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Vil ma Ma gy lie nė – Baltoji Mokytoja

„Sa va no rys tė yra ma no gy ve ni mo ir ma nęs pa čios da lis. Ži no ma, sa ky si te, kad vi so pa sau lio neį ma no ma iš gel bė ti. Taip, su
tin ku. Ta čiau ga li ma iš gel bė ti bent ma žą da lį, ar ne? Tad aš tai ir da rau...“ – apie sa vo pa si rink tą ke lią – da ry ti ge rus dar bus 
tiems, ku riems la bai to rei kia – sa ko mū sų kraš tie tė, gy ve nan ti Vil niu je, Vil ma Ma gy lie nė.
Tel šiuo se gi mu si ir užau gu si, čia pir muo sius žings nius vi suo me niš ku mo link žen gu si Vil ma šian dien 
gy ve na sa vos sva jo nės ve da ma – sa va no rys tė ta po at gai va ir švie sa jos sie lai.
Tel šiš kė V. Ma gy lie nė mie lai su ti ko su „Tel šių ŽI NIŲ“ skai ty to jais pa si da ly ti min ti mis apie sa vo pa
šau ki mą  ir ypač jaut rią sa va no rys tės pa tir tį Af ri ko je, į ku rią vy ko jau ne vie ną kar tą.

 4 psl.

 3 psl.
PREKYBA STA TY BI NE 

ME DIE NA
8 612 12058
8 602 29008

Telšių mieste 
pristato NEMOKAMAI

TER ASINĖS 
LENTOS

Z-002

Geriausia dovana draugui,
 giminaičiui, kaimynui
 ar verslo partneriui – 

 „Telšių ŽINIŲ“ 
prenumeratos kuponas!

Dovanų kuponą įsigyti galima 
redakcijoje, 

Respublikos g. 1, Telšiai. 

V. Magylienė su Changalikwa masajų mokinukais. Tanzanija, Mombo regionas.

Vers lo fo ru mas – 
apie vers lą Tel šių 
ra jo ne
Šie met Vers lo die nai pa mi nė ti 
Tel šiuo se su reng tas fo ru mas 
„Telšē Star Town“. Tai – ren gi nys, 
su kvie tęs ne tik Že mai ti jos sos ti
nės, bet ir vi sos Lie tu vos vers lo, 
po li ti kos ir vi suo me nės ly de rius, 
taip pat sve čius, ku riems ak tua
lios in ves ti ci jos Tel šių re gio ne.
Fo ru me da ly va vo LR fi nan sų 
mi nist rė Gin ta rė Skais tė, LR 
eko no mi kos ir ino va ci jų vi ce
mi nist ras Ka ro lis Že mai tis, 
Eu ro pos Ko mi si jos at sto vy bės 
Lie tu vo je va do vas Ma rius Vaš
če ga, Sei mo na rė Ri man tė Ša la
še vi čiū tė, VšĮ „In ves tuok Lie tu
vo je“ di rek to rius Eli jus Či vi lis, 
Šiau lių pre ky bos, pra mo nės ir 
ama tų rū mų pre zi den tas Vy tis 
Lem bu tis, am ba sa dų at sto
vai, Tel šių ra jo no sa vi val dy bės 
ta ry bos na riai, 
vers li nin kai bei 
ki ti sve čiai.

Žvilgs niai su smi go į 
re mon tuo ja mą Mas čio gat vę

Žu vo į me dį at si tren kęs 
mo to cik li nin kas
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Lapk ri čio 4ąją Var nių Mo tie
jaus Va lan čiaus gim na zi jo je vy
ko kon fe ren ci ja „Ge ro ji mo kyk
los veik los pa tir tis, lai duo jan ti 
mo ki nių mo ky mo si pa žan gą“. 
Su kaup ta pa tir ti mi įgy ven di
nant ES struk tū ri nių fon dų pro
jek tą „Ko ky bės krep še lis“ da li jo
si Var nių Mo tie jaus Va lan čiaus, 
Luo kės Vy tau to Klei vos, Tve rų 
gim na zi jų mo ky to jai.

Luo kės ir Tve rų gim na zi jo
se pro jek to „Ko ky bės krep še lis“ 
veik los jau įgy ven din tos, o var
niš kiai 2021 m. pa si ra šė su tar tį su 
Na cio na li ne švie ti mo agen tū ra ir 
Tel šių ra jo no sa vi val dy be.

Pro jek tas „Ko ky bės krep še lis“ 
lei džia įgy ven din ti veik las, ska
ti nan čias moks lei vių pa žan gu
mo au gi mą. Var nių Mo tie jaus 
Va lan čiaus gim na zi jo je iša na li
za vus vi sus moks lei vių re zul ta
tus, pa ly gi nus juos su Lie tu vos 
vi dur kiu, bu vo nu spręs ta, jog 
dau giau dė me sio rei kė tų skir ti 
ma te ma ti kos ir gam tos moks lų 
pa žan gai. Vi sos „Ko ky bės krep
še lio“ veik los nu ma ty tos nuo 
2022–2023 m.

Su si rin ku sius sve čius pa svei
ki no ir „Ko ky bės krep še lio“ tei
kia mas ga li my bes bei iš šū kius 
pri sta tė Var nių Mo tie jaus Va
lan čiaus gim na zi jos di rek to rius 

„Ne sus to ti ir tęs ti to liau“
Egi di jus Sto nys.

Pra ne ši me „Į pa gal bą mo ki
niui (ug dy mo(si) pa sie ki mų ge
ri ni mas pra di nė je mo kyk lo je)“ 
pa tir ti mi apie „Ko ky bės krep še
ly je“ nu ma ty tas ir jau vyk do mas 
veik las pra di nė se kla sė se da li jo si 
mo ky to ja Vai da Ged man tie nė.

Pro jek te „Ko ky bės krep še lis“ 
vie na iš nu ma ty tų veik lų yra gam
tos moks lų ak tua li za vi mas ar ba 
pa pras čiau – įren gi mas la bo ra
to ri jos, ku rio je bū tų ty ri nė ja ma, 
ti ria ma, ste bi ma ir mo ko ma si 
kel ti įvai rias hi po te zes, reng ti iš
va das. Šią pro jek to da lį ir vyk do
mų veik lų ana li zę pri sta tė bio lo gi
jos ir che mi jos mo ky to ja Gied rė 
Ba jo rū nie nė. No rė da mi pa siek ti 
ko ky bę ir pa žan gą tu ri me ži no ti, 
ko sie kia me. Ne ma žiau svar bią 
da lį „Ko ky bės krep še lio“ pro jek te 
uži ma ir pro fe si nis in for ma vi mas, 
kar je ros pla na vi mas. Pra ne ši mą 
apie gim na zi jo je vyk do mą mo ki
nių kar je ros ug dy mą skai tė dai
lės ir tech no lo gi jų mo ky to ja As ta 
Ka či naus kie nė.

Kaip bib lio te ka ga li pri si dė ti 
sie kiant iš si kel tų mo ky mo si ir 
mo ky mo tiks lų, pa sa ko jo mo
kyk los bib lio te ki nin kė J. Gus ty
tėIvins kie nė.

Ypač svar bi bu vo ko le gų, jau 
įgy ven di nu sių „Ko ky bės krep

še lio“ pro jek tus, pa tir tis. Luo kės 
Vy tau to Klei vos gim na zi jos pra
di nių kla sių mo ky to jos Snie guo
lė Ši lans kie nė ir Da lia Sol ta nie nė 
da li jo si sa vo pa ste bė ji mais ug dant 
ma žuo sius luo kiš kius ir ko kią di
de lę reikš mę tu ri pa čių vai kų sa
vi kont ro lė bei tė vų įtrau ki mas į 
vai kų ug dy mo pro ce są.

Apie pa žan gu mo ste bė ji mo ver
ti ni mą ir pa čių moks lei vių mo ty
va ci ją bei re gu lia rų įsi ver ti ni mą 
pa sa ko jo Tve rų gim na zi jos fi zi
nio ug dy mo mo ky to jas And rius 
Čer nec kis.

Spec. pe da go gė As ta Sto ny tė 
pri sta tė pra ne ši mą „IUP reikš
mė SUP mo ki nių ug dy mui(si)“. 
Kaip su do min ti ma te ma ti ka, kaip 
ge riau jos mo ky tis ir kiek rei kia 
mo der nių me to dų, pa sa ko jo Luo
kės Vy tau to Klei vos gim na zi jos 
ma te ma ti kos mo ky to ja Va len ti
na Žei mie nė.

Pra ne ši mą „Pro jek to „Ko ky bės 
krep še lis“ Vieš vė nų pa grin di nė je 
mo kyk lo je ge ro ji pa tir tis“ pri sta
tė mo ky to ja Lo re ta Ged mi nie nė.

Ką ir kaip da ry ti, o ko at si sa
ky ti ug dy mo pro ce se? „Ne sus to ti 
ir tęs ti to liau“, – taip nu spren dė 
kon fe ren ci jos da ly viai.

Var nių Mo tie jaus Va lan čiaus 
gim na zi jos bib lio te ki nin kė 

Jur gi ta GUS TY TĖ-IVINS KIE NĖ

Z-641

Sei mo na rys Va len ti nas Bu
kaus kas praė ju sią sa vai tę su ofi
cia liu vi zi tu lan kė si Ky ji ve, kur 
ženg tas svar bus žings nis abie jų 
ša lių is to ri jo je – įvy ko Lie tu vos 
Res pub li kos Sei mo ir Uk rai nos 
Aukš čiau sio sios Ra dos Asamb
lė jos se si ja, ku rio je priim tas 
Asamb lė jos sta tu tas ir bend ras 
pa reiš ki mas.

Ky ji ve  tel šiš kis su si ti ko su Uk
rai nos Pre zi den tu Vo lo dy my ru 

V. Bu kaus kas Uk rai no je su si ti ko su V. Ze lens kiu
Ze lens kiu.

„Di de lė gar bė Ky ji ve su si tik
ti ir ran ką pa spaus ti Uk rai nos 
Pre zi den tui. Tai žmo gus, ku rio 
drą sa ir ly de rys tė įkve pia vi są 
Uk rai nos tau tą did vy riš kai siek
ti Lais vės“, – „Tel šių ŽI NIOMS“ 
sa kė V. Bu kaus kas.

Iš sa miau apie Sei mo na rio 
V. Bu kaus ko vi zi tą Uk rai no
je skai ty ki te penk ta die nio 
nu me ry je.

Po il gos per trau kos šiais me tais 
Tel šiuo se vei kian čio au to mo bi
lių spor to klu bo (ASK) „EMs port 
Že mai ti ja“ ini cia ty va at gi jo 
Že mai ti jos au to mo bi lių kro so 
tau rės var žy bos. Praė ju sią sa
vai tę ap do va no tos ge riau sių 
re zul ta tų pa sie ku sios ko man dos 
ir spor ti nin kai.

Mo ni ka GIRD VAI NĖ

Vie nas pa grin di nių var žy bų 
or ga ni za to rių ASK „EMs port Že
mai ti ja“ va do vas Ed vi nas Mik nius 
pa sa ko jo, kad idė ja at gai vin ti Že
mai ti jos tau rės var žy bas ki lo no
rint spor ti nin kams su teik ti ga li

Že mai ti jos au to mo bi lių kro so ly de riai

my bę rung ty niau ti sa vo re gio ne.
Su si vie ni ję trys au to mo bi lių 

spor to klu bai – Tel šių „EMs port 
Že mai ti ja“, Ak me nės „Ex tem pas“ 
ir Gargž dų „Žai bas“ – var žy bas 
su ren gė ke tu riuo se Že mai ti jos 
mies tuo se – Plun gė je, Tel šiuo se, 
Ak me nė je bei Gargž duo se. Da ly
viai pa si rink ti nai tu rė jo da ly vau ti 
ir vie ne rio se Aukš tai ti jos au to
mo bi lių kro so var žy bo se.

Var žy bos su lau kė ne ma žo da
ly vių skai čiaus. Jo se da ly va vo 16 
au to mo bi lių spor to klu bų iš Že
mai ti jos ir ki tų Lie tu vos re gio nų. 
Že mai ti jos kro so tau rės įskai to je 
da ly va vo per 40 lenk ty ni nin kų, 

bu vo per 30 dėl pri zi nių vie tų 
ne ko vo ju sių spor ti nin kų.

Ko man di nė je įskai to je ge riau
siai se kė si ir Že mai ti jos tau rė ati
te ko au to mo bi lių spor to klu bui iš 
Ak me nės „Ex tem pas“. Ant ras li ko 
Tel šių ASK „EMs port Že mai ti
ja“, o tre čias – plun giš kių klu bas 
„TOR NA DA Ra cing“.

Ge rų re zul ta tų tel šiš kiai pel nė 
ir as me ni nė se įskai to se.

