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MAŽEIKIAI
Žemės ūkio ministerijoje įvyku-
siame tautinio paveldo produktų 
sertifi kavimo komisijos posėdyje 
dalyvavę Sedos kultūros centro 
specialistai pristatė jų verdamą 
patiekalą – pusmarškonę košę. Šio 
senovinio patiekalo jau kelerius 
metus gali paragauti įvairių ren-
ginių Sedoje dalyviai, į ekskursijas 
atvykusių žmonių grupės. 
Rugsėjo 1-ąją sediškius pasiekė 
gera žinia – pusmarškonė košė pri-
pažinta tautinio paveldo produktu, 
jos virėjams netrukus bus įteiktas 
tai įrodantis sertifi katas.
PLUNGĖ
Tradicinėje kasmetinėje Plungiš-
kių draugijos, vienijančios ne tik 
plungiškius, bet ir po Lietuvą ir 
visą pasaulį pasklidusius iš Plun-
gės kilusius kraštiečius, sueigoje 
atskleistos dvi svarbios naujienos. 
Pirmoji – įamžinti draugijos atkū-
rėjo ir buvusio jos prezidento dr. 
Bronislovo Lubio atminimą (spalio 
10 d. sukanka 10 metų nuo jo mir-
ties). Antroji – sudaryti sutartį su 
Lietuvos nacionaline fi lharmonija 
ir Plungėje įsteigti jos fi lialą.
RIETAVAS
Rugsėjo 1-ąją Rietavo savivaldybės 
mokyklų duris atvėrė 930 mokinių 
(kartu su priešmokyklinukais). Iš 
jų – 56 abiturientai ir 61 pirmokas. 
Mykolo Kleopo Oginskio meno 
mokykloje savo gebėjimus ugdys 
150 jaunųjų savivaldybės gyven-
tojų. O Rietavo lopšelyje-darželyje 
vietų užteko visiems norintiesiems 
– ikimokyklinio ugdymo įstaigą 
lankys 205 vaikai.
TELŠIAI
Vilniaus dailės akademijos Telšių 
fakultetas mokslo metus pasitiko 
Vilniaus dailės akademijos Telšių 
galerijoje simboliškai pradėdamas 
švietimo įstaigos 90 metų sukakties 
minėjimo ciklą, mat VDA Telšių fa-
kulteto įkūrimo užuomazgos siekia 
1931-uosius, kai buvo įsteigta Telšių 
vidurinė valdžios amatų mokykla su 
stalių ir baldžių specialybe. Vėlesniais 
dešimtmečiais mokykla buvo ne kartą 
reformuota, keitėsi pavadinimai. 1998 
m. ji tapo Vilniaus dailės akademijos 
padaliniu. Rugsėjo 1-osios šventėje 
dalyvavo dėstytojai, vyresnių kursų 
studentai ir pirmakursiai.
KRETINGA
Šį rugsėjį iškilmingai buvo atida-
ryta naujoji Salantų meno moky-
kla, įkurdinta Salantų gimnazijos 
priestate: mokyklos bendruomenę 
– 170 muzikos ir dailės besimo-
kančių mokinių ir 11 pedagogų – 
pasitiko ne tik moderniai įrengtos 
erdvės, bet ir naujai nupirkti instru-
mentai, priemonės.
SKUODAS
Rugsėjo 4-ąją jau XIII kartą sureng-
tame Žuvienės virimo čempionate 
Rusnės saloje, kuriame, kaip skelbia 
respublikinė žiniasklaida, dalyva-
vo net 60 komandų, viena buvo iš 
Skuodo rajono – pirmą kartą savo 
kulinarinius gebėjimus demons-
travo Rukų kaimo bendruome-
nės atstovai. Tai antras kartas šio 
čempionato istorijoje, kai dalyvavo 
Skuodo rajono komanda. Idėja, 
jog rukiškiams būtinai reikia suda-
lyvauti, kilo Skuodo rajono Šačių 
seniūnijos Rukų kaimo seniūnaitei 
Danutei Lekniuvienei, kuri yra gi-
musi Šilutėje.
GARGŽDAI
Šeštadienį, rugsėjo 11 d., Gargž-
duose – tradicinė Obuolių šventė. 
Nuo 10 val. vyks mugė, nuo 12 val. 
obuolių derliumi džiaugsis Gargž-
dų kultūros centro šokių ir dainų 
ansamblis „Minija“, Palangos kul-
tūros ir jaunimo centro liaudiškų 
šokių ansamblis „Bočiai“, vokalinis 
instrumentinis Kretingalės kultū-
ros centro ansamblis. Šventėje bus 
galima užsiprenumeruoti Klaipė-
dos rajono laikraštį „Banga“.

Su tautiniu kostiumu jaučiasi kaip karalienė

Silvija Baranauskienė: „Kumet apsėvelko žemaitėška tautini kuostėma, bėški jautous kap karalienė“.
Nuotrauka iš Silvijos BARANAUSKIENĖS asmeninio archyvo

Dalia ZABITIENĖ
„Mūsų žodis“

Pedagogo darbas – reikšmin-
gas, svarbus, bet ir sunkus. Tad 
neretam šios profesijos atsto-
vui nebelieka nei laiko, nei jėgų, 
nei noro užsiimti dar ir kokia 
nors kita veikla. O apie didelei 
mokyklai vadovaujančią šiaulietę 
Silviją Baranauskienę taip nepa-
sakysi – jos pilna visur. Ir viską, 
ko imasi, ši moteris stengiasi 
padaryti taip gerai, kaip tiktai 
gali. Matyt, padeda žemaitiškas 
užsispyrimas. Nors vieni Šiaulius 
priskiria Žemaitijai, kiti – Aukš-
taitijai, o treti dalija per pusę, 
iš Skuodo rajono kilusi pedagogė 
čia puoselėja savo žemaitišką 
tapatybę ir tuo užkrečia kitus.

Tvarus ryšys su gimtine 
S. Baranauskienė – pagran-

dukas Antaninos ir Vladimiro 
Udalcovų šeimoje: turi vyres-
nius brolį bei seserį. Gimė Lou-
bos kaime. O šis Skuodo rajono 
kaimas, esantis už 5 km į šiaurės 
vakarus nuo Grūstės Mažeikių 
rajone, ypatingas: jis priklausė 
istorinei Keklio (Ceklio) žemei, 
ir vietovardis „Lobe“ pirmą kar-
tą paminėtas dar 1253  m. Kur-
šo žemės pietinių sričių dalybo-
se. Kadangi į pietus nuo šio kai-
mo išteka Luobos upė, matyt, ji 
bus davusi pavadinimą ir kaimui. 

