjusi tvarka Regio

ninėje Telšių ligoninėje gimdyti
vis dėlto nusprendė čia ir tuo liko
patenkinta.

Atsinaujino kolektyvas

Praėjusiais metais Regioninės
Telšių ligoninės Akušerijos-gine
kologijos skyriaus kolektyve būta
permainų. Nuo rugpjūčio skyriui
vadovauja naujas vedėjas – gydy
tojas akušeris-ginekologas T. Lū
ža. Dirba ir nauja gydytoja neo
natologė Eglė Lysovienė. Budėti
į skyrių atvyksta nauji medikai
Dainius Vaičiulis, Saulė Vilčins
kaitė, Sabina Špiliauskaitė.
„Šiuo metu didelis pliusas gim
dyti pas mus yra tas, kad mes
stengiamės sudaryti sąlygas, jog
tėvelis galėtų dalyvauti gimdy
me. Daugelyje kitų ligoninių tai

Pirmuoju Regioninėje Telšių
ligoninėje gimusiu naujagimiu
džiaugiasi bei sveikina ir Telšių
rajono savivaldybės meras Kęs
tutis Gusarovas: „Nors Naujuo
sius metus pasitikome nuotoliniu
būdu, bet džiaugsmas toks pats.
Negalime tradiciškai pasveikinti
pirmojo rajone gimusio mažylio
ir jo tėvelių, bet laikydamiesi rei
kalavimų linkėjimus perduosime
saugiai nuotoliniu būdu. Nors
pirmasis šiemet Regioninėje Tel
šių ligoninėje gimęs kūdikis nėra
mūsų rajono gyventojas, bet tai
nesumažina laimės ir džiaugsmo
į pasaulį atkeliavus naujam ma
žyliui. Sveikinu tėvelius sulaukus
šio didžiausio gyvenimo stebuklo
– naujagimio, linkiu kuo didžiau
sios sveikatos, kuo greičiau su
stiprėti, atgauti jėgas ir džiaugtis
šiuo nepakartojamu jausmu. Taip
pat labai džiugu, kad aplinkinių
rajonų tėveliai šiam svarbiam gy
venimo įvykiui vis dažniau ren
kasi mūsų ligoninę ir pasitiki čia
dirbančiais gydytojais. Dėkoju
visam ligoninės personalui, dar
kartą sveikinu tėvelius ir linkiu
kuo geriausios sveikatos.“

Mažojoje bažnytėlėje savanoriai rengia gerumo akcijas
„Imant prisipildo delnai, duo
dant – širdis“ – ši išgirsta mintis
Lietuvos skautijos Telšių tunto
vadovę Editą Barsienę paskati
no Mažojoje Telšių bažnytėlėje
atkurti veiklų parapijos „Cari
tą“, burti savanorių grupę.
Akt yv i veikl a prasid ėjo kartu
su pav as ar io kar ant in u, tad
iššūkiai tikrai buv o nemenki.
E. Barsienė dėkinga parapijie
tei senjorei mokytojai Ang el ei
už pag alb ą, mald as ir pat arimus.

Gerumas mus vienija

Mažosios bažnytėlės „Car ito“
sav an orės nuo Vargst anč iųjų
dien os prad ėj o par am os ak
cij ą par apij os stok oj ant iems,
kviesd am os kiekv ien ą asm e
nišk ai sus im ąst yt i, kiek ir kaip
gal i pag elb ėt i šal ia esanč iam.
Bud ėd am os sekm ad ien iais
bažn yč ioj e šv. Miš ių met u
kviet ė vis us nor inč ius prieit i,
pas ik alb ėt i, įsit raukt i į par api
jos „Car it o“ veikl ą, vienyt is su
kiekv ienu pag alb os reik al ing u
žmog um i.
Adventą parapijos „Caritas“

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

pradėjo akcija „Gerumas mus
vienija“. „Mielas parapijieti, pa
sidalink savo širdies gerumu ir
suteik vilties kitiems!“ – taip sa
vanorės, budėdamos visose sek
madienių šv. Mišiose, kvietė už
auką įsigyti „Carito“ žvakelę ir

kartu liudyti, kad adventas yra
veiklios Meilės laikas.

„Advento Gerumo
skrynelė“

Parapijos „Caritas“ skelbė akci
ją „Advento Gerumo skrynelė“. Ši

skrynelė gerų žmonių dėka pri
sipildė skanumynais ir aukomis.
„Aplankyta 17 labai garbaus
amžiaus vienišų senjorų. Jie ne
tik labai dėkojo ir jaudinosi gavę
skanumynų ir linkėjimų lauk
nešėlį, bet ir palydėjo malda bei
palaiminimu „Carito“ savanores“,
– pasakojo E. Barsienė.
Prie „Advento Gerumo skry
nelės“ prisidėjo Lietuvos skauti
jos vyresniųjų skautų grupė, kuri
savo iniciatyva labai praturtino
advento laikotarpį vienai daugia
vaikei, aštuonių vaikų, šeimai, gy
venančiai Telšių rajone, atokiame
Patausalės kaime. Visi šios šeimos
nariai sulaukė ne tik asmeniškai
pagal jų svajones parinktų do
vanėlių, bet ir labai reikalingų
priemonių, skirtų nuotoliniam
mokymuisi (septyni šios šeimos
vaikai yra mokyklinio amžiaus):
planšetinių kompiuterių ir mo
biliųjų telefonų.
„Džiugu, kad „Carite“ sava
nor iauj a ir jaunos merg inos,
gimnazistės, kurioms ši veikla
yra labai svarbi gyvenimiška ir
krikščioniška pamoka“, – džiau
gėsi Edita.

Skatina ir palaiko „Carito“
veiklą

„Carito“ veiklą labai skatina ir
palaiko parapijos klebonas prela
tas J. Šiurys ir bažnytėlėje dirban
tys kunigai. Jų nuoširdūs linkėji
mai, kalėdaičiai ir malda yra ne
tik didelė dovana vienišiems pa
rapijos senjorams, bet ir paskata
„Carito“ savanoriams.
Pasak E. Barsienės, visi labai
laukia to laiko, kai galės vykdyti
kontaktinę veiklą, kai susitikimai
bus gyvi, šilti ir jaukūs.

„Išklausymo tarnystė“

„Carito“ ateities planuose – pa
rapijoje aktyviai vykdyti „Išklau
symo tarnystę“.
„Ši tarnystė skirta norintiems
išsikalbėti, pasidalyti rūpesčiais
ir būti išgirstiems. Neretai žmo
nės jaučiasi vieniši, neišklausy
ti ir pamiršti. Tai ir yra viena iš
šiandieninės visuomenės skurdo
formų. Tokį vargą patiriantiems
žmonėms gali padėti „Išklausymo
tarnystėje“ tarnaujantys savano
riai, kurie kartu ieško, kaip gali
ma išspręsti kilusias problemas“,
– mintimis dalijosi E. Barsienė.
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