„D1600“ kla sė je Man tas Po
cius iš ko vo jo tre čią ją vie tą, o Ir
man tas Pup šys – sep tin tą ją. „D
2000“ kla sė je And rius Jo nu šas 
pel nė tre čią ją vie tą, o To mas Pup
šys – penk tą ją. „Open 2500“ kla
sė je Vi ta li jus Si mu tis li ko šeš tas.

Lapk ri čio 5ąją vy ku sia me se
zo no už da ry mo ren gi ny je ge
riau sių re zul ta tų pa sie kę klu bai ir 
lenk ty ni nin kai ap do va no ti.

„Mū sų lenk ty ni nin kai Že mai ti
jos tau rė je va žia vo pir mus ra tus, 
jie įdė jo daug pa stan gų, tai to kie 
re zul ta tai džiu gi na, ma to ma ge
ra atei ties per spek ty va“, – kal bė jo 
E. Mik nius.

Var žy bų or ga ni za to rius pa si
džiau gė, kad jų lū kes čiai pa si tei si
no – su lauk ta daug da ly vių, žiū ro vų 
su si do mė ji mo. Pla nuo ja ma, kad 
at gi ju sios Že mai ti jos au to mo bi lių 
kro so tau rės var žy bos vyks kas met.

A. Jonušas (kairėje) ir kiti „D-2000“ klasėje lyderiavę lenktynininkai.

Au re li ja SER VIE NĖ

Pa kei ti mai
Laik raš čio skai ty to jams pri

me na me, jog ne se niai ra šė me 
apie vy riš kio iš sa ky tą nuo mo nę 
dėl su siau rė ju sios Mas čio gat vės. 
Pa si ro do, jis ne ri ma vo ne be rei
ka lo – vė liau paaiš kė jo, jog Luo
kės ir Mas čio gat vių san kry žo je 
neiš su ka il gie ji mies to au to bu
sai. Priim tas spren di mas gat vės 
re mon to dar bų pro jek te da ry ti 
pa kei ti mų.

Dar bai bus tę sia mi
Praė ju sią sa vai tę „Tel šių ŽI

NIŲ“ skai ty to jai tei ra vo si, ko dėl 
Mas čio gat vė je su sto jo taip ak ty
viai vy kę re mon to dar bai.

Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ad
mi nist ra ci jos Sta ty bos ir ur ba nis
ti kos sky riaus ve dė jas Min dau gas 
Nor kus pa ti ki no, jog dar bai bus 
tę sia mi šią sa vai tę: „Ran go vas 
pra dės vyk dy ti ir už baigs va
žiuo ja mo sios da lies as fal ta vi mo 
dar bus.“

M. Nor kaus tei gi mu, fi nan sa
vi mo pės čių jų ir dvi ra čių ta kams 
už baig ti šiems me tams nė ra nu
ma ty ta, to dėl šie dar bai bus at lie
ka mi 2023 m.

Neapš vies ta pe rė ja
Su lau kė re dak ci ja ir skam bu čio 

iš tė vų, ku rių at ža los lan ko Tel šių 
„Kran to“ pro gim na zi ją. Esą ke lias 
link mo kyk los pa si da rė ga na su
dė tin gas: vai kams rei kia tam so je 
ke liau ti iš ka si nė tais ša li gat viais, 
o blo giau sia tai, jog ke lią rei kia 
kirs ti neapš vies to je pe rė jo je. O 
san kry žo je su kant į mo kyk lą eis
mas ga na in ten sy vus – su si da ro 
ma ši nų spūs tys.

Tel šių „Kran to“ pro gim na zi
jos di rek to rė Ire na Dau ba rie nė 
pa tvir ti no, jog mo kyk la taip pat 
su lau kė tė ve lių su si rū pi ni mo.

„Si tua ci ja šiuo me tu komp li
kuo ta. Tei ra vau si Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to riaus, sa
kė, kad ar ti miau siu me tu gat vė 
bus ap švies ta ir duo bės pa ša lin tos. 
Gat vės re mon tas nė ra mo kyk
los kom pe ten ci ja, iš sa vo pu sės 
da rė me ne vie ną at švai tų ak ci ją, 
krei piau si į tė ve lius, kad at kreip tų 
dė me sį į vai kų ma to mu mą“, – sa
kė di rek to rė.

Su ma žė jo klien tų
Re no vuo ja mo je gat vė je de ga

Žvilgs niai su smi go į 
re mon tuo ja mą 
Mas čio gat vę

li nę tu rin tis vers li nin kas Al gi
man tas Ubar tas at vi ra vo, jog dėl 
re mon to dar bų klien tų skai čius 
su ma žė jo, bet tei gė su pran tan tis, 
kad rei kia su si tvar ky ti.

Vers li nin kas pa ste bin tis, jog 
gat vę re konst ruo jan ti įmo nė 
dir ba at sa kin gai, dar bai vyks
ta sklan džiai, ta čiau čia yra ki tų 
niuan sų. A. Ubar to tvir ti ni mu, 
as fal tas tu rė jo bū ti iš pil tas jau 
lapk ri čio pir mą ją sa vai tę, ta čiau 
dar bai kažkodėl užstrigo.

As fal ta vi mo dar bai
Mas čio gat vė je dar bus vyk dan

čios UAB „Tel šių ke liai“ di rek
to rius Ar nas Knys tau tas „Tel šių 
ŽI NIOMS“ pa sa ko jo, jog dar bai 
ne sus to jo, tie siog bu vo at lie ka mi 
kont ro li niai ban dy mai ir jau šią 
sa vai tę pra si dės gat vės as fal ta vi
mo dar bai, ku rie truks dvi sa vai
tes. Bus išas fal tuo ta vi sa gat vė.

Pa sak di rek to riaus, šiais me tais 
vi si dar bai ne bus už baig ti – fi
nan sa vi mas yra per kel tas į ki tus 
me tus: „Ki tais me tais bus ant ras 
eta pas – gat vė pa si keis kar di na
liai. Ten tu ri at si ras ti ta kai, aikš
te lės au to mo bi liams su sto ti.“

Šiais me tais dar bai bus vyk do
mi tiek, kiek leis oro są ly gos, o 
ki tą met jie bus tę sia mi maž daug 
nuo ko vo mė ne sio.

Dar bai ne sus to jo
Pa sak Sta ty bos ir ur ba nis ti kos 

sky riaus ve dė jo, ap švie ti mo dar
bus Mas čio gat vė je at lie ka UAB 
„Elekt ros au to ma ti ka“. „Ka be liai 
ir pa ma tai jau su klo ti, be lie ka 
su jung ti švies tu vus, ir ap švie ti
mo dar bai bus baig ti“, – kal bė jo 
M. Nor kus.

UAB „Elekt ros au to ma ti ka“ 
dar bų va do vas Ma rius Lu kaus kas 
pa ti ki no, jog iš jų pu sės dar bai tik
rai ne bu vo su sto ję. Mon tuo ja mos 
ap švie ti mo at ra mos ir, jei neat
si tiks ko kių ne nu ma ty tų da ly kų, 
pa gal pla nus sa vai tės ga le vis kas 
bus pri jung ta.

„Jei ne ma to te, kad ką nors ka
sa me ar ne va ži nė ja trak to rius, 
ne reiš kia, kad dar bai ne vyks ta. 
Esa me lai mė ję daug gat vių kon
kur sų, to dėl tu ri me pa si da ry ti ir 
kitus dar bus, pa si ruoš ti pa grin
dus“, – pa sa ko jo dar bų va do vas.

Dar bai, anot D. Lu kaus ko, tik rai 
ne sus to jo, ju da, lai ko ma si įsi pa
rei go ji mų ir ban do ma vis ką įgy
ven din ti, rei kia tik lai ko.

Teigiama, kad darbai Masčio g. nevėluoja.

Dėl Tel šių mies to Mas čio gat vės re konst ruk ci jos pa sta ruo ju me tu į 
re dak ci ją at skrie ja dau giau laiš kų: vie nų au to riai gi ria, kaip spar
čiai ju da re mon to dar bai ir ban do ly gin ti jų tem pą su Res pub li kos 
gat ve, ki ti – ne ri mau ja dėl su siau rė ju sios gat vės, neapš vies tų pe rė jų 
ir praė ju sią sa vai tę su sto ju sių dar bų. Kas nu ti ko?
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Pa dau gė jo tam siuo ju pa ros me tu su žeis tų pės čių jų
Ru de nį švie sus pa ros me tas kiek
vie ną die ną trum pė ja, pra stė ja 
ma to mu mas. To kio mis są ly go
mis daž niau pa si tai ko eis mo 
įvy kių, ku riuo se nu ken čia pės
tie ji, dvi ra čių vai ruo to jai ar ki ti 
eis mo da ly viai. Tel šių po li ci ja 
pra ne ša, kad pa sta rai siais me
tais dau gė ja su žeis tų pės čių jų, 
tad gy ven to jai ra gi na mi rū pin tis 
sa vo sau gu mu.

Mo ni ka GIRD VAI NĖ

Pa si tai ko ne lai mių ir 
pa žei di mų

„Pa ly gi nę šių ir praei tų me tų 
to pa ties lai ko tar pio eis mo įvy
kių skai čių, kai tam siuo ju pa ros 
me tu su si du riant su trans por to 
prie mo nė mis bu vo su ža lo ti pės
tie ji, šie met ste bi me to kių eis mo 
įvy kių dau gė ji mą. Per nai ši to kių 
ne lai mių Tel šių ra jo ne ne tu rė jo
me, o šiais me tais tam siuo ju pa ros 

me tu re gist ruo ti trys už va žia vi mo 
ant pės čio jo at ve jai, vie nu at ve ju 
pės čia sis žu vo“, –  in for ma vo Tel
šių ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos 
ko mi sa ria to (AVPK) Ke lių po li ci
jos sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė 
Mo des ta Jab šai tė.

Spe cia lis tė sa kė, kad ko mi sa ria
to Ke lių po li ci jos pa rei gū nai spa
lio ir lapk ri čio mė ne siais vyk do 
tiks li nes po li ci nes pre ven ci nes 
eis mo da ly vių kont ro lės prie
mo nes, ku rių me tu tik ri na ma, 
ar pės tie ji, dvi ra čių vai ruo to jai 
tam siuo ju pa ros lai ku tu ri ma to
mu mą ge ri nan čias sau gos prie
mo nes – at švai tus, ryš kias pal ves 
lie me nes su švie są at spin din čiais 
ele men tais ir kt.

Per šiuos me tus Tel šių aps. VPK 
Ke lių po li ci jos pa rei gū nai už šių 
prie mo nių ne si nau do ji mą, kai 
pa gal Ke lių eis mo tai syk les pri
va lo ma jo mis nau do tis, nu bau dė 
ke tu ris as me nis.

Pės čio jo pa rei ga – bū ti 
ma to mam

M. Jab šai tė pa brė žė, kad pa
gal Sau gaus eis mo au to mo bi lių 
ke liais įsta ty mą ei da mas neapš
vies tu kelk raš čiu ar ba va žiuo ja
mo sios da lies kraš tu tam siuo ju 
pa ros me tu ar esant blo gam ma
to mu mui pės čia sis pri va lo ne štis 
švie čian tį ži bin tą ar ba vil kė ti 
ryš kias pal vę lie me nę su švie są 
at spin din čiais ele men tais, ar ba 
bū ti prie dra bu žių pri si se gęs ki
tiems eis mo da ly viams ma to mo
je vie to je at švai tą.

„Ši pės čių jų pa rei ga yra svar bi 
vi siems eis mo da ly viams, ka dan
gi vis įvyks ta eis mo įvy kių, ku rių 
prie žas tis – pės čių jų ir ki tų ke lių 
eis mo da ly vių pa rei gų ne si lai ky
mas tam siuo ju pa ros me tu ar ba 
esant blo gam ma to mu mui. <...>  
Mums la bai svar bus eis mo da ly
vių są mo nin gu mas. Vi si tu ri me 
dė ti pa stan gas, kad mū sų ke liai 

bū tų sau gūs, to dėl ir to liau ak ty
viai vyk dy si me po li ci nes prie mo
nes pės čių jų ir ki tų eis mo da ly vių 
są mo nin gu mui ska tin ti“, – pa
žy mė jo Ke lių po li ci jos sky riaus 
spe cia lis tė.

Atš vai tą bū ti na nau do ti 
tin ka mai

So cia li nio tink lo „Tel šių ŽI
NIŲ“ pa sky ro je vai ruo to jai ne
re tai iš reiš kia nuo mo nę, kad vis 
dar daug pės čių jų, ei da mi ke liu 
tam siuo ju pa ros me tu, ne bū na 
prie dra bu žių pri si se gę at švai to ar 
ki tų švie są at spin din čių ele men
tų, o įvy kus ne lai mei – kal ti na mi 
vai ruo to jai.

Apie at švai tų nau do ji mą pa si
sa kę ke li pės tie ji pri si pa ži no jų 
ne tu rin tys, daž nai pa mirš tan tys 
pa siim ti.