Luoba – rusų sentikių apgy-
vendintas kaimas. Čia išlikusi jų 
cerkvė. Nors, kita vertus, pasta-
rosios kaip ir nebėra: pastatas te-
bestovi, bet jame seniai nieko ne-
bevyksta – nei mišių, nei šarvo-
jimų. „Maždaug prieš 20, o gal ir 
daugiau metų cerkvę apiplėšė – 
pavogė ikonas. Prieš kokius pen-
kerius metus su amžiną atilsį sa-
vo tėte buvau toje troboje-cer-
kvėje. Kadangi nebuvo užrakin-
ta, įėjome, pasižvalgėme... Tėtė 
papasakojo, kaip ir kur vaikystė-
je meldėsi. Jis gimė sentikių šei-
moje Luobos kaime. Ten užau-
go ir pragyveno visą gyvenimą“, 
– papasakojo S. Baranauskienė. 
Ir pridūrė, jog, nežiūrint, kad pa-
gal paskirtį nebenaudoja cerkvės, 
Luoboje sentikiai vis dar aktyviai 
tebešvenčia Sekmines: susirenka 
kapinėse, iš Klaipėdos ar Šiaulių 
pasikviečia popą ir medžiasi prie 
savo artimųjų kapų. 

„Gražūs tie kapeliai, jaukūs, 
pušų apgiedoti“, – konstatavo 
S. Baranauskienė. Ir sakė į tėviš-
kę grįžtanti gana dažnai. Lankan-
ti artimųjų kapus, mamą. Kartais 
su ja nuvažiuojanti į Skuodo tur-
gų. Tad ryšio su gimtine, su savo 
šaknimis neprarandanti.

Puoselėja etninę tapatybę
Kaip susiklostė S. Baranaus-

kienės likimas – kur nuvedė gy-
venimo kelias? 1991 m. ji bai-

gė jau senokai uždarytą Pašilės 
pagrindinę, 1993-aisiais – da-
bar progimnazija besivadinančią 
Skuodo Bartuvos vidurinę moky-
klą. Įstojo į dabar Vilniaus uni-
versiteto Šiaulių akademija ta-
pusį Šiaulių universitetą. Ten 
1998 m. baigė lietuvių kalbos ir 
literatūros bakalauro studijas, o 
2000-aisiais – literatūrologijos 
magistro. 

1998 m. Šiaulių Gegužių mo-
kykloje pradėjo dirbti lietuvių 
kalbos mokytoja. 2006-aisiais ta-
po šios mokymo įstaigos direkto-
riaus pavaduotoja, nuo 2007 m. 
eina direktorės pareigas.

„Stengiuosi gyvenimo nepra-
leisti pro pirštus“, – sakė S. Ba-
ranauskienė. Ir skubėjo vardinti 
savo vadovaujamoje mokykloje, 
įkurtus, įsteigtus, sukurtus, anot 
jos, gražius bei prasmingus da-
lykus.

O pasigirti kaip mokymo įstai-
gos vadovei išties yra kuo. Gegu-
žių progimnazijai suteiktas Hu-
manistinės mokyklos vardas. Pa-
ti jos direktorė – viena Lietuvos 
humanistinės pedagogikos asoci-
acijos įkūrėjų, dirba šios organi-
zacijos valdyboje.

Taip pat progimnazija di-
džiuojasi Taikos (Kultūros) mo-
kyklos vardu. Pradinukams  čia 
įkurta dailės mokykla. Be to, Ge-
gužių progimnazijoje veikia klu-
bas „Mildauninkai“, kurio prezi-
dentė yra pati šios mokymo įs-
taigos vadovė. Nors, kaip sakė 
S. Baranauskienė, didžiausias pe-
dagogų bei jos, kaip direktorės, 

turtas, atsakomybė ir meilė yra 
vaikai. O jų šioje mokymo įstai-
goje – net 830.

Be pedagoginių veiklų šiaulie-
tė nestokoja ir kultūrinių, ypač – 
susijusių su etnine kultūra. Ne-
žiūrint to, jog gimė sentikių kai-
me, save identifi kuoja kaip že-
maitę – tapatybę sieja su Že-
maitija, aktyviai dalyvauja Šiau-
lių žemaičių kultūros draugijos 
„Saulaukis“ veikloje. Nors etni-
nė tapatybė Silvijai Baranauskie-
nei labai svarbi ir pedagoginia-
me darbe: iš turbūt visų šalies 
mokymo įstaigų vadovų ji išsi-
skiria tuo, kad į kiekvieną naujų 
mokslo metų pradžios šventę pa-
sveikinti savo progimnazijos ben-
druomenės eina pasipuošusi tau-
tiniu kostiumu. „Kumet apsėvel-
ko žemaitėška tautini kuostėma, 
bėški jautous kap karalienė“, – sa-
kė moteris, besidarbuojanti ir Šv. 
Kazimiero ordino Šiaulių apskri-
ties komtūrijoje. O jai vadovauja 
iš Skuodo rajono kilęs – šliktiniš-
kis – Kazimieras Alminas.

Ne tik skaito – ir rašo
Nors šiandien daugelis teigia, 

kad gyvenimo tempas toks grei-
tas, jog literatūrai nebelieka laiko, 
prakalbus apie pomėgius, S. Ba-
ranauskienė nė kiek nedvejoda-
ma atsakė: “Didžiausias malonu-
mas – skaityti, skaityti, skaityti.“ 
Ir prisipažino nuo jaunumės tu-
rinti svajonę – ir pati būti knygų 
autore. 

„Jau gimė dvi knygos apie Ge-
gužių mokyklą: „40 žingsnių“, iš-

ėjusi 2012 m., ir „Gegužių moky-
klos sėkmės akmuo“, kuri išleista 
2017 m. Na, o šį rugsėjį turi pa-
sirodyti pirmoji mano autorinė 
knyga „A turi Ognėis?“. Tai haiku 
žemaitiškai, – informavo. Ir pri-
dūrė: „Nemažai knygų tebetupi 
ant mano minčių debesies. O ar 
jos nusileis į žemę – ar aš gebėsiu 
prikviesti, nežinau – matysime“. 

S. Baranauskienė prisiminė, 
kad dar tada, kai mokėsi Skuodo 
Bartuvos vidurinėje mokykloje, 
tuometis Skuodo rajono laikraš-
čio „Mūsų žodis“ redaktorius Juo-
zas Vyšniauskas ir paragino ra-
šyti bei siųsti į redakciją. Tad iš 
karto „pasigavusi“ tą mintį, ir dar 
moksleiviškais metais laikraštyje 
išspausdinta keletas jos kūrinių.

Be to, jog kaip lituanistė yra 
gerai įvaldžiusi lietuvių bendri-
nę kalbą, šiaulietė nė kiek ne blo-
giau rašo ir žemaitiškai. Šiemet 
pateko tarp geriausiai parašiu-
sių žemaičių kalbos diktantą, ku-
rį Skuodo rajono savivaldybės Ro-
mualdo Granausko viešoji biblio-
teka organizavo penktą kartą. O 
kaip žemaitiškos kūrybos auto-
rė, dažnai pasirašinėjanti Silvijos 
Udos slapyvardžiu, S. Barnauskie-
nė šiemet dalyvauja ir kas antrus 
metus tos pačios bibliotekos ren-
giame žemaitiškos kūrybos kon-
kurse „Kuriame žemaitiškai“. Gal 
padės debiutanto sėkmės dėsnis, 
ir nusišypsos laimė patekti tarp 
prizininkų? Nepabandęs nežino-
si. Nors, jeigu kūryba gera, nerei-
kia jokių dėsnių – sėkmė neaplei-
džia ir taip.
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Greta EIDIKYTĖ, Mažeikiai: 
– Tokį merginų susidomėjimą 

karininko profesija, manau, lėmė 
tai, kad jose atsirado daugiau 
drąsos, jos mato, kad gali pasiek-
ti gerų rezultatų ir būti geromis 
vadovėmis net tokioje specifinėje 
srityje kaip kariuomenė. Mergi-
nos jau nebijo pabandyti siekti 
aukštumų, tai pastebima ne tik 
kariuomenėje, bet ir kitose anks-
čiau vyriškomis laikytose veiklos 
srityse, profesijose.
Kitas aspektas: manau, jos mato 
daug sėkmingų pavyzdžių, kai 
moterys mūsų šalyje dirba net 
aukščiausiuose šalies vadovy-
bės postuose, ir tai jas taip pat 
skatina.