„Tu riu ir net ke lis vie nu me tu. 
Vai ruo da ma pa dė ko ju kiek vie
nam ma to mam žmo gui“, – taip 

apie at švai tų svar bą ra šė Vai da 
Rai bu žie nė.

Po li ci jos pa rei gū nai pri me na, 
kad svar bu ne tik tu rė ti at švai tą, 
bet ir tin ka mai juo nau do tis.

Svar bu ži no ti:
– at švai tą prie dra bu žių rei kia 

pri tvir tin ti taip, kad jis bū tų ma
to mas ki tiems eis mo da ly viams;

– pa ka bi na mą at švai tą, per ver tą 
vir ve le ar gran di nė le, pri seg ti prie 
dra bu žių (pvz., ki še nės) de ši nė je 
pu sė je, kad jis švy tuo tų žmo gaus 
ke lių aukš ty je;

– at švai tąjuos te lę už dė ti ant 
dra bu žių ran ko vės (tru pu tį aukš
čiau ran kos rie šo) ar ko jos blauz
dos sri ty je;

– įse ga mą at švai tą pri si seg ti ar 
pri tvir tin ti prie dra bu žių de ši nė
je pu sė je;

– at švai to pa vir šiaus plo tas tu
ri bū ti pa kan ka mai di de lis, kad 
trans por to prie mo nės ži bin tų 
švie sos ga lė tų jį ap švies ti.

Šie met Vers lo die nai pa mi nė ti 
Tel šiuo se su reng tas fo ru mas 
„Telšē Star Town“. Tai – ren gi nys, 
su kvie tęs ne tik Že mai ti jos sos ti
nės, bet ir vi sos Lie tu vos vers lo, 
po li ti kos ir vi suo me nės ly de rius, 
taip pat sve čius, ku riems ak tua
lios in ves ti ci jos Tel šių re gio ne.
Fo ru me da ly va vo LR fi nan sų 
mi nist rė Gin ta rė Skais tė, LR 
eko no mi kos ir ino va ci jų vi ce
mi nist ras Ka ro lis Že mai tis, 
Eu ro pos Ko mi si jos at sto vy bės 
Lie tu vo je va do vas Ma rius Vaš
če ga, Sei mo na rė Ri man tė Ša la
še vi čiū tė, VšĮ „In ves tuok Lie tu
vo je“ di rek to rius Eli jus Či vi lis, 
Šiau lių pre ky bos, pra mo nės ir 
ama tų rū mų pre zi den tas Vy tis 
Lem bu tis, am ba sa dų at sto vai, 
Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ta
ry bos na riai, vers li nin kai bei 
ki ti sve čiai.

Ren gi nio pra džio je su si rin ku
sius fo ru mo da ly vius svei ki no 
Tel šių ra jo no sa vi val dy bės me

Vers lo fo ru mas – apie vers lą Tel šių ra jo ne
ras Kęs tu tis Gu sa ro vas. „Tel šiai 
yra Že mai ti jos sos ti nė, re gio no 
cent ras. Džiau giuo si, kad su ge ra 
min ti mi ban dy si me ženg ti pir mą 
žings nį – įkur ti pra mo nės par ką, – 
kal bė jo me ras. – Tel šiai yra ge ro je 
geog ra fi nė je pa dė ty je: ne to li Klai
pė dos uos tas, oro uos tas, praei na 
ge le žin ke lio li ni ja, ma gist ra li nis 
ke lias. Vi sa tai pri si de da prie to, 
kad mū sų sva jo nė iš si pil dy tų.“

Fo ru mo da ly vius svei ki no ir 
LR eko no mi kos ir ino va ci jų vi
ce mi nist ras K. Že mai tis. Sve čias 
juo ka vo, jog jei gu eko no mi kos ir 
ino va ci jų vi ce mi nist ras yra Že
mai tis – tai Že mai ti jai sėk mė yra 
už prog ra muo ta.

Ren gi nio me tu pra ne ši mą 
„Nau jos kar tos Lie tu va“ – re for
mos ir in ves ti ci jos, pa dė sian čios 
stip rin ti Lie tu vą“ skai tė LR fi
nan sų mi nist rė G. Skais tė. Apie 
Eu ro pos Są jun gos at sa kus į kri
zes kal bė jo Eu ro pos Ko mi si jos 
at sto vy bės Lie tu vo je va do vas M. 
Vaš če ga.

Fo ru mo par tne rės Eu ro pos 
Ko mi si jos at sto vy bė Lie tu vo je ir 
Fi nan sų mi nis te ri ja re gio nų vers
li nin kams ir spren di mų priė mė
jams pri sta tė Eu ro pos Są jun gos 
„Next Ge ne ra tion EU“ fi nan
suo ja mą pla ną „Nau jos kar tos 
Lie tu va“, o dis ku si jo je su vers lo 
ir sa vi val dos at sto vais bu vo ap
ta ria ma, kaip ra cio na liau siai pa
nau do ti šias in ves ti ci jas.

Pla ne „Nau jos kar tos Lie tu va“ 
nu ma ty tos re for mos ir in ves ti ci
jos į ža lią ją ener ge ti ką ir trans
por tą, skait me ni ni mą, švie ti mą, 
svei ka tos ir so cia li nę sri tis di dins 
Lie tu vos at spa ru mą ga li moms 
kri zėms atei ty je. Šios 2,225 mlrd. 
eu rų in ves ti ci jos ska tins tva rų, į 
aukš tą pri dė ti nę ver tę orien tuo
tą Lie tu vos eko no mi kos au gi mą, 
kar tu in ves tuo jant ir į žmo nių 
kom pe ten ci jas bei įgū džius.

VšĮ „In ves tuok Lie tu vo je“ di
rek to rius E. Či vi lis fo ru mo da ly
viams pa sa ko jo apie tai, ko rei kia 
re gio nui no rint žais ti in ves tuo to

jų pri trau ki mo ly go je, bei pri sta tė 
in ves tuo to jų pri trau ki mo į vers lą 
pro ce są.

Šiau lių pre ky bos, pra mo nės 
ir ama tų rū mų pre zi den tas V. 
Lem bu tis ap žvel gė Tel šių re gio
ne esan tį vers lo po ten cia lą, o 
Tel šių ra jo no sa vi val dy bės me ro 

pa va duo to jas M. Ser va pri sta
tė 11 mė ne sių ruoš tą in ves ti ci jų 
pri trau ki mo į Tel šių ra jo ną ga li
my bių stu di ją.

Fo ru mą vai ni ka vo dis ku si ja 
„Tel šių re gio no tva ri plėt ra: kur 
esa me ir kur link ei na me“.

„Tel šių ŽI NIŲ“ inf.

Rajono vadovai diskutuoja su verslo forumo svečiais.

Verslininkai gerai vertina įvykusį renginį. Finansų ministrė G. Skaistė. Forume prireikė ir vertėjų pagalbos. M. Vaščega ir A. Valackonienė.

Į Verslo dieną rengtą forumą susirinko daug rajono verslininkų ir svečių. Pranešėjams telšiškiai turėjo klausimų.
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Au re li ja SER VIE NĖ

– Pa pa sa ko ki te, kaip Jūs su
si ju si su Tel šiais. Pri si min ki te 
die nas, pra leis tas čia, sa vo pir
muo sius žings nius vi suo me niš
ku mo link.

– Esu Vil ma Ma gy lie nė, tik ra 
že mai tė, 1970 me tų va sa rio 24 
die ną gi mu si ir užau gu si Že mai
ti jos sos ti nė je – Tel šiuo se. Šia me 
gra žia me Že mai ti jos mies te pra
bė go vi sa vai kys tė. Čia pra dė jau 
lan ky ti ir bai giau Tel šių 5ąją vi
du ri nę mo kyk lą (da bar „Džiu go“ 
gim na zi ja), čia, Ke pyk los gat vė je, 
dau gia bu čio bal ko ne su se se žai
dė me lė lė mis, ku rioms, kaip ir 
mums, ma my tė siū da vo gra žiau
sius rū be lius, o štai nak ti mis, kai 
šei ma mie go da vo, aš, at si tū pu si 
prie pat bal ko no du rų, švie čiant 
nuo duo nos ke pyk los sklin dan
čiai švie sai, skai ty da vau ir skai ty
da vau kny gas... apie vis ką – o ypač 
apie ke lio nes ir sve tur gy ve nan
čius žmo nes. Pa me nu, jog ma ne 
nuo vai kys tės tik rai la bai trau kė 
ne pa žin ti, pa slap tin gi da ly kai...

Vi sa da bu vau la bai vi suo me
niš kas vai kas... Tuo me tu, kai 
ma no drau gai laks ty da vo kie me, 
aš da ry da vau vis ką, ką tik mo kė
jau da ry ti. Lan kiau Tel šių mu zi
kos mo kyk lą, mo kiau si cho ri nio 
dai na vi mo su bti ly bių ir skam bin
ti for te pi jo nu. Ka dan gi nuo sta bi 
ma no pir mo ji Mo ky to ja Va lė Ber
žie nė iš kart pa ste bė jo, jog tu riu 
vi so kiau sių ga bu mų – da ly va vau 
„Dai nų dai ne lės“ kon kur suo se, 
taip pat raiš kio jo skai ty mo kon
kur suo se, vai din da vau mo kyk li
niuo se spek tak liuo se, ke le tą me tų 
šo kau spor ti nių šo kių ko lek ty ve. 
Žo džiu – vi sad bu vau ak ty vus 
vai kas. O ir kie me pa dūk ti su vai
kais lai ko lik da vo. Kaip sa ko ma: 
juo la biau už siė mu si bu vau, tuo 
dau giau lai ko vis kam tu rė jau. Pa
me nu, jog vis ką su spė da vau, to dėl 
pri si mi ni mai apie ma no „užim tą“ 
vai kys tę tik rai la bai gra žūs.

– Kur gy ve ni mo ke lias Jus nu
ve dė iš vy kus iš gim tų jų Tel šių?

– Bai gu si vi du ri nę mo kyk lą, 
vėl gi ga vu si tik rai ver tin gą sa vo 
ang lų kal bos mo ky to jos Al do nos 
Dau gi ny tės pa ta ri mą – bū ti nai 
stu di juo ti ang lų kal bą, nes, anot 
jos, „tu ri tam ta len tą, vai ke“, aš 
ne dve jo da ma pa su kau šiuo ke liu. 
Ši Mo ky to ja jau ket vir to je kla sė je 
pa ste bė jo, jog esu ga bi už sie nio 
kal bai. Tad jos in dė lis į tai, kad 
šian dien ga liu pui kiai su si kal bė
ti su žmo nė mis, apie ku riuos tik 
kny gas skai ty da vau, yra iš ties di
džiu lis. Tad 1988 me tais už tik rin
tai ir ne sun kiai įsto jau į Vil niaus 
pe da go gi nį uni ver si te tą, nors tais 
lai kais kon kur sas į šią spe cia ly bę 
bu vo iš ties di džiu lis.

– Pa pa sa ko ki te apie sa vo šei
mą, dar bą.

– Įgi jau ang lų kal bos mo ky to jo 
ir dės ty mo me to di nin ko spe cia
ly bę. Vil niu je iš te kė jau, su si lau
kiau dvie jų vai kų ir li kau gy ven ti. 
Šian dien ma no na mai – Lie tu vos 
sos ti nė. Čia vy ras tu ri sa vo vers
lą, čia gy ve na ir dir ba ad vo ka
tu ta pęs sū nus bei psi cho lo gi jos 
moks lus bai gu si duk ra. Pa ti per 
tuos me tus vėl gi ak ty viai dir bau 
pe da go gi nį dar bą pri va čio se kal bų 
mo ky mo įstai go se, kar tu ver čiau 
kny gas lei dyk loms iš ang lų kal bos 
į lie tu vių kal bą. Ma no iš vers tos ir 

lie tu vių kal ba iš leis tos 10 įvai rių 
kny gų... bus ką anū kams pa ro dy ti. 
Te ko dirb ti ir mo kyk lo se, o vė liau 
pra dė jau dar buo tis vers lo sfe ro je. 
Šian dien sėk min gai dir bu drau
di mo sri ty je, UADBB „Co le mont 
drau di mo bro ke ris“ ge ne ra li nio 
di rek to riaus pa dė jė ja. Ta čiau no
ras sa ve rea li zuo ti ir pe da go gi nė
je veik lo je man nie kuo met taip ir 
ne praė jo... to dėl vis pa mąs ty da
vau, kaip čia man ša lia dar bų dar 
ir mo ky mo veik la už siim ti.

– Kaip Jū sų gy ve ni me at si ra do 
sa va no rys tė?