Šiemet į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją įstojo 119 jaunuolių. Ir net 
penktadalis – 23 – merginos. Šis skaičius didžiausias per visą dešimtmetį, kai jos pradė-
tos priimti į Lietuvos karo akademiją. 

 Kaip manote, kodėl didėja jaunimo susidomėjimas karininko 
profesija?

Gintautas RAZMA, Gargždai:
Manau, padidėjusį jaunimo 

susidomėjimą karininko profe-
sija galima sieti su reikšmingai 
pagerėjusia Lietuvos karo aka-
demijos studijų kokybe ir pasi-
rinkta komunikacijos strategija. 
Pavyzdžiui, šūkis – „Tavo kalibro 
universitetas“ yra labai stiprus 
ir patrauklus. Tai tarsi įvairių 
gebėjimų jaunuolių kvietimas 
atrasti save karininko kelyje. Taip 
pat negalima atmesti ir išaugu-
sios įtampos Europos rytuose 
ir pasaulyje daromos įtakos. 
Džiugu, kad jaunimas supranta 
šią atsakomybę už savo krašto 
ateitį ir renkasi nelengvą karinin-
ko profesinį kelią.

Rolandas ŽIUBRYS, Kretinga:
– Gal jau užaugo ta karta, kuri 

pajuto poreikį ne tik patiems 
saugiai gyventi, bet ir ginti tė-
vynę, kad joje būtų galima kurti 
gerovę. Tikrai puiku, kad vis dau-
giau jaunuolių renkasi karininko 
profesiją, kad nori apginti ir save, 
ir tėvus, ir senelius, kad jaučia 
pareigą tai daryti. Puiku ir tai, 
kad vis daugiau merginų pasiren-
ka tiek karo tarnybą, tiek su ja 
susijusias profesijas, netgi eina 
į savanores – jos nėra išskirtos, 
jos visavertės dalyvės, ir gali 
savo gebėjimus ir žinias pritaikyti 
jas dominančioje srityje.

Ieva GEMBUTIENĖ, Skuodas:
– Manau, kad tam reiškiniui 

įtakos turi informacinė lyčių 
lygybės sklaida, tad ir tirps-
ta takoskyra tarp vyriškų bei 
moteriškų profesijų ir atsispindi 
studijų pasirinkimuose. Žvelgiant 
plačiau, panašu, kad jaunimas 
pilietiškėja. Ir dabar patiriamo 
hibridinio karo ar kaimyninėse 
valstybėse esančių grėsmių fone 
tampa aišku, kad lygiai tokie pat 
pilietiški yra ir vyrai/vaikinai, 
ir moterys/merginos. Ir vieni, 
ir kiti vienodai gali įrodyti, kad 
geba pasitarnauti savo valstybei. 
Manau, kad šią tendenciją tarp 
profesijų stebėsime ir ateity-
je – atsiras vis daugiau moterų 
policininkių bei ugniagesių. Kad 
ir kaip manantiems,  jog dailioji ir 
silpnoji lytis nepatinka, aišku tai, 
kad ne visur reikalinga tik fizinė 
jėga. 

Kristina KAVALIAUSKIENĖ, Telšiai:
– Labai įdomi tendencija, ir ga-

lima tik spėlioti, kodėl. Aš manau, 
kad greičiausiai tai lemia didesnis 
valstybės lėšų skyrimas Lietuvos 
kariuomenei, kas turbūt garan-
tuoja darbo vietas pagal įgytą 
profesiją ateityje.
Įtempta situacija Europoje dėl 
Baltarusijos veiksmų irgi gali būti 
tarsi masalas jaunimui studi-
juoti karinius dalykus. Be to, jei 
neklystu, Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademiją baigęs 
asmuo įgyja dvi specialybes: 
karinę ir paprastą, lyg inžinerinę. 
Sveikintina, kad merginos neišsi-
gąsta tokių specialybių ir ryžtasi 
tokiems mokslams.

Darius ANUŽIS, Plungė:
– Visų pirma, tai–kariuomenės 

vadovybės politika, kad būtų 
daugiau merginų karininkių. 
Manau, kad pakilęs kariuome-
nės prestižas taip pat yra viena 
iš priežasčių, kodėl jaunimas 
pradėjo daugiau domėtis ka-
rininko profesija. Įtakos galėjo 
turėti ir Ukrainos įvykiai, tiesiog 
jaučiamas patriotinis pakylė-
jimas. Žinoma, pliusą, ko gero, 
duoda  reklama iš lūpų į lūpas, 
geri atsiliepimai apie akademiją, 
perspektyvas. Mano nuomone, 
ateityje merginų, besirenkančių 
karininko profesiją, tik daugės. Ir 
tai sveikintina.

Saugumo užtikrinimas 
gula ant ugdymo įstaigų 
pečių

Lina DIJOKIENĖ
 Lietuvos švietimo ir mokslo 
profesinės sąjungos Telšių r. 

susivienijimo pirmininkė

Jau nuskambėjo pirmasis šių-
mečio rugsėjo skambutis, po va-
saros atostogų į klases sugužėjo 
moksleiviai, pirmąsias pamokas 
pravedė mokytojai. Sumaišties, 
kai neaišku, kaip ką daryti dėl 
kone vis kasdien sudėtingesnės 
pandeminės situacijos, šiuo metu 
mokyklose gal kiek mažiau. Mat 
jau praėjusiais metais mokyklų 
bendruomenės daugiau mažiau 
persiorientavo ir įgudo vykdy-
ti saugumo reikalavimus: skirs-
tyti mokinius srautais, sudaryti 
jų judėjimo po mokyklas marš-
rutus, stengiantis, kad jie nesi-
kirstų, formuoti vadinamuosius 
„burbulus“ (klasių koncentrais), 
mokinius mokyti atskirose kla-
sėse, nuolat vėdinti ir dezinfe-
kuoti ir pan. 

Tenka pastebėti, kad dėl vie-
nokios ar kitokios specifi kos, kad 
ir vaikų bendravimo ypatumų, tų 
reikalavimų laikomasi ganėtinai 
formaliai, tačiau mokyklose tam 
skiriama nemažai pastangų ir lai-
ko. Tuo metu tie patys vaikai po 
pamokų, už mokyklos ribų, jau 
bendrauja taip, kaip jiems nori-
si...

 Kaip jau minėjau, naujuosius 
mokslo metus pradėjome įpras-
tai, klasėse, vadinamuoju kon-
taktiniu būdu. Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija paren-
gė tris scenarijus, kaip bus ug-
domi darželinukai, pradinukai 
ir vyresni mokiniai. Kol scenari-
jai buvo kuriami ir atkeliavo iki 
mokyklų, aiškėja nerimą kelian-
ti situacija: pirmasis (vadinama-
sis žaliasis) etapas – jau praeity, 
nes klastingasis COVID-19 Lie-
tuvą dar prieš prasidedant moks-
lo metams įvertė į antrąjį – gelto-
nąjį – etapą. Na, o kada prireiks 
raudonojo (o su juo ateis ir nuo-
tolinio mokymosi perspektyva) 
– nežinia, nes scenarijų autoriai 
jokių formalių skaičių čia neįra-
šė, teigdami, jog kiekvienoje ug-
dymo įstaigoje bus sprendžiama 
pagal individualią situaciją.

Taigi, viena vertus, mokytojai 
džiaugiasi, kad gali dirbti savo 
darbą įprastai, klasėse, juolab kad 

kai kuriems nuotoliniu būdu pra-
ėjusiais mokslo metais teko dirb-
ti beveik aštuonis mėnesius. Ki-
ta vertus, saugumo užtikrinimas, 
dėl kurio taip neva ypatingai rū-
pinasi ministerija, kol kas tėra 
užkrauta tik ant mokyklų kolek-
tyvų pečių: tik darbuotojams pri-
valu testuotis, kas nėra vakcina-
vęsi ar nėra persirgę. Kitai švie-
timo bendruomenės daliai (mo-
kiniams, vaikams) – tai negalio-
ja: jie bus kviečiami savanoriškai 
skiepytis ar testuotis... Turbūt tik 
neilgo laiko klausimas, kada su-
lauksime mokyklose infekcijos 
protrūkių.

Tad mokytojai naujuosius 
mokslo metus pasitinka gerokai 
nusivylę švietimo politikos for-
muotojais: sąžiningai ir kantriai 
įveikę nuotolinio mokymo iššū-
kius, pedagogai ne tik nebuvo 
paskatinti, nesulaukė papildomo 
fi nansavimo, tačiau jiems minis-
terija nori užmesti dar daugiau 
– vadinamąjį hibridinį mokymą, 
kai be jokio papildomo užmokes-
čio mokytojai vienu metu turėtų 
dirbti ir su dalimi vaikų klasėje, 
ir vesti nuotoliniu būdu pamoką 
mokiniams, esantiems namuose. 

Tokiame kontekste kaip pa-
sityčiojimas nuskamba švietimo 
politikų skambios kalbos apie 
gerbtiną bei vos po kelerių metų 
turėsiančią „prestižine“ tapti mo-
kytojo profesiją.

Galimybių paso – į „Sodrą“, 
paštą ar vaistinę

Nuo šiol asmenys, kurie nesi-
naudoja elektroninėmis priemo-
nėmis, Galimybių pasą gali atsi-
imti ne tik Registrų centro padali-
niuose, bet ir Lietuvos pašto sky-
riuose, „Sodros“ padaliniuose ar 
vaistinėse. 

Galimybė išplėsti fi zinių Ga-
limybių paso išdavimo vietų tin-
klą atsirado Vyriausybei priėmus 
tai numatančius teisės aktų pakei-
timus: vos kelias dienas Registrų 
centras kartu su minėtomis insti-
tucijomis atliko reikalingus tech-
nologinius pakeitimus, testavo pa-
slaugos veikimą, pasirašė sutartis.

Registrų centro Paslaugų val-
dymo direktorė Diana Vilytė sa-
kė: „Iki šiol asmenims, neturin-
tiems ir nesinaudojantiems elek-
troninėmis tapatybės atpažinimo 

priemonėms, Galimybių pasas bu-
vo išduodamas fi ziniuose Registrų 
centro klientų aptarnavimo padali-
niuose.. Suvienytos pajėgos leidžia 
išplėsti Galimybių paso platinimo 
tinklą iki daugiau kaip 1 tūkst. fi zi-
nių vietų“, – sako D. Vilytė.

Galimybių pasą galima atsi-
siųsti apsilankius puslapyje www.
gpasas.lt ir patvirtinus savo tapaty-
bę elektroninėmis priemonėmis (e. 
parašu arba e. bankininkyste). To-
kiu būdu savo Galimybių pasą at-
siima ar jį atsinaujina apie 50 tūkst. 
gyventojų kiekvieną dieną. Iš viso 
skaitmeniniu būdu Galimybių pa-
są bent kartą pasiėmusiu asmenų 
šiuo metu yra daugiau kaip 1,1 
milijono.

Registrų centro informacija
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ŽUODĒ  ĖŠ P RAIDIES

MŪSA KŪRIEJĒ

Poslapi sorėktavuojė „Mūsa žuodis"

Žemaitėšku kningu lėntīnuo – naujīna 

Pačimiero – kaip tik;
Pagada – geras oras;
Pagrabs – šermenys;
Paišėns – suodinas;
Paišielis – pieštukas;
Pakajē – gerieji kambariai;
Pakajos – ramybė;
Pamačītė – padėti;
Pandielis – pirmadienis;

Paneberėjė – arogancija, pasi-
pūtimas;
Parasuodninks – lietsargis, skėtis;
Pasėstrajītė – pasipuošti;
Patėikmenė – valgiai;
Patkava – pasaga;
Pavuodīs – pakenks;
Pėtelnė – keptuvė;
Pernīčė – penktadienis;

Pėinė – ūmėdė;
Pierninkā – sausainiai, dažniau-
siai meduoliai;
Pīlė – antis;
Poksis – pjūklelis;
Pončeka – kojinė;
Pontis – virvė pančioti;
Portėgrapėjė – nuotrauka;
Portmana – piniginė;

Prariežioks – klynas;
Pravėnts – maistas kelionei;
Prėšmuožā – prieskoniai;
Pruosos – lygintuvas;
Puodėška – pagalvė;
Puopūtė – nuospauda ant rankų 
ar kojų.

Parinka Zabitienė Dalė ėš Skouda

NEAPĒKEM TAUKĀS
Nieka nie baisiau,
Kap šėrdės, taukās apiejosi,
Komet slinkoms ėr patuogoms
Ožjem krotėnės suosta,
Solietėn tavi, ožmėgda,
Aptemda gīvenėma spalvas
Ėr gesėn gīvenėma ogni.
Šėrdės ne taukūs tor vartītėis,
Vuo degtėnā degtė no darbū gausuos,
Šėrdės tor degtėnā degtė no tėkiejėma,
Ka tik tava ronkuos ī
Vėsė mažė ėr dėdėlė dalīkā,
Ka tik tava ronkuos ī
Pasaulė statība.

APSAUGUOK, PONDĖIVĖ!