– Tu riu aist rą ke liau ti. Tiek su 
šei ma, tiek dvie se su vy ru. Vai
kams paau gus, esa me ne ma žai 
pa sau lio ap ke lia vę, iš mai šy ta 
Eu ro pa, ke liau ta po JAV, Aust ra
li ją, įvai riau sias eg zo tiš kiau sias 
pa sau lio sa las... Tad kar tą ėmiau 
mąs ty ti, ko dėl ke lia vi mo ne su
jun gus su dar vie na veik la, ku rios 
jau se niai no rė jau im tis – sa va no
rys te. Juk toks ke lia vi mo bū das, 
da rant ge rus dar bus tiems, ku
riems la bai to rei kia, pa de da sa ve 
įpras min ti la biau nei bet kas. O 
juk aš to no riu ir ga liu! Štai taip 
pra si dė jo paieš kos in for ma ci jos, 
kaip ten pa tek ti, ir sa va no rys tė 
ta po ma no at gai va nuo dar bų ir 
švie sa ma no sie lai.

Tai gi 2017 me tais pra dė jau ieš
ko ti or ga ni za ci jos, per ku rią ga lė
čiau iš vyk ti sa va no riau ti į jau se
no kai ma ne vi lio ju sią Af ri ką. Il gai 
ir at sa kin gai ieš ko jau vi sa ga lia me 
in ter ne te in for ma ci jos ir tarp tau
ti nės sa va no rys tės or ga ni za ci jų, 
pa de dan čių vi siems no rin tiems 
at vyk ti, ap si sto ti ir pra dė ti neat ly
gin ti nai dirb ti Af ri kos mo kyk lo se, 
li go ni nė se, vai kų na muo se ir t. t. 
Ne sun kiai ra dau pa čių įvai riau
sių skam biai be si va di nan čių JAV, 
Vo kie ti jo je bei Olan di jo je įkur tų 
or ga ni za ci jų, ku rios mie lai no rė jo 
dirb ti kar tu, ta čiau su pra tau, kad 
ir tai yra vers las. De ja... nes už tai, 
kad or ga ni za ci jos su ran da mo kyk
las, or ga ni zuo ja ke lio nės bi lie tus 
skry džiams, ap gy ven di ni mo vie
tas, pri va lo ma su si mo kė ti „na rio 
mo kes tį“, ku ris ne ma žas. Sup ra tau, 
jog man ne priim ti na mo kė ti daug 
pi ni gų už tai, kad no riu pa dė ti...

Ieš ko ti ne nus to jau. Ir ra dau. 
Su ra dau ne smar kiai be si rek la
muo jan čią bri to stu den to And
rew Ward‘o kar tu su af ri kie čiais 
Tan za ni jo je įkur tą tik rą ne pel
no sie kian čią sa va no rys tės or
ga ni za ci ją NET HO – angl. „The 
New Tre men dous Ho pe Or ga
ni za tion“ (Nau jos di de lės vil ties 
or ga ni za ci ja). Iš kart su si sie kiau 
su jos pir mi nin ku Jos hua Kaaya 
ir val dy bos di rek to riu mi God
wi nu Kaaya. Žmo nės po kal bio 

me tu man pa si ro dė be ga lo šil ti, 
drau giš ki, iš min tin gi ir pa si ruo šę 
dirb ti kar tu. O svar biau sia – čia iš 
ma nęs ne bu vo rei ka lau ja ma su
si mo kė ti „na rio mo kes čio“. Tad 
ap ta rė me, ką no riu Af ri ko je nu
veik ti. Pra džio je aš, ži no ma, no
rė jau pa dir bė ti pa pras to je kai mo 
mo kyk lo je, mo ky ti vai kus ang lų 
kal bos, gal būt mu zi kos, dai lės, 
geog ra fi jos, tad 2018 me tų sau sį 
nu si pir kau lėk tu vo bi lie tus į Dar 
es Sa la mą (Tan za ni ja) ir iš skri dau 
pra dė ti sa vo sa va no riš kos mi si jos.

 Atsk ri du si į Dar es Sa la mą, iš
kart vie ti niu lėk tu vė liu iš skri dau į 
Aru šą. Šia me re gio ne ir įsi kū ru si 
ma no or ga ni za ci ja, ten ma ža me 
Nkoan rua kai me ly je ir pra si dė jo 
ma no sva jo nės įgy ven di ni mas. 
Or ga ni za ci jos žmo nės ap gy ven
di no ma ne taip, kaip aš ir no rė
jau – kad jaus čiau si kaip vie ti nė. 
Ne di de lis af ri kie tiš kas na me lis, 
ap sup tas ba na nų ir avo ka dų so
dų, kai mo pa kraš ty je, dul kė tas 
ke liu kas į „Ake ri Ho pe“ mo kyk lą 
už 4 km nuo kai mo, ku riuo kas 
ry tą ei da vau į pa mo kas bei ly giai 
tiek pat ki lo met rų at gal. To lo ka, 
sa ky si te? Taip, bet kai ei ni tuo 
ke liu ku ir ma tai, kaip pra si de da 
Af ri kos ry tas, ir jau tie si to gy ve
ni mo da li mi, yra neį kai no ja ma 
pa tir tis... To dėl aš sa kau, kad ten 
nu vy ku si gau nu ge ro kai dau giau, 
ne gu ati duo du...

Jau čiu ne nu sa ko mą iš si pil dy
mą sa vęs pa čios, žy giuo da ma 
to mis dul kė mis, bet ap link gė rė
da ma si kal nais ir nuo sta bia Af
ri kos gam ta, pa ke liui su tik da ma 
mo čiu tes, ku rios svei ki na ma ne, 
va di na „mū sų Bal to ji Mo ky to ja“, 
tad sku ba su neš ti man ką tik sa vo 
so de liuo se nu skin tus man gus ir 
avo ka dus. Ne vel tui sa ko ma, jog 
tas, ku ris ne tu ri nie ko, vi suo met 
da li ja si vis kuo... Aš ei nu to liau, 
su tin ku vai ku čius, ne drą siai iš
ta rian čius man „mzun gu“ (bal
tas žmo gus), jiems sa kau, atei
kit, ne bi jo kit – ir vėl ati duo du 
jiems „sal dų gė rį“, ku rio kas ry tą 
tu riu sa vo kup ri nė je – kram to
mo ji gu ma, šo ko la das, ban de lės, 
sal dai niu kai, sau sai niu kai ir t. t. 
Tuo met pri si jun giu prie ke liu
ku vo re le ei nan čių tre čio kė lių ir 
atei na me į mo kyk lą vi si drau ge, 
ra miai be si šne ku čiuo da mi. Vai
kai kas 10 mi nu čių su sto ja ir rū
pes tin gai nu va lo nuo nu dė vė tų 
ba tu kų dul kes... Į kla sę pri de ra 
atei ti tik šva riais!

– Koks tas vai kų švie ti mas 
Af ri ko je?

– Mo kyk lo je dės tau ang lų kal
bą, geog ra fi ją, dai lę bei mu zi ką. 
Vis ką, ko mo ko me vai kus, ten 
bū ti na už ra šy ti krei da ant len tos. 

Jie vis ką ra šo į są siu vi nu kus ir na
muo se mo ko si dar kar tą. Ži no ma, 
vis ko trūks ta... Mo kyk lo se nė ra 
kom piu te rių, že mė la pių (juos 
mo ky to jai pie šia prieš pa mo kas 
ant bal to la po).

Į pa mo kas nie ka da nie kas ne
vė luo ja, kla sė je neeg zis tuo ja pa
ty čios, jie nie ka da ne triukš mau
ja, vi sa 20 vai kų kla sė pui kiai 
pa si da li ja pen kiais va do vė liais 
bei vos ke le tu pieš tu kų, ir vi si jie 
na tū ra liai lai min gi... Be je, kas
dien 10 mi nu čių prieš pa mo kas 
vi si mel džia si mo kyk los vi di nia
me kie me ly je, dė ko da mi Die vui 
už ga li my bę siek ti ži nių... 

– Ko kius žmo nes su ti ko te sve
čio je ša ly je ir kaip jie su ti ko Jus?

– O jau žmo nių šyp se nos ten... 
Jos pla tes nės už van de ny nus, jų 
drau giš ku mas be ri bis tar si Sa cha
ros dy ku ma, pa ti kė kit. Neš da ma 
kup ri nę, pil ną kny gų, vai kams 
ir sa vo ži nias, ku rių jie klau so si 
iš si žio ję ir ži ban čio mis aki mis... 
Ži no da ma, kad jei pa siū ly si jiems 
per trau ką, jie kas dien at sa kys: 
„Oi, neee, ma dam, pa si mo ky ki me 
da bar. Dau giau. Dar.“ Mo ky to
jas Af ri ko je ger bia mas tar si koks 
Die vas... Vai kai ma ne va din da vo 
ma dam Vil ma.

Tos ži ban čios akys, taip sun
kiai to je ša ly je priei na mo moks
lo iš troš ku sios gal ve lės, tos vis ką 
taip bran gi nan čios ir ver ti nan
čios ma te ria li nių gė ry bių ne le
pi na mos šir de lės ir be kraš tis jų 
dė kin gu mas – tai, už ką kas kart 
bū da ma ten no riu ir ga liu ati duo
ti vi są sa ve.

O ge ri dar bai da ro mi kad ir taip. 
Ne kar tą mo kyk lo je su vai kais ar 
ma sa jų kai me su mer gai tė mis esa
me nu pie šę pa veiks lų (reik me nis 
nu si ve žu), iš ka ro liu kų pri ga mi
nę apy ran kių ir įvai riau sių gra žių 
dir bi nių, be je, kar tu ir su vai kų na
mų vai ku čiais, ku riuos lan kau po 
pa mo kų. Šiuos dar be lius par da vę 
tur gu je, po rą ga bes nių vai kų ga lė
jo me leis ti į Aru šos tech ni nį ko le
džą trims mė ne siams pa si mo ky ti 
kom piu te ri nio raš tin gu mo.

Kas met su ma sa jų gen čių mer
gai tė mis Mom bo re gio no Chan
ga lik wa kai me ga mi na me mui lą 
(reik me nis taip pat nu si ve žu pa ti). 
Už par duo tą mui lą nu per ka me 
au di nių, iš ku rių pro jek to HER 
FU TU RE (JOS ATEI TIS) da ly viai 
pa siu va menst rua ci nius pa ke tė
lius Mos hi mer gai čių mo kyk los 
mer gai tėms, taip pat pa čioms ma
sa jų kai me lio mer gai tėms.

– Kur dar te ko sa va no riau ti?
– Tai gi, pir mą kar tą bū da ma 

Tan za ni jo je, ma niau, kad vie no 
kar to bus ga na. Pa ban dy siu, pa
žiū rė siu, pa da ry siu ge rų dar bų 

ir pa kaks. Ta čiau taip ne nu ti ko. 
Ma tyt, Af ri ka už si krė čiau. Jau 
grį žu si po pir mo jo kar to ėmiau 
il gė tis ten su tik tų žmo nių, kul tū
ros, gam tos, vai kų, pra dė jo kil ti 
idė jų nau jiems sa va no riš kiems 
dar bams. To dėl 2019 me tais vėl 
iš skri dau į Aru šą. Šį kart su si pa
ži nau su dar dau giau ak ty vių vie
ti nių žmo nių, už sii man čių gė rio 
veik la. Vie na to kių – Cat he ri ne 
Njau. Mos hi mies te lio mo kyk los 
mo ky to ja, pro jek to HER FU TU
RE įkū rė ja. Drau ge su ja mes ne tik 
ve da me pa mo kas mo kyk lo je, bet 
ir už sii ma me švie čia mą ja veik
la. Tai yra pa skai tos mer gai tėms 
apie anks ty vą nėš tu mą, mo ters 
hi gie ną, mo ters kū no san da rą, 
bio lo gi ją, kar tu su ja dir ba me jos 
įkur ta me ma žy čia me fab ri kė ly je, 
jei gu ga li ma taip pa va din ti, kur iš 
spe cia laus au di nio siu va mi daug
kar ti nio nau do ji mo menst rua ci
jų įklo tė liai mer gai tėms. Af ri kos 
mer gai tėms mo der nios hi gie nos 
prie mo nės nė ra priei na mos. Kai 
ku rios jų, ypač gy ve nan čios ato
kiuo se kai muo se, net ne ži no, kas 
da ro si su jų kū nu, tad, pra si dė jus 
menst rua ci joms, vie to je įklo tų jos 
nau do ja džio vin tą kar vių mėš
lą ar ba iš vis nea tei na į pa mo kas.

Švie ti mas rei ka lin gas ir ber niu
kams. Vai ko auk lė ji mu ar švie ti
mu Af ri ko je tė vai tie siog ne tu ri 
lai ko už siim ti. Juk dau gu ma gy ve
na steng da mie si tie siog iš gy ven
ti. Ma sa jų ir ki tų Af ri kos gen čių 
kai muo se mer gai tėms iš vis pra
ktiš kai neį ma no ma siek ti moks lo, 
dar la bai jau nos jos iš te ki na mos, 
gim do vai kus ir mel džia kar ves. 
Re ta ku ri gen ties mer gai tė ga li 
siek ti moks lo. To dėl moks las yra 
ypač ver ti na mas.