Apsauguok, Pondėivė,
No toštiū pagīrū.
No bornū tratiejėma,
No dėrbtėnė saldoma.

Tego geriau ont kelio mona
Kūliu aštriū rasės daugiau,
Bet žėnuosio – ēno teisingā
Tou krīptė, kor To mon noruodē.

ŠĖRDĖIS ŽĖDĖNĪS

Tik nesėklaupk priš sava baimė!
So aštrēs gnībtās ana
Sospaus tau šėrdi,
Sošaldīs sanarius,
Sostingdīs lėižiuvi,
Privers meloutė, 
Atims jiegas
Ėr oždarīs i sava onkšta kaliejėma.
Ka pajausi, kap baimė
Tau nuogara čiupinietė praded,
Kap atslenk šaltis
Ėr nuorės somažietė,
Ipėlk tėkiejėma alīvas 
I šėrdėis žėdėni,
Sotvėrtink anū teisībės kūlēs,
Nogluostīk švėisiū žmuoniū žuodēs
Ėr nebsoklopsi priš baimė sava.

ĒK STATĪTĖ

To ne lauk, vuo ēk statītė,
Kū sava mėslies esi sokūrės.
Kūrība mėslies gal būtė ėr graži, 
Bet be veiksmū ī ana 
Tik lėngva rīta rasa...
Sogaudīk vėsas sava aukštas mėslės,
Sorėšk stėprē veiksmū siūlās,
Apsok, sopončiouk, soteik kūna –
Tik tēp iruodīma palėksi,
Ka ne toštiuoms po žemė vākštiuojē.

ŠVĖISIAUSĖ RŪMĀ

Kas to būtomi be darba?
Tik slėiks ėštėžės...
Raitītomīs ont luovas
Ėr leistomi pavīda seilės,
Zīstomi, ka pasaulis
Ne tēp ėr ne tėn sokas.
Per laika vėsā ožmėgtom 
tava samuonė,
Ožgesto tava šėrdėis ognės.
Juk atimk žmuogou nuora dėrbtė –
Gīvenėma ėš anuo atimsi!
Tik darbs ėškeltė gal
Švėisiausius dėinū rūmus.

Silvėjė Uda ėš Šiauliū

Jonkauskis Ontuons ėr Žvinklīs Pranis ragėn naujuosės kningas skaitītuojus ī gīvenėma pažvelgtė 
linksmā. Portėgrapėjės autuorės

Kningas vėršielis – tuo patėis 
anuos iliustratuoriaus autuorė-
nis darbas.

Zabitienė Dalė
“Mūsa žuodis”

Priš postretė mienesė že-
maitėšku leidėniū bėbliuograp-
ėjė papėldė eilieraštiu kninga 
“Majednē”. Ana īr majedni tou, 
ka kuožnos elieraštis iliustrouts 
anam asablīvā sokorto karikatū-
ro, vo kartās – ėr ne vėino. Nau-
jiesis leidėnīs – dvėjū prieteliu ėš 
Skouda rajuona – Žvinklė Pranė 
ėr Jonkauskė Ontuona – kūrībė-
nis darbs.

Niekam nier naujīna, ka Skou-
da rajuons garsie žemaitėšku lei-
dėniū leidībo. Ėr ne tik pas-
tarāsēs metās, vo jau senē. Jug 
Skouda rajuona literatu, katrėi 
raša žemaitėškā, kūrības rink-
tėnė “So meilė tievėškē” Skouda 
rajuona savėvaldībės Ruomoalda 
Granauskė vėišuoji bėbliuoteka 
ėšlēda dā 2008 m. Tamė leidėnie 
īr beveik trijū dešimtū ėš Skou-
da rajuona kėlosiu arba če ėr 
gīvenontiu autuoriu puoezėjė ėr 
pruoza. 2011 m. ta pati bėbliuo-
teka ėšlēda koklesnė kningelė – 
tradėcėnė konkursa “Koram že-
maitėškā”, katras īr organizou-
jems kas ontra meta ėr anamė 
gal dalīvautė vėsuos Lietovuos, 
vo, truopniau sakont, vėsa svie-
ta, žemait ē, dalīviu kūrības rin-
kėnieli. No, vo 2015 m. pradie-
tė leistė žemaitėškė skaitėnē, ka-
trėi būs trėjū daliū: pėrmuoji – 
skaitėnē vākams “Cīrulielis” – 
tās metās ėr ėšejė. Anuo gal ras-
tė daugiau nego 60 vėsuokė om-
žiaus autuoriu ėš vėsuos Lieto-
vuos kūrības, iliustroutas Skou-
da mena muokīklas muokėniū 
piešėnēs. Tėn īr ėr retiesniu že-
maitėšku žuodiu žuodīnielis, 
mozėkas pedaguogės Raišutie-
nės Juolantas, katra šiou tarpo 
gīven Šiaurės Airėjuo, vaikėš-
ku autuorėniu dainieliu so vė-
suoms gaiduoms. Je pėrmāsis 
tuos kningas leidėms tebova 
tik 500 egzempliuoriu, ontrāsis 
2016 m. ponda “Švėiskem vākus” 
rūpesnio – net 15 000. 2019 m. 
ėšejė ontruoji skaitėniū dalės, 
skėrta januomenē, – “Blezdin-
gas prasklēd žėidus”. Vo šime-
ta jau neožėlga i spaustovė ke-
liaus tretiuoji dalės vīresnė om-
žiaus skaitītuojems “No aukšta 
kalna veizontėis”. Abėdvė pas-
taruosės dalis majednės tou, ka 
be žemaitėškā rašontiu autuo-
riu ėš Lietovuos kūrības īr ėr 
tū kningu sodarītuojaus Untolė 
Edmonda ėšverstū žėnuomu la-
tviu rašītuoju kūrėniū.

Neskaitont smolkiesniu Skou-
da rajuona savėvaldībės R. Gra-
nauskė vėišuosės bėbliuotekas 

žemaitėšku leidėniū, īr ėr ne-
mažā mėšriū, katrūs spausdėna-
ma kūrība ėr žemaitiu, ėr lieto-
viu bėndrėnė kalbo. Ka ėr 2018 
m. ėšejosiuo Skouda literatu klu-
ba “Nuojos” nariū kūrības rink-
tėnie “Pradiuo bova žuodis…”. 
Žemaitėškas kūrības gal rastė 
tuo kluba nariū Mončienės Al-
duonas Jedvīgas ėr Pajauskienės 
Juoanas ėš Souda, Semenavičie-
nės Adelės ėš Salontū kninguos.

Nuors ne vėns skoudėškis au-
tuorios īr ėšlēdės ėr atskėrus tar-
mėškas kūrības rinkėnius. Ontā 
Lėnkėmu krašta metraštėnin-
ko vadėnams lėnkėmiškis kraš-
tuotīrėninks ėr literats, Dau-
konta Sėmuona premėjės lau-
rets Rėmeikis Levuons, vėns ėš 
pėrmūju Skouda rajuonė pradie-
jė rašītė sava gimtoujė kalbo ėr 
tarmėška kūrība spausdintė tuo 
rajuona laikraštie “Mūsa žuodis”, 
kninguos, katrū īr ėšlēdės net 
kelės. Vo 2013-āsēs, arba Tar-
miū metās, ėšejė grīnā žemaitėš-
ka anuo kningelė “Skaituom že-
maitėškā”. Truopniau sakont, ėš-
lēda mėnavuotuoji bėbliuoteka.