Nuo 2020 me tų ma no veik la 
Tan za ni jo je vis po tru pu tį da ro si 
įvai res nė. Tais me tais dar pa vy
ko su si pa žin ti su dviem mo te
ri mis iš Vo kie ti jos, ku rios įkū rė 
or ga ni za ci ją ZAN SAI TOS. Šie 
pro jek tai su si de da iš mo kyk los 
Tan ga ap skri ty je sta ty bos. Lė šos 
gau na mos iš jas au ko jan čių žmo
nių ir or ga ni za ci jų Vo kie ti jo je. 
Taip pat Vo kie ti jo je par duo da ma 
ava ly nė su au ten tiš ko mis ma sa jų 
gen čių mo te rų pi na mų ka ro liu
kų de ta lė mis. Lė šos ski ria mos 
pro jek tams vyk dy ti – suo lai 
mo kyk lai, mer gai čių ir ber niu
kų tua le tai, mo ky mo prie mo nių 
tie ki mas ir t. t.

2021 me tais Lu šo to kal nuo se 
te ko di de lė gar bė su si pa žin ti ir 
su si drau gau ti su Vo kie ti jos am ba
sa do re Tan za ni jo je po nia Re gi ne 
Hess. Drau ge su ja su ra do me or ga
ni za ci jų, no rin čių pa dė ti Chan ga
lik wa kai me ly je plė to ti tu riz mą bei 
sa va no rys tę. Chan ga lik wa ma sa jų 
bend ruo me nės vei kė jas Pe te ris Ja
co bas Le so la jau ke le tą me tų dir ba 
su JAV Tai kos kor pu so sa va no riais, 
o per nai pra dė jo me pro jek tą su Vo
kie ti jos sa va no riais gy dy to jais, ku
rie pra dės dirb ti Mom bo li go ni nė je.

– Pa si da ly ki te atei ties pla nais.
– Šie met vėl tu riu pla nų ge riems 

dar bams. Ne su pa sau lio gel bė to
ja. Esu sa vo sva jo nių pil dy to ja.

Ir pa bai go je no riu pa sa ky ti, kad 
esu be ga lo dė kin ga sa vo šei mai, 
ku ri su pran ta, kad „af ri kie tiš kų 
spar nų“ man ne va lia nu kirp ti. Ši 
sa va no rys tė yra ma no gy ve ni mo 
ir ma nęs pa čios da lis.

Čia at ra dau sa ve to kią, ko kia 
esu. Man be pro tiš kai pra smin ga 
ir ge ra da ry ti ge ra.

Atkelta iš 1 psl.

„Akeri Hope“ mokyklos mokytojai ir V. Magylienė.

TRUOPNUS ŽEMAITIS

Su masajų vaikučiais, Tanzanija.

Vil ma Ma gy lie nė – Baltoji Mokytoja
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MOKI UŽ 6 SKELBIMUS – 
GAUNI 9! 

Pl-126

Pl-092

PREKYBA
ATRAIŽOMIS, 

SKALDYTOMIS 
MALKOMIS

Tel.: 8 612 12058
8 602 29008

Telšių mieste 
pristato NEMOKAMAI

Z-003

R-409

R-812

R-694

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKUS  

su žeme ar išsikirsti. 
MOKAME 

iki 20 000 Eur už ha. 
Tel. 8 614 42170

R-696

PAR DUO DA
NA MUS, SO DY BAS, SKLY PUS
* 6,45 a so dą bend ri jo je „Že mai tis“ Tel-
šiuo se (yra 2 aukš tų, 58,08 kv. m va sar-
na mis, rū sys po juo, 2 šilt na miai, ge ra 
vie ta). Tel. 8 653 48578. Tel šiai

GA RA ŽUS
* 24 kv. m ga ra žą prie ka rei vi nių Tel-
šiuo se (di de lis, yra rū sys, tri fa zė elekt-
ra, pir ma ei lė). Tel. 8 608 94290. Tel šiai

GY VU LIUS
* mė si nę kiau lę (šer ta na mi niais pa-
ša rais, svo ris apie 200 kg). Tel. 8 677 
93223. Tel šiai

* dvi mė si nes kiau les (užau gin tos su 
na mi niais pa ša rais, svo ris apie 200 
kg). Tel. +370 675 37680. Tel šiai

TRANS POR TO PRIE MO NES, 
JŲ DE TA LES, ŽE MĖS ŪKIO 
TECH NI KĄ
* au to mo bi lio prie ka bą, skal byk lę „Be-
ko“, gė lę „cit ru są“ (aukš tis 1,4 m). Tel. 8 
687 60789. Tel šiai

* VOL VO V-50 (2004 m., 2 l, 100 kW, dy-
ze li nas, TA iki 2023 m. gruo džio mėn., 
kai na 1 900 Eur). Tel. 8 612 50225. Tel-
šiai

* AU DI A6 (2006 m., 2 l, 125 kW, TA 
iki 2024 m. spa lio mėn., juo dos spal-
vos, kai na su tar ti nė). Tel. 8 611 40335. 
Plun gė

* vikš ri nį bul do ze rį DT-75 (1991 m., 
ma žai nau do tas, va žiuo jan tis). Tel. 8 
647 79137. Plun gė

BUI TI NĘ TECH NI KĄ
* ge rai vei kian tį nau do tą šal dy tu vą 
„Snai gė“ (aukš tis 143 cm, kai na 60 
Eur) ir ma žai nau do tą vien gu lę lo vą su 
čiu ži niu (yra pa ta ly nės dė žė, 2 x 0,80 
m, 95 Eur). Tel. 8 675 15158. Plun gė

KI TAS PRE KES
* ber ži nes ir mai šy tas at rai žas, su pjau-
tas po 33 cm (yra su pa kuo tų mai šuo se 
po 30 kg); ber žo, uo sio, ąžuo lo, alks nio 
mal kas – skal dy tas ar ba trin ke lė mis. 
Per ka miš ką. Tel.: 8 617 05035, 8 606 
67031. Tel šiai

* kie tą jį ku rą: me die nos pju ve nų gra-
nu les, ci lind ro for mos ąžuo lo bri ke tus, 
ber žo, uo sio pju ve nų bri ke tus. Dėl kai-
nų ir pri sta ty mo skam bin ti tel. 8 615 
47061. Tel šiai

* bal ta ru siš kus dur pių bri ke tus did-
mai šiuo se po 800 kg. Tel. 8 676 51006. 
Tel šiai

* šių me tų der liaus žie mi nius kvie čius 
(kai na 13 Eur už 50 kg) Rai niuo se. Tel. 
8 620 81522. Tel šiai

* kvie čius. Tel. 8 603 01353. Tel šiai

* žie mi nius kvie čius (7 to nas). Tel. 8 
678 09179. Tel šiai

* ne bran giai – skal dy tas sau suo lių 
mal kas. Tel. 8 612 05356. Tel šiai

* la puo čių pju ve nų bri ke tus. At ve ža. 
Tel. 8 674 24111. Tel šiai

* pa ša ri nes bul ves ir pa ša ri nes mor-
kas. Tel. 8 682 62129. Tel šiai

* šie ną ri ti niais, pie no se pa ra to rių (20 
lit rų). Tel. 8 615 38138. Tel šiai

*  skal dy tas mal kas. Tel. 8 686 39459. 
Tel šiai

* 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

* sau sas skal dy tas la puo čių mal kas. 
Tel. 8 606 57706. Plun gė

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

* sau sas skal dy tas ber žo mal kas. 
Tel. 8 612 63179. Plun gė

* dur pių ir me džio bri ke tus, gra nu-
les, ang lis, mal kas. AT VE ŽA. Tel. 8 629 
70645. Plun gė

PAS LAU GOS
Pas lau gos sen jo rams į na mus 
Tel šiuo se! Mū sų dar buo to jai 
su teiks vi sa pu sę pa gal bą. 
SEN JO RO so cia li nes pa slau gas 
vi siš kai ar ba da li nai fi nan suo ja 
Jū sų Sa vi val dy bė.

Pla tes nė in for ma ci ja 
www.sen jo ro.lt ar ba 

te le fo nu +370 600 94458.Z-528

* 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
* šul nia ka sys ka sa šu li nius, gi li na, 
va lo, su ran da van dens ša ką. Tel. 8 
699 02063. 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

* den gia sto gus. 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

* ka mi nų įdėk lai, pri sta to mi, ap šil tin ti, 
dvi sie niai ka mi nai, jų ga my ba ir mon-
ta vi mas. Il ga me tė pa tir tis. Su tei kia ga-
ran ti ją. Tel.: 8 677 68136, 8 655 78293. 
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

* san tech ni kas, su vi rin to jas at lie ka 
šil dy mo, van den tie kio, ka na li za ci jos 
įren gi mo dar bus. Du ji niai, kie to jo ku-
ro ka ti lai. Mi ni eks ka va to riaus dar bai. 
Va ly mo įren gi niai, mon ta vi mas. Tel. 8 
688 48767. 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

* įvai riais kie kiais ve ža žvy rą, plau tą 
žvy rą, smė lį, juo dže mį, skal dą, grun tą. 
„Fis ka ro“ pa slau gos. Tel. 8 684 03921. 
Tel šiai

* il ga me tę pa tir tį tu rin ti bri ga da klo ja 
trin ke les, tve ria tvo ras, įren gia lie taus 
ir dre na žo sis te mas. Ruo šia pa grin dus 
as fal tuo ti. At lik tiems dar bams su tei-
kia ga ran ti ją, iš ra šo są skai tas. Tel. 8 
679 77155. Tel šiai

* at lie ka bu to vi daus ap dai los dar bus: 
glais to, da žo, kli juo ja ply te les, de da la-
mi na tą, bei at lie ka ki tus sta ty bos dar-
bus. Tel. 8 648 37232. Tel šiai

* sto gų den gi mas. Te ra sų, pa vė si nių 
sta ty mas. Tvo rų da žy mas ir mon ta-
vi mas. Fa sa dų šil ti ni mas ir da žy mas. 
Se nų pa sta tų grio vi mas ir ki ti sta ty bos 
dar bai. Tel. 8 671 21421. Tel šiai

* kli juo ja ply te les vi daus pa tal po se, 
šil ti na lau ko sie nas po lis ti re nu, ar-
muo ja, kli juo ja klin ke rio ply te les. Da ro 
te ra sas. At lie ka ki tus smul kius vi daus 
ir lau ko ap dai los dar bus. Tel. 8 623 
86328. Tel šiai

* AN TI KO RO ZI NIS au to mo bi lių ir 
jų ert mių pa den gi mas. Tel. 8 684 
22936. Tel šiai

* gips kar to nio mon ta vi mas, ply te lių 
kli ja vi mas, glais ty mas, da žy mas, elekt-
ros, san tech ni kos dar bai. Šiukš lių iš ve-
ži mas. Me džia gų pri sta ty mas. Vyks ta į 
kai mus. Tel. 8 692 35368. Tel šiai

* at lie ka vi daus ir lau ko ap dai los dar-
bus: glais to, da žo, ta pe tuo ja. Grin dų, 
sie nų, lu bų, du rų mon ta vi mas. Elekt-
ros ir san tech ni kos mon ta vi mas. Tel. 8 
623 32687. Tel šiai

* sto gų den gi mas. Te ra sų klo ji mas. 
Kar ka si nių na mų su rin ki mas. Įvai rūs 
lau ko ap dai los dar bai. Tel. +370 672 
68219. 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

* ko ky biš kai da žo, glais to, ta pe tuo ja, 
mon tuo ja gips kar to nį, la mi na tą, at lie-
ka ki tus vi daus ap dai los dar bus. Tel. 8 
626 13521. Tel šiai

* glais to, da žo, ta pe tuo ja, at lie ka ir 
ki tus ap dai los dar bus. Vyks ta į kai mo 
vie to ves. Tel. 8 601 39621. Tel šiai

* va ly mo įren gi niai ir jų mon ta vi mas, 
prie žiū ra, kon sul ta ci jos. Dre na žo, 
nuo te kų, in ži ne ri nių tink lų tie si mas, 
že mės ka si mo dar bai: ap lin kos tvar ky-
mas, trin ke lių klo ji mas, skly po pa ruo-
ši mas, for ma vi mas. Tel. pa si tei rau ti 8 
670 46053. 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

* 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

* at lie ka sta ty bos dar bus: grio vi mo, 
ply te lių kli ja vi mo, glais ty mo, da žy-
mo, ap lin kos tvar ky mo ir kt. Tel. 8 656 
02080. Plun gė

* mo bi liuo ju ga te riu pjau na me die-
ną klien to na muo se. Tel. 8 662 26186. 
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

* ga mi na kal viš kus var tus, tvo ras, sto-
ge lius virš du rų, ga ra žo du ris. At vyks ta 
į vie tą su su vi ri ni mo apa ra tu. Tel. 8 601 
17654. Plun gė

* trin ke lių klo ji mas (tan ki na 500 kg 
vib ra ci ne plokš te), pa grin dų pa ruo-
ši mas, pa ma tų be to na vi mas, tvo rų 
tvė ri mas, ap lin kos tvar ky mo dar bai, 
lie taus nu te kė ji mo sis te mų, ka na li za-
ci jos, dre na žo mon ta vi mas. 14 m. pa-
tir tis. Tel. 8 695 55881. Plun gė

* šli fuo ja par ke tą, at nau ji na se ną, šli-
fuo ja da žy tas grin dis. Tel. 8 610 04779. 
Plun gė

* vi daus ap dai los, įvai rūs sta ty bos 
ir re mon to dar bai. Tel. 8 676 10996. 
Plun gė

A-17

KARVES 
TELYČIAS 
BULIUS

Tel. 8 699 26969 

ĮMO NĖ PER KA: 
KAR VES 

(mo ka iki 1,70 Eur už kg), 
TE LY ČIAS (1,90 Eur už kg), 
BU LIUS (iki 2,30 Eur už kg).