Vo  žemaitėška kūrība Žvin-
klė Pranė slapīvardio pasėrašos 
skoudėškis Zabitis Augenėjos, 
net puora kartu tapės respoblė-
kėnė tarmėškas kūrības konkursa 
nogalietuojo ož puoezėjė ėr nos-
kuobės laurus pėrmajemė Klai-
piedas “slemė”, jau īr ėšlēdės po-
sontruos žemaitėškas kningas. 
2007-āsēs ons ėšlēda dvėjū galū 
leidėni “Gėismės apie gyvenėma ė 
meilė” / “Tau ir man”. Ėš vėina ga-
la atsėvertos tou majednė kninga, 
ana īr žemaitėška, ėš kėta – lieto-
vėška. Bet par do vėns paskou kė-

ta sekosius karantinus ons tou sa-
va kninga somėslėjė parskėrtė par 
posė ėr, kuožna papėldīdams nau-
jēs eilieraštēs, ėšlēda dvė atskė-
ras. Pernā ėšejė eilieraštiu lietu-
viu bėndrėnė kalbo kninga “Po-
siausvīra”, iliustrouta Izraelie gīve-
nontė drauga, Muosiedė (Skou-
da r.) žīdu palėkuonė Katz Jakov 
tapības darbū nuotraukuoms. Ož 
tou kninga šimeta par “Puoezė-
jės pavasari” autuoriou paskėrta 
nuognē glauni Puoškas Diuoniza 
literatūrėnė premėjė. Vo šiū me-
tu bėrželie pasėruodė žemaitėškas 
puoezėjės kninga “Majednē”. 

Pastaruoji – bėndros kūrībė-
nis darbs so ne tik Skouda rajuo-
nė, bet vėsuo Lietovuo ėr dā tuo-
liau žėnuomo menėninko Jon-
kauskio Ontuono. Tas barstītėškis 
pedaguogs ne tik rėng sava darbū 
paruodas gimtajemė rajuonė, bet 
ėr dalīvau kuolektīvėnies Vėlniou. 
Īr pelnės apduovėnuojėmus tarp-
tautėniūs konkursūs. Kuožnam 
ėš 32-ėjū kninguo “Majednē” ėš-
spausdintu eilieraštiu ons sokūrė 
asablīvas iliustracėjės – karikatū-
ras, vo kai korėms – ėr ne po vėi-
na. Ta kninga gal ne tik skaitītė, 
bet ėr sklaidītė kap karikatūru al-
buma. 

Paklaustė aple tou, kap ta knin-
ga atsėrada, abodo anuos bėndra-
autuorē saka, ka par ėlgus karan-
tinus diel koruonavirosa žmuonis 
bova nosėmėnė, ėšsėgondė, ožsė-
darė… Ta nuoriejuos anus ėšvestė 
ėš tuos prastuos nuotaikas, ragė-
nont i vėskou – gīvenėma ėr sa-
vi – pažvelgtė linksmā. Arba bėnt 
jau ne tēp rimtā, kap esam pra-
tė veizietė. Ta kninguo aprašī-
tas net vėsai nelinksmas gīvenė-
ma ėstuorėjės tor krietnė žemai-

tėška jumuora prėšmuoža. Vo ei-
lieraštiu kalba paruoda, kuokiū 
vaizdingu īr žemaitėšku žuodiu, 
pasakīmu. Net ėr neėiškont ni-
kuokė majednoma. Vo, kadan-
gi net žemaitē tonkē klaus, kou 
reišk žuodis, katrou ožvardinta 
kninga, mosint rēk prėmintė, ka 
“majednē” žemaitems – “keistā”, 
“mondrē, “neīprastā”.

Nuors kninga “Majednē” 
anuos autuorios ėšlēda ož sava 
piningus, neskūpavuo: kap pats 
joukou, so 100 pruoc. nuolaido 
doud vėsėms nuorėntėms anou 
torietė. Kadangi Skouda literatu 
kluba “Nuojos”, katram ons pri-
klausa, veikla īr dėdėlē plati – 
tuos organizacėjės narē dalīvau 
rėngėniūs vėsuo Lietovuo, ta ėr 
ta kninga īr pasklėdusi platē. Ėr 
pasklės dā platiau. 



4 2021 09 07–09 13 / NR. 34 (1313)

IŠ MANO PUODO

(B.)

Kalkakmenio miltai

Žem s lyginimo darbai.
www.kalkesdirvai.lt Tel. 8 624 65836.

Kokybiškos kalkės dirvos 
PH atstatymui!

(PN)

Kaimynės Birutės bulvienė

Vitalija VITKAUSKIENĖ             
„Pajūrio naujienos“

Turgūs, rūsiai kvepia šiuo-
metinio derliaus bulvėmis, vė-
liau tas sodrus žemės kvapas iš-
garuos. Šviežiai nukastos bul-
vės pačios skaniausios, iš jų su-
lipdyti cepelinai, tarkuotų bulvių 
blynai – irgi. Tačiau vėsų rudenį 
skrandį geriausiai sušildo sriuba. 

Siūlau išsivirti bulvienę su ke-
fyru pagal mano kaimynės Biru-
tės receptą: nuskustas bulves su-
pjaustome kubeliais ir kartu su 
nulupta svogūno galva sudeda-

me į verdantį vandenį, įdeda-
me pipirų, lauro lapų. Bulvėms 
kiek pavirus į puodą supilame 
0,5 litro kefyro su jame išmai-
šytu valgomuoju šaukštu mil-
tų. Keptuvėje iškepame juostelė-
mis supjaustytą riebią šoninę ar-
ba lašinukus, susidariusius rieba-
lus supilame į sriubą ir dar paver-
dame kelias minutes. Jei norisi, 
kad sriuba būtų baltesnė, pagar-
diname grietine. 

Valgome prisikąsdami kep-
ta šonine ar lašinukais, raugin-
tu agurku, juoda duona. Ši bul-
vienė kaloringa, bet labai skani.

(PN)
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UŽTIKRINA JŪSŲ 
                                     VERSLO SĖKMĘ

DIDŽIAUSIAS
TIRAŽAS 22 633

(PN)

(PL)

(PN)

JAPONIŠKI MINI TRAKTORIAI 

PRISTATYMAS VISOJE LIETUVOJE!
Tel. 8 636 75555.

KRETINGA, PADVARIŲ K., VINGIŲ G.

• MULČERIAI  
• SNIEGO

                        STUMDYTUVAI
• ŽOLIAPJOVĖS
• VAGOTUVAI

• FREZOS
• PEILIAI
• PLŪGAI
• ATSARGINĖS DALYS 
• SERVISAS

(PN)

(B.)

Šiais pandeminiais laikais 
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(B.)

(B.)

(PL)

(B.)

(B.)

(B)

 Parduoda

Nekilnojamasis 
turtas

(MŽ)

(PL)

(PL)

10,5 ha MIŠKO Telšių r. (kadastri-
nis Nr. 7820/0004:205). Tel. 8 614 
41730. Užs. (TŽ)

Transporto 
priemonės ir jų 

dalys

2005 m. VW TOURAN (dyzelis, TA 
– iki 2023 m. rugpjūčio mėn.) ir 
1998 m. AUDI A4 (benzinas, auto-
matinė, TA – iki 2023 m. balandžio 
mėn.). Tel. 8 609 77683. Užs. (PL)

2008–2011 m. OPEL MERIVA, 
2003–2009 m. OPEL VECTRA, 
2002–2005 m. AUDI A4, 2003 m. 
AUDI A6, 2007–2014 m. VW TOU-
RAN, 2006 m. VW POLO, 2007 m. 
FORD GALAXY, 2009 m. FORD 
MONDEO, 2008 m. TOYOTA CO-
ROLLA VERSO. Tel. 8 698 86934. 
Užs. (MŽ)

1992 m. TRAKTORIŲ T-25 (būklė 
gera, mažai naudotas, yra kabina, 
plačios padangos, TA – 2023 m.). 
Tel. 8 608 58770. Užs. (B)

MINI TRAKTORIUKUS, FREZAS 
(1,45 m pločio), įvairius PLŪGUS, 
mini traktoriukų PADANGAS, sa-
vos gamybos PRIEKABĄ-PUS-
PRIEKABĘ,  grūdų PŪSTUVUS. Tel. 
8 629 99132 Užs. (MŽ)

PLŪGĄ „Kverneland AB85-8“ (tri-
jų korpusų, ketvirtos kartos, re-
guliuojamas užgriebis), PRE-
SĄ „Fortschritt K-454“, ŠIENO 
GRĖBLĮ-VARTYTUVĄ. Tel. 8 618 
06699. Užs. (B)

Įvairios prekės

Naują apšiltintą NAMELĮ 
(3x7 m). Tel. 8 682 51578. Užs. (S)

Parduoda VIDAUS IR
 LAUKO DAILYLENTES, 

grindines lentas, 
terasas, sodo įrankių 

namelius, šuns būdas,
statybinę medieną 

(išpjauna pagal 
matmenis), ilgaamžius 

dažus, lakus lauko ir 
vidaus darbams atlikti. 

Pristato. 
Lentpjūvės g. 5, Plungė. 

Tel.: 8 620 33661, 
8 620 33788; 

www.inepas.lt . 
Užs. (PL)

Beržo, juodalksnio skaldytas, 
pjaustytas trinkelėmis MALKAS 
(turi sausų, gali supjauti 2–3 m 
ilgio rąsteliais), PJUVENAS, PJU-
VENŲ BRIKETUS. Atveža nemo-
kamai. Tel. 8 671 87140. Užs. (PL)

KOKYBIŠKOS VIDAUS IR 
LAUKO 

DAILYLENTĖS,
 termodailylentės, 

grindinės ir 
impregnuotos 

terasinės lentos. 
STATYBINĖ MEDIENA. 

Tel.: 8 609 91118, 
8 637 37336. 

Užs. (TŽ)

STATYBINĘ MEDIENĄ, lauko, vi-
daus DAILYLENTES, tvorų RUO-
ŠINIUS, terasines LENTAS (im-
pregnavimas), MEDIENOS 
GRANULES, ATRAIŽAS ir PJUVE-
NAS. Atveža. Nidos g. 15, Kre-
tinga. Tel.: 8 675 27002, 8 683 
68492, 8 675 46285. Užs. (PN 
21/1664)

Pigiau – SKALDYTAS LAPUO-
ČIŲ MALKAS, malkas rąsteliais, 
pjaustytas atraižas, lapuočių pju-
venas ir įvairią statybinę medie-
ną. Atveža nemokamai. Tel. 8 648 
83487. Užs. (PL)

PREKIAUJA KIETUOJU KURU TIE-
SIAI IŠ GAMINTOJŲ: MEDIE-
NOS pjuvenų GRANULĖMIS (6 
mm, spygliuočiai); BERŽO, UO-
SIO pjuvenų BRIKETAIS; CILIN-
DRO formos ĄŽUOLO pjuvenų 
BRIKETAIS. PRISTATO. Dėl kainų ir 
pristatymo skambinti tel. 8 615 
47061. Užs. (B.)

Parduoda ŠILAUOGIŲ 
VAISKRŪMIUS. 

Turi 16 veislių – 
nuo ankstyvųjų iki 

vėlyvųjų. 
Tel. 8 655 97571.
 Užs. (PN 9974)

Išvalytus grūdus: KVIEČIUS „Ska-
gen“, KVIETRUGIUS „Meloman“, 
GARSTYČIAS, daugiamečių ŽO-
LIŲ ĮSĖLIUS. Tel. 8 699 90475. 
Užs. (PL)

KVIETRUGIUS (sumala, sutraiš-
ko, atveža; 50 kg – 10 Eur). PER-
KA grūdų valomąją (arpą, puktelį 
ir kt.), grūdų sėjamąją. Tel. 8 687 
34736. Užs. (MŽ)

PARDUODA ir PRISTATO MAILIŲ 
ĮŽUVINIMUI. Akvakultūros ūkis, 
Kunkiai–Dargužiai, Kunkių g. 
(magistralės Klaipėda–Palanga 
13-ajame km). Tel. 8 645 75953, 
www.mailius.info. Užs. (B.)

Įvairių žuvų MAILIŲ, PAŠARĄ ŽU-
VIMS (vet. Nr.  LT 23-78-004). Tel. 
8 608 19736. Užs. (TŽ)

5 mėn. olandiškas VIŠTELES 
(prieš dėjimą). Didesnį kiekį pri-
stato į namus. Tel. 8 698 13755. 
Užs. (PN Reg. 553)

Melžiamas OŽKAS ir įvairaus am-
žiaus OŽIUKUS. Tel. 8 625 40293. 
Užs. (MŽ)

PERKA

BENDROVĖ BRANGIAI SUPERKA 
MIŠKUS su ŽEME ar IŠSIKIRSTI 
VISOJE LIETUVOJE. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 671 83660. Užs. (B.)

Ūkininkas – MIŠKĄ, GALVIJUS, 
įvairaus amžiaus arklius (gali 
keisti į darbinį). Tel. 8 629 61892. 
Užs. (TŽ)

PRIIMA NEREIKALINGĄ 
NEKILNOJAMĄJĮ 

TURTĄ. 
Tel. 8 607 66390. 