Tel. 8 698 07968.
Z-005

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

BU LIUS ( juod mar gius,  per  
630 kg) – 2,00 € už kg;
BU LIUS (mė si nius, per 630 kg) – 
2,30 € už kg;
TE LY ČIAS (mėsines) – 1,90 € už kg;
TE LY ČIAS (pienines) – 1,80 € už kg;
KAR VES (per 630 kg) – 1,50 € 
už kg;
KAR VES (per 700 kg) – 1,70 € 
už kg.

Tel. 8 676 31700.
Z-004

8 617 80289, 8 615 96830.

UŽ EKOLOGINIUS GALVIJUS 
MOKAME DAUGIAU.

 Z-287

2,30
2,00

1,90

R-928

R-600

* ge ro mis kai no mis – au to mo bi lius, 
mo to cik lus, trak to rius, sa vo ga my bos 
tech ni ką. At va žiuo ja jums pa to giu lai-
ku. Tel. 8 621 07681. Plun gė

* AU TO MO BI LIUS, VI SU REI GIUS, 
MIK ROAU TO BU SUS, B ka te go ri jos 
kro vi ni nius ir sa vi var čius. Mo ka 
nuo 300 iki 10 000 Eur. Tel. 8 609 
89672. Tel šiai

* nuo lat – bro kuo tus gal vi jus. Grei tai 
pa sii ma, tvar ko do ku men tus. Tel. 8 
638 76012. Tel šiai

* bran giai – kar ves, jau čius, te ly čias 
(ga li bū ti bro kuo ti). Sve ria. Ga be na 
gy vu lius. Tel. 8 688 26782. Tel šiai

* ne kon di ci nius, ne tin ka mus gy vu-
liams šer ti grū dus – ku ku rū zus, žir-
nius, kvie čius, avi žas. Ga li bū ti pa plė-
kę, pa sii ma sa vo trans por tu. Tel.: 8 676 
08136, 8 683 54540. Tel šiai

* bran giai – au to mo bi lius TOYO TA, 
MB, AU DI 100, NIS SAN, vi su rei gius 
(va žiuo jan čius, 4 x 4). Do ku men tus su-
tvar ko vie to je. Tel. 8 646 49106. Tel šiai

* ga ra žą Mas čio g., Tel šiuo se (mo kės 5 
000 Eur). Tel. 8 606 24720. Tel šiai

* 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

* 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. At sis kai to iš kar to. 
Sut var ko do ku men tus. Tel. 8 673 
53914. Plun gė

* au to mo bi lius, mik roau to bu sus, vi su-
rei gius, mo to cik lus, trak to rius, prie ka-
bė les, sa va dar bį trans por tą. Mo ka iki 
1 000 Eur. Sut var ko do ku men tus. Ga-
li at va žiuo ti ir sa vait ga liais. Tel. 8 621 
07681. Plun gė

* žo lių sėk lą: do bi lus, mo tie ju kus, 
svid res, erai či nus ir kt. Do mi na įvai-
rūs kie kiai, sėk los ga li bū ti ne va ly-
tos. Pa sii ma pa tys. Tel. 8 600 85875. 
Plun gė

* skal dy tas mal kas. Tel. 8 682 11115. 
Plun gė

* so dy bą. Jei Jūs par duo da te ar ži no te, 
kas par duo da, pa skam bin ki te. Abiem 
at ve jais fi nan si nė nau da ga ran tuo ta. 
Tel. 8 682 11115. Plun gė

* šiau dus ri ti niais, ne ma žiau kaip 200 
vnt. Pa sii ma. Tel. 8 600 11708. Plun gė

* bran giai – įvai rius au to mo bi lius 
(mik roau to bu sus, dži pus, vi su-
rei gius). Do mi na ir su de fek tais, 
ne va žiuo jan tys, su rū di ję, dauž ti, 
tvar kin gi. Do mi na se ni mo to cik lai, 
ke tur ra čiai, kro si niai mo to cik lai. 
Tel. 8 602 71093. Plun gė

* ver še lį ir gal vi jų prieaug lį (jau tu ką) 
au gin ti, trak to rių MTZ-52 ar ba T-40 že-
mės dir bi mo lėkš tes ir fre zą. Tel. 8 688 
50138. Plun gė

REI KA LIN GA
* miš ko pjo vė jai, pa gal bi niai dar bi nin-
kai. Tel. 8 628 42304. Tel šiai

* pa gal bi nis dar bi nin kas at lik ti sta ty-
bos dar bus. Tel. 8 600 74159. Tel šiai

ĮVAI RŪS
* pi giau siai par duo da la puo čių mal-
kas trin ko mis, skal dy tas. Bri ga da pjau-
na ir trau kia miš ką. Rei ka lin gi sta ty bi-
nin kai. Tel. 8 659 54122. Tel šiai

* par duo da įvai rias mal kas. GAZ-53 
sa vi var čio pa slau gos. Tel. 8 675 32555. 
Tel šiai

IŠ NUO MO JA
* 1 kam ba rio bu tą Tel šiuo se (I aukš-
tas, yra da li niai pa to gu mai, plas ti ki-
niai lan gai, du šas, tua le tas). Tel. 8 674 
05572. Tel šiai

* il ga lai kei nuo mai – 1 kam ba rio bu tą 
Ly gu mų g., Tel šiuo se (yra pa to gu mai, 
bal dai, bui ti nė tech ni ka, na mas re no-
vuo tas). Tel. 8 647 39843. Tel šiai

* 20 kv. m ga ra žą Tel šiuo se (yra ap-
žiū ros duo bė, rū sys). Tel. 8 618 23313. 
Tel šiai

* 3 kam ba rių su ho lu, 77 kv. m, TVAR-
KIN GĄ BU TĄ A. Ju cio g., Plun gė je (yra 
bui ti nė tech ni ka, bal dai, ki ti pri va lu-
mai). Tel. 8 620 95987. Plun gė

Su per ka AU TO MO BI LIUS 
(įvai rių ti pų, tvar kin gus ar 
su de fek tais), ŽE MĖS ŪKIO 
TECH NI KĄ, PRIE KA BAS, 
PA DAR GUS.
Pa de da su tvar ky ti do ku men tus.

Skam bin ti bet ka da
 tel. 8 646 01353.

Z-467

PER KA
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TELŠIŲ KULTŪROS CENTRE

Lapkričio 20 d. 16 val.
Bilieto kaina 6 Eur

R-956

Tę sia me straips nių cik lą apie 
GAAB rei ka la vi mus. Stra te gi
nia me pla ne nu ma ty tas nau
jas stan dar tas, įpa rei go jan tis 
sau go ti šla py nes ir durp že mius, 
o van dens tel ki nių ap sau ga pa
pil dy ta nau ju rei ka la vi mu.

Šla py nių ir durp že mių 
ap sau ga

GAAB2 – nau jas stan dar tas, 
pa pil dan tis 2023–2027 m. lai
ko tar pio pa ra mos są ly gas.

Jo at si ra di mas sie ja mas su pa
sau ly je ir Lie tu vo je pra stė jan čia 
šla py nių ir durp že mių būk le.

Per pa sta ruo sius 50 me tų 
na tū ra lios šla py nės pa sau ly je 
nyks ta tris kar tus spar čiau nei 
miš kai. To prie žas tis – il gus me
tus į šla py nes bu vo žiū ri ma kaip 
į ne nau din gus plo tus, dėl ko 
nuo 1900 me tų iš ny ko 64 pro c. 
pla ne tos šla py nių, o jos, kaip 
nu sta tė moks li nin kai, kau pia 
or ga ni nę ang lį, for muo ja mik
rok li ma tą, va lo orą ir van de nį, 
yra spe ci fi nių, daž niau siai re tų 
au ga lų ir gy vū nų prie globs tis, 
tei kia ža lia vas pra mo nei ir že
mės ūkiui.

Lie tu vo je vien per 2014–2018 
m. lai ko tar pį 11,3 pro c. pa di
dė jo durp že miuo se dek la ruo ti 
aria mo sios že mės plo tai. Dėl 
durp že mių ari mo išau go ŠESD 
emi si jos. Ab sor buo ja mas ŠESD 
kie kis nuo 11,4 mln. t CO2  ekv. 
2014 m. su ma žė jo iki 8,3 mln. t 
CO2 ekv. 2019 m.

GAAB2 stan dar tas nu sta ty
to se šla py nė se ir durp že miuo
se, pa ten kan čiuo se į ūki nin kų 
dek la ruo ja mus plo tus, drau džia:

• sau sin ti šla py nių ir durp že

Tie sio gi nėms iš mo koms gau ti pri va lo ma lai ky tis 
GAABų rei ka la vi mų

mių plo tus, įreng ti nau jas dre na
žo sis te mas, o se nas re konst ruo ti 
tik tais at ve jais, kai tai ne pa ken
kia durp že mių ap lin ko sau gi nei 
būk lei;

• de gin ti durp že mių plo tus;
• ar ti durp že mių plo tuo se.

GAAB2 stan dar tas leis iš veng ti 
ir di de lio dir vo že mio or ga ni nės 
me džia gos kie kio mi ne ra li za ci
jos – taip bus iš sau go tos or ga ni
nės dir vo že mio sa vy bės, iš veng
ta pa di dė ju sio mi ne ra li nio azo to 
iš si plo vi mo į van dens tel ki nius.

Šis rei ka la vi mas įsi ga lio ja nuo 
2024 m., nes, kaip pa žy mi Že mės 
ūkio mi nis te ri jos Au ga li nin kys
tės ir ža lių jų tech no lo gi jų sky
riaus vy res ny sis pa ta rė jas Ta das 
Švil paus kas, EK, at si žvelg da ma į 
tai, kad GAAB2 yra vi siš kai nau
jas rei ka la vi mas, su da rė są ly gas 

vals ty bėms na rėms pa si reng ti jo 
įgy ven di ni mui.

„Iki to lai ko bus pa reng ta šla
py nių nu sta ty mo me to di ka, su
kur tas in for ma ci nis ir skait me ni
nis že mė la pis, at lik ti ki ti pa ren
gia mie ji dar bai. Vi si iš var dy ti ir 
pla nuo ja mi veiks mai rei ka lau ja 
di de lių lai ko, žmo giš kų jų ir fi
nan si nių iš tek lių. Bai gus vi sus 
pa ren gia muo sius dar bus, bus 
su kur tas de ta lus ir vi sus rei ka
la vi mus ati tin kan tis geoerd vi nis 
duo me nų rin ki nys, čia pa reiš kė
jai ga lės su si pa žin ti su jų val do se 
esan čiais nu sta ty tais šla py nių ir 
durp že mių plo tais (in for ma ci ja 
bus pa tei kia ma ir pa raiš kų priė
mi mo in for ma ci nė je sis te mo je), 
o kont ro liuo jan čios ins ti tu ci jos, 
nau do da mo si tais pa čiais duo
me ni mis, ga lės at lik ti kont ro
lės ir mo ni to rin go dar bus, nu

sta ty ti, kaip pa reiš kė jai lai ko si 
GAAB2 stan dar to“, – tei gia T. 
Švil paus kas.

Šis rei ka la vi mas ne tai ko mas tik 
tuo at ve ju, jei durp že mių plo tai 
lau ke yra ma žes ni nei 10 pro c., 
bet ne di des ni kaip 1 ha.

GAAB2 stan dar to pri va lo lai
ky tis pa reiš kė jai, ku rių dek la ruo
ja ma že mė pa ten ka į nu sta ty tus 
durp že mių ir šla py nių plo tus.

Rei ka la vi mas van dens 
iš tek lių būk lės ap sau gai
Sau go ti pa vir ši nius van dens 

tel ki nius nuo že mės ūkio veik los 
tar šos Lie tu vos ūki nin kus įpa rei
go ja GAAB4 stan dar tas. Nau juo
ju lai ko tar piu pa vir ši nio van dens 
tel ki nių pa kran čių ap sau gos juos
tų sluoks ny je bus drau džia ma pa
skleis ti ne tik mėš lą ir (ar) sru tas, 
bet ir mi ne ra li nes trą šas bei au
ga lų ap sau gos pro duk tus.

Van dens tel ki nius su da ro 
upės, eže rai, tven ki niai ir re
kul ti vuo ti į van dens tel ki nius 
kar je rai, na tū ra lios ir su re gu
liuo tos upės, drė ki ni mo ir nu
sau si ni mo ka na lai.

GAAB4 pa grin di nės są ly gos:
• pa reiš kė jams drau džia ma 

dirb ti že mę ir pa skleis ti mi ne
ra li nes trą šas, au ga lų ap sau gos 
pro duk tus, mėš lą ir (ar) sru tas 
van dens tel ki nių pa kran čių ap
sau gos juos to se, pa žy mė to se Pa
vir ši nio van dens tel ki nių ap sau
gos pa kran čių ap sau gos juos tų 
sluoks ny je. De ta les nės są ly gos 
nu ma ty tos Lie tu vos Res pub li kos 
spe cia lių jų že mės nau do ji mo są
ly gų įsta ty mo Nr. XIII2166 spe
cia lio sio se že mės ir miš ko nau do
ji mo są ly go se;

• ma žiau sias van dens tel ki nių 
pa kran čių ap sau gos juos tos plo
tis pri va lo bū ti 3 met rai;

• pa vir ši nio van dens tel ki nių 
ap sau gos pa kran čių ap sau gos 
juos to se lei džia ma ga ny ti ir 
mul čiuo ti.

Nau juo ju lai ko tar piu pri va lu 
lai ky tis ir pa pil do mo rei ka la vi
mo – prie vi sų pa reiš kė jo lau
kuo se esan čių me lio ra ci jos grio
vių bū ti na pa lik ti (ir dek la ruo ti) 
3 m pa lau kes su žo li ne dan ga 
(neįs kai tant grio vio šlai to).

„Ka dan gi me lio ra ci jos grio vių 
ap sau ga – nau jas rei ka la vi mas, 
su da rant ga li my bes ūki nin kams 
pa si reng ti, jis įsi ga lios tik nuo 
2024 me tų“, – pa brė žia T. Švil
paus kas.

GAAB4 su ma žins van dens 
už terš tu mą, sau gos bio lo gi nę 
įvai ro vę, nes žo li nė dan ga – pui
kios są ly gos kur tis flo ros ir fau
nos bu vei nėms, pa dės iš lai ky ti 
dau gia me čių pie vų re fe ren ci nį 
ro dik lį, ku ris svar bus įgy ven
di nant GAAB1.

GAAB4 stan dar tas pri va lo
mas pa reiš kė jams, ku rių dek la
ruo ja mi plo tai pa ten ka į Pa vir
ši nio van dens tel ki nių ap sau gos 
pa kran čių ap sau gos juos tas. 
Konk re čios te ri to ri jos yra nu sta
ty tos ir pa tei kia mos Pa vir ši nio 
van dens tel ki nių ap sau gos pa
kran čių ap sau gos juos tų skait
me ni nia me že mė la py je.

Pa lau kes ga li ma nau do ti že
mės ūkio tech ni kos eis mui, bet 
žo li nė dan ga tu ri iš lik ti vy rau
jan ti.

Vie nas iš nau jų GAAB stan dar tų api ma prie mo nes, ku rio mis sie kia ma 
ap sau go ti durp že mius ir šla py nes. 

Nuotr. iš „San tar vės“ ar chy vo.

Z-640

IŠ SI NUO MO JA
* ūki nin kas – že mės ūkio pa skir ties že-
mės. Kai na su tar ti nė, iki 270 Eur. Tel. 8 
612 63912. Tel šiai

* ūki nin kas – dir ba mos že mės Paukš-
ta kių ir Ryš kė nų sen. Tel. 8 688 58982. 
Plun gė

SIŪ LO DAR BĄ
* gy vu lių ūky je Ra sei nių r. – dar buo-
to jams (mo te rims ir vy rams). At ly gi ni-
mas nuo 700 Eur. Ap gy ven di na, mai ti-
na. Tel. 8 672 50316. Plun gė

* vai ruo to jui – iš ve žio ja mo jo je pre-
ky bo je po kai mus. Tel. 8 684 51618. 
Plun gė

* ūky je Stal gė nų sen. – me cha ni za to-
riui. At ly gi ni mas su tar ti nis. Tel. 8 615 
91002. Plun gė

RAS TA
* Tur gaus a., ša lia pre ky bos cent ro 
„Tul pė“, – auk si nė gran di nė lė. Kreip tis 
į re dak ci ją Res pub li kos g. 1, Tel šiuo se. 
Tel. (8 444) 52255. Tel šiai

Lapk ri čio 7 die ną Tel šių lop
še liodar že lio „Eg lu tė“ Rai nių 
sky riaus vai kai ir mo ky to jos 
su si bū rė į ska nią ir pra smin gą 
Py ra gų die nos šven tę.

Ska nią to dėl, kad tą dien vi si vai
ši no si py ra gais, kek siu kais, ki tais 
ska nu my nais. O pra smin gą to dėl, 
kad Py ra gų die ną yra iš tie sia ma 
ran ka li ki mo nu skriaus tie siems. 
Vai kai pie šė at vi ru kus – šir de lę ir 
kar tu su kek siu ku įtei kė tė vams, ku
rių bu vo pra šo ma paau ko ti pi ni gų 
„Iš si pil dy mo ak ci jai“, re mian čiai, 
pa de dan čiai glo bos na mų vai kams, 
vai kams su ne ga lia, ser gan tiems 
įvai rio mis sun kio mis li go mis.

Tel šių lop še lio-dar že lio „Eg lu tė“ 
Rai nių sky riaus inf.

Pa mi nė ta Py ra gų die na

Dar že li nu kai ke pė kek siu kus.

Išnuomoja arba parduoda  gyvenamąsias 
 patalpas Telšių senamiestyje. 

Tel. 8 698 31174.
Yra baldai ir buitinė technika.

Var nių pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras ren gia pa kar to
ti nį auk cio ną par duo ti pri pa žin tus ne rei ka lin gais au to mo bi lius 
„KIA Spor ta ge“ (2007 m., va rik lis 1991 kub. cm, 103 kW, ru dos 
spal vos, dy ze li nas, tech. ap žiū ra iki 2023 01 13, pra di nė kai na 2 
100 Eur) ir „Re nault Tra fic“ (2012 m., va rik lis 1995 kub. cm, 84 
kW, pil kos spal vos, dy ze li nas, tech. ap žiū ra iki 2023 12 13, pra di
nė kai na 12 000 Eur). Pra di nis įna šas – 50 Eur.

Au to mo bi lius ga li ma ap žiū rė ti 2022 m. lapk ri čio 15–25 d., iš 
anks to su de ri nus su ūkio da lies ve dė ju S. Šlio žiu tel. 8 615 88245.

Auk cio nas vyks 2022 m. lapk ri čio 30 d. 10 val. Var nių PSPC 
po sė džių sa lė je. In for ma ci ja tel.: (8 444) 47513, 8 615 88245.

Ke ti nan tys da ly vau ti auk cio ne as me nys iki re gist ra ci jos tu ri į 
Var nių PSPC at si skai to mą ją są skai tą per ves ti ar ba į įstai gos ka są 
įmo kė ti pra di nį įna šą. Da ly vau ti auk cio ne re gist ruo ja mi as me
nys, pa tei kę as mens do ku men tą ir pra di nio įna šo su mo kė ji mą 
pa tvir ti nan tį do ku men tą. Var nių PSPC at si skai to mo ji są skai ta 
Nr. LT567300010073643970, AB „Swed bank“, ko das 73000. Mo
kė ji mo pa skir ty je pra šo me nu ro dy ti „Pra di nis įna šas už per ka mą 
au to mo bi lį“.

Są ži nin gai da ly va vu siems, bet ne lai mė ju siems auk cio no da ly
viams pra di nis įna šas bus grą ži na mas ta pa čia tvar ka, kaip ir bu
vo su mo kė tas.

Auk cio no lai mė to jui pra di nis įna šas ne grą ži na mas ir įskai to mas 
į nu pirk to tur to ver tę. Jei auk cio no lai mė to jas at si sa ko su mo kė ti už 
auk cio ne įsi gy tą tur tą, jam pra di nis įna šas ne grą ži na mas. Už nu
pirk tą tur tą at si skai to ma įstai gos ka so je ar ba per ve di mu per ban ką 
per 3 dar bo die nas po auk cio no. Tur tas lai mė to jui bus per duo tas 
tik pa tei kus ap mo kė ji mą pa tvir ti nan tį do ku men tą. Auk cio no ren
gė jas už įsi gy to tur to ko ky bę neat sa ko ir jo kių pre ten zi jų ne prii ma.

Z-642

SKU BŪS
PAR DUO DA * SU ZU KI IG NIS (2008 m., 
1,3 l, dy ze lis, lie ti rat lan kiai, TA me-
tams, kai na 2 100 Eur), žie mi nes pa-
dan gas (225 x 45 x 17), OPEL pa dan-
gas su lie tais rat lan kiais (195 x 65 x 
15). Tel. 8 600 74438. Tel šiai

PER KA * bro kuo tas, ne stan dar ti nes 
kar ves, jau čius, prieaug lį. Grei tai pa-
sii ma. Dir ba sa vait ga liais. Tel. 8 646 
70184. Tel šiai



7ANTRADIENIS
2022 11 15 / NR. 88 (2326) 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. 

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. 

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
Gintarė BAGOČIŪTĖ
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
Inga STANKUTĖ
El. pa štas: a.reklama@tzinios.lt 
(tel.: 52255, 8 699 20605.

Projektą 
„Tvarios kultūros ženklai 
Žemaitijoje“ remia

Unikalių lankytojų www.tzinios.lt 
per mėn. – 18 724.

Tiražas – 4 550 egz.

R-820

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 (kremacija – 300 Eur).

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.

R-944

Ger bia mi so di nin kų bend ri jos 
„Drau gys tė“ so di nin kai!

Š. m. lapk ri čio 27 d. 12 val. šau-
kia mas pakartotinis so di nin kų 
su si rin ki mas. 

Ren ka mės so di nin kų bend-
ri jo je „Drau gys tė“, Pi lia kal nio g. 
13, Tel šiai.

So di nin kų bend ri jos val dy ba

Z-620

R-952

EMOCIJŲ ATPAŽINIMO 
 IR IŠRAIŠKOS 

5 UŽSIĖMIMŲ CIKLAS
UŽSIĖMIMAI NEMOKAMI, 

 GRĮSTI DAILĖS 
TERAPIJOS METODAIS

Būtina išankstinė 
registracija 
tel. 8 609 84701.

Data: antradieniais ir ketvirta
dieniais 12 val.

Pirmas užsiėmimas
lapkričio 15 d.

Vieta: Džiugo g. 6, Telšiai.

R-960

Nuo spalio 27 dienos antradieniais ir ketvirtadieniais 
18 val. Telšių „Džiugo“ gimnazija (aktų salė), trenerė 
Justina Pocevičiūtė.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURAS KVIEČIA Į NEMOKAMAS MANKŠTAS

Nuo spalio 3 dienos pirmadieniais ir trečiadie
niais 18 val. Telšių „Ateities“ progimnazija, trenerė  
Lilija Adomaitienė.

R-955

Daugiau informacijos 
tel.: (8 444) 60155, 8 609 84701.

Bilieto kaina 5 Eur
TELŠIŲ KULTŪROS CENTRE
Lapkričio 20 d. 14 val.

R-956

Bilieto kaina 6 Eur
TELŠIŲ KULTŪROS CENTRE

Lapkričio 20 d. 18 val.

R-956

In for muo ja me, kad 2022 m. lapk ri čio 25 d. 10 val. ad re su: Fe
lik sa vo k., Ža rė nų sen., Tel šių r. (skl. k. Nr. 7890/0005:55), bus 
at lie ka mi že mės skly po ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia me gre
ti mo že mės skly po Fe lik sa vo k., Ža rė nų sen., Tel šių r. (skl. k. Nr. 
7890/0005:243), sa vi nin kę J. P. ir gre ti mo že mės skly po Fe lik sa vo 
k., Ža rė nų sen., Tel šių r. (skl. k. Nr. 7890/0005:244), ku rio sa vi nin
kas A. J. yra mi ręs, suin te re suo tus as me nis da ly vau ti at lie kant ma
ta vi mus. Apie sa vo neat vy ki mą pra neš ti, pa sta bas ar pa siū ly mus 
ga li te teik ti UAB „Ba nes ta“, L. Sa pie gos g. 12, Kau no m., mob. tel. 
8 669 77765, el. p.: sigitas@banesta.com

R-971

Lapk ri čio 19 d. (šeš ta die nį) Tel šių sta čia ti kių Šv. Mi ka lo jaus pa
ra pi jo je (Žal gi rio g. 8, Tel šiai) bus au ko ja mos šv. Mi šios.

Šv. Mi šias au kos vys ku pas Amv ro si jus.
Pa mal dos pra si dės 9.30 val. – li tur gi nės va lan dos, li tur gi ja, mal

dos už mi ru siuo sius.
Vyks ta trans lia ci ja feis bu ke.
Baž ny čia ati da ry ta sek ma die nį nuo 9 val. iki 12 val.
Vi sus ma lo niai kvie čia me.

Kle bo nas ku ni gas Pet ras OLECH NO VIČ

 Bilieto kaina 5 Eur. 

Žarėnų kultūros namuose lapkričio 19 d. 14 val.
Liaudiškos muzikos kapelų šventė

MELODIJŲ KERMOŠIUS
Dalyvauja: 

APĖNTAS (Plateliai), 
TRŪKT UŽ VADŽIŲ (Buožėnai), 

KAIMYNAI (Luokė), 
ŽARA (Žarėnai), 

JOGMINŲ ŠEIMYNA (Varniai). 

Renginio svečias: 
žemaitis pasakotojas
Žvinklis Pranis (Skuodas).

Inf. tel.: 8 675 40741, 8 675 38230.

Lapk ri čio 10ąją, po šeš tos va
lan dos va ka ro, Tel šių ug nia ge
siams gel bė to jams bu vo pra neš
ta apie gais rą, ki lu sį Ryš kė nų 
se niū ni jos Už gi rių kai me. De gė 
trans por to prie mo nė.

Prieš gais ri nėms gel bė ji mo pa
jė goms at vy kus į įvy kio vie tą, 
lieps no jo au to mo bi lio „Cit roёn 
C5“ va rik lio sky rius.

Lai mei, įsi plies ku si ug nis di de
lės ža los ne pa da rė – ap de gė tik 
da lis va rik lio sky riaus. La biau
siai ti kė ti na, kad gais ras ki lo dėl 
tech ni nių ge di mų.

Pa reng ta pa gal Tel šių PGT inf.

Ma ši no je 
ki lo gais ras

Ap de gė va rik lio sky rius.
Vi sa len te lė – 24 700 (2 x 12 

350) Eur
Įst ri žai nės – 19 Eur
Ei lu tė – 4 Eur
Ke tu ri kam pai – 2 Eur
52 21 01 11 72 27 34 75 43 66 

65 69 61 23 28 68 20 70 57 13 
45 14 53 29 42 25 63 30 74 41 
60 02 22 64 47 54 36 17 46 09 – 
ke tu ri kam pai, ei lu tė, įstri žai nės

37 10 71 12 58 35 62 48 24 03 
33 38 56 – vi sa len te lė

TE LE LO TO
2022 11 13
Ti ra žo Nr. 1388

Pa pil do mi pri zai:
Au to mo bi lis „Jeep Com pass“ 

– bil. Nr. 0057081
500 Eur – bil. Nr. 005*567
Kvie ti mas į TV stu di ją – bil. 

Nr. 012*000, 001*095, 024*577
Prog no zė: Auk so puo de bus 

500 000 Eur.
TE LE LO TO+
Pir mie ji 12 iš rie dė ju sių skai

čių: 52 21 01 11 72 27 34 75 43 
66 65 69

Ats pė ta ir lai mė ji mas:
5 – 6 248 Eur
4 – 109 Eur
3 – 5 Eur

www.tzinios.lt

Tel šių mies te
Lapk ri čio 3 d. Bro nis lo vas Ado ma vi čius, gim. 1959 m.
Lapk ri čio 7 d. An ta nas Lo žins kis, gim. 1928 m.
Lapk ri čio 7 d. Eu ge ni ja Zi ta Ta mo šaus kie nė, gim. 1938 m.
Lapk ri čio 8 d. Ro mas Vi šins kis, gim. 1947 m.
Lapkričio 8 d. Pranciškus Bagočius, gim. 1935 m.
Lapk ri čio 9 d. Ie va Sta nis la va Jo ku baus kie nė, gim. 1939 m.
Lapk ri čio 11 d. Alek sand ras Ser va, gim. 1936 m.

Sek ma die nį jau no vy ro pa si va
ži nė ji mas mo to cik lu Tel šių ra
jo ne bai gė si tra giš kai – mir ti mi.

Tel šių ap skri ties vy riau sia sis 
po li ci jos ko mi sa ria tas pra ne šė, 
kad lapk ri čio 13ąją, apie 12.50 
val., Vieš vė nų se niū ni jos Jo man tų 
kai me, miš ke, vy ras, gi męs 1988 
m., ne su val dė vai ruo ja mo kro si
nio mo to cik lo KTM 350 EXCF. 
Nuo ke lio nu va žia vęs ir į me dį 
at si tren kęs mo to cik li nin kas žu vo. 
Pirminiais duomenimis, žuvusy
sis važinėjosi miške su pažįsta
mais. Apie įvykį pranešė vienas 
kompanijos dalyvių.

Pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas.
Pa reng ta pa gal Tel šių aps. VPK inf.

Žu vo į me dį 
at si tren kęs 
mo to cik li nin kas
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BLO GA ŽI NIAGERA ŽINIA

Z-634

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 
Džiugo g. 6, Telšiai

NEMOKAMOS PSICHOLOGINĖS 
KONSULTACIJOS VISIEMS

Kreiptis: tel.: +370 600 92391, el. p.: airida.lepeskaite@telsiurvsb.lt

Konsultacijos gali 
vykti Jums tinkamu laiku 

ir savaitgaliais.

•Ilgalaikės užsitęsusios problemos 
•Pasitikėjimo savimi stoka
•Nematote gyvenimo prasmės
•Apima įvairios baimės, depresija
•Patiriate ilgalaikį stresą
•Trauminiai įvykiai: netektys, skyrybos ir kt.

R-737

R-141

Malšink žinių troškulį
„Telšių ŽINIŲ“ prenumerata 2023 m. 

Atsiimant redakcijoje:
1 mėn.

6 mėn.
3 mėn.

12 mėn.

3,20 €

19,20 €
9,60 €

38,40 €

Elektroninė PDF versija:
1 mėn.

6 mėn.
3 mėn.

12 mėn.

3,25 €

19,50 €
9,75 €

39 €

Su pristatymu į namus:
1 mėn.

6 mėn.
3 mėn.

12 mėn.

4,10 €

24,60 €
12,30 €

49,20 €

4,95 €

29,70 €
14,85 €

59,40 €

Tik penktadienio su pristatymu į namus:
1 mėn.

6 mėn.
3 mėn.

12 mėn.

3 €

18 €
9 €

36 €

3,20 €

19,20 €
9,60 €

38,40 €

Laikraštį kol kas užsisakyti galima tik 
„Telšių ŽINIŲ“ redakcijoje 
Respublikos g. 1, Telšiuose 

(vėliau prenumerata bus priimama ir pašte). 

AKCIJA

AKCIJA

AKCIJA

Ger bia mi Tel šių tre čio jo am žiaus uni ver si te to bu vę ir esa mi 
Stu den tai, De ka nai, Dės ty to jai, Part ne riai ir Drau gai!

Lapkričio 27 d. 12 val. Telšių katedroje bus aukojamos šv. Mišios už 
Telšių trečiojo amžiaus universiteto buvusius ir esamus studentus, 
dekanus, dėstytojus, partnerius, draugus – kviečiame atvykti.

Lapk ri čio 28 d. 12 val. ma lo niai kvie čia me da ly vau ti Tel šių 
tre čio jo am žiaus uni ver si te to 20 me tų ju bi lie jaus šven tė je ir  
me ni nė je pro gra mo je „Mūsų dienos kaip šventė“.

Ren gi nys vyks Tel šių kul tū ros cent re (Res pub li kos g. 18, Tel šiai).
Šven tės da ly vių re gist ra ci ja: išanks ti nė – uni ver si te to pa tal po se, 

Džiu go g. 6, Tel šiai, nuo 10 iki 12 val. ant ra die niais ir tre čia die
niais ar ba kreip tis į sa vo fa kul te tų de ka nus; ren gi nio me tu – nuo 
11.30 iki 11.55 val.

Šven tės da ly vio mo kes tis – 5 Eur (kvies ti niams sve čiams ren
gi nys ne mo ka mas).

Pa gar biai – Tel šių TAU di rek to rė Da nu tė JUŠ KIE NĖ, TAU val dy ba

KVIE TI MAS

Kur tu vė nų re gio ni nia me par ke 
esan tis Juod lės eže ras yra ap sup tas 
nuo sta baus gro žio miš ko. Šį kart 
sto vyk lo je dau giau dė me sio sky
rė me sa vęs to bu li ni mui kaip as
me ny bėms. Orien ta vi mo si spor to 
se zo nas jau pa si bai gė, tad spor ti
nin kai tu rė jo po vie ną tre ni ruo tę 
per die ną. Kas ga li bū ti sma giau 
nei pir mie ji moks lei vių ban dy mai 
įkur ti lau žą, kep ti deš re les ar pa
tiems pa ban dy ti pa ruoš ti pie tus ar 
va ka rie nę? Žai di mai ir ge ras lai kas 
prie ži di nio bu vo įpras ta pro ce dū
ra va ka rais. Ry tais spor ta vo me, 
daug dė me sio sky rė me orien ta
vi mo si tech ni kos tre ni ruo tėms.

Pir mą jį sto vyk los va ka rą iš ke
lia vo me į žy gį. Tai ne bu vo įpras
tas žy gis – pa si rin ko me ke liau ti 
tam so je, pa si tel kė me pro žek to rių 
pa gal bą, įvei kė me kiek dau giau 
nei vie nuo li ka ki lo met rų.

Ant ra sis sto vyk los va ka ras 
bu vo skir tas ap lan ky ti Šau kė
nų mies te lį. Pa tik ri no me spor to 
aikš ty nus prie Šau kė nų tven ki nio.

Vi si kar tu paau go me, pui kiai 
pra lei do me lai ką, pa ge ri no me sa
vo orien ta vi mo si spor to įgū džius 
ir da bar esa me la biau sa va ran kiš ki.

Spor to pro jek tas „Tel šių jau nų
jų orien ta ci nin kų bū re lis“ bend rai 
fi nan suo ja mas Spor to rė mi mo 
fon do lė šo mis.

Orien ta ci nin kų bū re lio inf.

Atos to gos miš ke, kas ga li bū ti ge riau?

Ru duo, Juod lės eže ras, miš ko na me lis, 
pui kus oras, ge ra kom pa ni ja, spor tas 
ir ak ty vios ato sto gos. Taip sa vo lais
va lai kį lapk ri čio 3–5 die no mis lei do 
Tel šių jau nų jų orien ta ci nin kų bū re lio 
auk lė ti niai.

„Žvė rin čiu je“ vėl ga li ma pa ma ty ti meš kų. Dvi se
se rys meš ku tės – Pū kė ir Ma žy lė – į Tel šių ra jo ną at
vež tos iš Pas va lio r., Rau bo nių par ko. „Žvė rin čius“ 
lan ky to jus prii ma trečiadieniais–sekmadieniais nuo 
10 iki 17 va lan dos.

Tel šių san tuo kų rū muo se vie
nuo lik tą mė ne sį, vie nuo lik tą 
die ną, vie nuo lik tą va lan dą 
auk so žie dus su mai nė Ri ma ir 
Rim gau das iš Ma žei kių.

Pa sak jau na ve džių, ma giš kais 
skai čiais – vie ne tu kais – pa žy
mė tą da tą pa si rin ko spe cia liai, 
ti kė da mi, jog ji at neš jiems lai
mę ir meilę.

Po ra pa sa ko jo, jog jų ves tu vės 
ne di de lės, be iš kil mių ir di de lės 
sve čių pa ly dos. Svar bią die ną į 
san tuo kos rū mus juos at ly dė jo 
liu di nin kai, o po ce re mo ni jos po
ra iš vyks ta į po ves tu vi nę ke lio nę 
už sie ny je.

Sutuoktiniai savo pažinties is
torijos neatskleidžia, tačiau pra
sitarė, jog kartu – pusantrų metų. 
Abiem tai antroji santuoka.

Susituokė vie ne tu kais pa žy mė tą die ną

Aukso žiedus sumainė Rima ir Rimgaudas.

Į „Tel šių ŽI NIŲ“ re dak ci ją krei pė si su si rū pi nu si tel
šiš kė: Mas čio eže ro pa kran tė je esan čio je vai kų žai di mų 
aikš te lė je, ša lia fon ta no, su lau žy tas įren gi nys. Skai ty to ja 
ma no, kad vai kai to pa da ry ti tik rai ne ga lė jo, ir svars tė, jog 
pik ta da rius bū tų ga li ma su sek ti per žiū rė jus ša lia esan čių 
vaiz do ste bė ji mo ka me rų įra šus.