Užs. (B)

SODYBĄ ar NAMĄ Kretingoje ir 
aplink. Gali būti nebaigtos staty-
bos. Kaina – iki 40000 Eur. Tel. 8 
670 96113. Užs. (PN 9729)

MIŠKĄ su ŽEME arba išsikirsti. 
Tel. 8 618 03982. Užs. (PL)

MIŠKĄ su ŽEME ir išsikirsti. Atsi-
skaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. Tel. 8 614 34229. Užs. 
(PL)

Brangiai – MIŠKĄ su ŽEME arba 
išsikirsti; EGLĖS RĄSTUS. Atsi-
skaito iš karto. Tel.: 8 683 68492, 
8 675 46285. Užs. (PN 21/0528)

Nuolat – brandų ir nebrandų 
spygliuočių bei lapuočių MIŠ-
KĄ su ŽEME, mišką išsikirsti. At-
siskaito iš karto. Sutvarko doku-
mentus. Tel. 8 673 53914. Užs. 
(PL)

Perka MIŠKĄ su ŽEME 
arba išsikirsti.

Padeda padaryti 
projektus. 

Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 640 51955. 

Užs. (TŽ)

Gera kaina – MIŠKĄ su ŽEME. Su-
tvarko dokumentus. Tel. 8 676 
42232. Užs. (PN 21/1360)

Brangiai – visų markių važiuo-
jančius, nevažiuojančius an-
gliškus AUTOMOBILIUS, ŽEMĖS 
ŪKIO TECHNIKĄ, SUNKVEŽIMIUS. 
Moka iki 3000 Eur. Pasiima patys. 
Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 625 
01103. Užs. (PL)

SUPERKA ĮVAIRIUS AUTOMOBI-
LIUS. Atsiskaito iš karto, sutvar-
ko dokumentus. Dirba be išei-
ginių. Tel. 8 611 40030. Užs. (PN 
Reg. 441)

Brangiai perka į UKRAINĄ ir KA-
ZACHSTANĄ įvairius daužtus, 
sugriuvusius, nevažiuojančius 
automobilius: VISUREIGIUS, MI-
KROAUTOBUSUS, LENGVUOSIUS 
AUTOMOBILIUS; MOTOCIKLUS. 
Pasiima patys. Tel. 8 602 71093. 
Užs. (PL)

SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali 
būti nevažiuojantys. Tel. 8 645 
99899. Užs. (PN 0054)

PERKA VISUREIGĮ („Opel Fronte-
ra“, „X-TRAIL“ ar kt.), TRAKTORIŲ 
MTZ-82 arba MTZ-952, GRĖBLĮ 
„Dobilas-6“, RULONŲ VYNIOTU-
VĄ, plūgus „Kverneland“ arba 
„Overum“. Tel. 8 619 85285. Užs. 
(B)

Perka SAVIVARTĮ SUNKVEŽIMĮ 
su kranu (gali būti su defektais), 
tarybinius SPAUSTUVUS, PRIE-
KALĄ. Tel.: 8 646 91263, 8 646 
91263 Užs. (B)

Perka KVIEČIUS gera kaina. Gali 
pasiimti ir savo transportu. Tel. 8 
616 59551. Užs. (MŽ)

„Lukagro“ superka VERŠELIUS ir 
MĖSINIŲ GALVIJŲ PRIEAUGLĮ iki 
12 mėn. Moka 6–21 proc. PVM. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 612 
26974. Užs. (MŽ)

Brangiai perka KARVES, BULIUS, 
TELYČIAS. Tvarko išmokas, atsi-
skaito, išsiveža. Tel. 8 678 65644. 
Užs. (MŽ)

Paslaugos

 BUHALTERIJOS 
PASLAUGOS 

INDIVIDUALIOMS 
ĮMONĖMS, 

MAŽOSIOMS 
BENDRIJOMS, 

UŽDAROSIOMS 
AKCINĖMS 

BENDROVĖMS. 
Tel. 8 618 82484. 

Užs. (TŽ)

PALYDOVINĖS ir VIETINĖS SKAI-
TMENINĖS TV ANTENOS MONTA-
VIMAS, REGULIAVIMAS. Kanalų 
sąrašo atnaujinimas, sudėlioji-
mas pagal kliento pageidavimus. 
Palydovinė TV be abonentinio 
mokesčio. Tel. 8 680 38756. Užs. 
(PN 21/0476)

KALVYSTĖS DARBAI. 
Tvoros, vartai, turėklai. 

Tel. 8 618 19730. 
Užs. (MŽ)

UAB „Arūno durys“ PARDUO-
DA ir MONTUOJA greitai bei ko-
kybiškai langus, žaliuzes, ritini-
nes užuolaidas, balkonus, šarvo, 
plastikines, aliuminines vidines 
duris nedidelėmis kainomis. Re-
guliuoja langus, keičia tarpines. 
Suteikia garantiją. Tel.: 8 610 
02228, 8 611 10593. Klaipėdos g. 
35, Gargždai. Užs. (B)

STATYBOS DARBAI – senų namų 
renovacija, naujų namų įrengi-
mas, dažymas, grindų montavi-
mas, plytelių klijavimas, lauko te-
rasos darbai. Darbus atlieka ne tik 
profesionaliai, bet ir pataria užsa-
kovui. Tel. 8 668 38051. Užs. (MŽ)

KLOJA PARKETĄ, ŠLIFUOJA, LA-
KUOJA. Parduoda parketą, apva-
dus. Tel. 8 686 46726. Užs. (PL)

LAIPTŲ PROJEKTAVIMAS, GAMY-
BA, MONTAVIMAS. Atvyksta, kon-
sultuoja nemokamai. Tel. 8 612 
18199. Užs. (PL)

KAMINŲ ĮDĖKLAI. Pristatomi dvi-
sieniai kaminai. Jų gamyba ir 
montavimas. Patirtis daugiau 
kaip 20 metų. Tel.: 8 677 68136, 8 
655 78293. Užs. (B)

KROSNIŲ, ŽIDINIŲ, SANTECHNI-
KOS, MŪRO, STOGŲ, SKARDINI-
MO, KAMINŲ VALYMO DARBAI. 
Traukos padidinimas pašalinant 
pertvaras, įdėklų montavimas. 
Tel. 8 680 72782. Užs. (PL)

(PL)
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(MŽ)

(B.)

PLAUNA, DAŽO STOGUS ir FASA-
DUS. Tel. 8 603 94321. Užs. (B)

GRINDŲ BETONAVIMAS, pagrin-
dų paruošimas, trambavimas, 
grindų apšiltinimas. Ilgametė 
patirtis. Tel. 8 611 32040. Užs. 
(PL)

TRINKELIŲ KLOJIMAS. 
Gatvės, vejos bortų

 montavimas. 
Lietaus surinkėjo

 įdiegimas.
 Visiems darbams 

suteikiama 5 metų 
garantija. Dirba 

savo arba užsakovo 
medžiagomis. 

Tel.: 8 606 78872,
 8 648 58327. 

Užs. (PN 21/1649)

VANDENS GRĘŽINIAI. GEOTER-
MINIS ŠILDYMAS. DARBAI nuo 
A iki Z VISOJE LIETUVOJE IŠ-
TISUS METUS! Garantija, ap-
tarnavimas. Tel.: Linas – 8 616 
08020, Rolandas – 8 686 83265; 
www.Melkerlita.lt . Užs. (B.)

 Susitvarkykite 
nuotekas, tausokite 
aplinką ir išvenkite 

išlaidų baudoms. 
BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI 

(„Buiteka“,„Feliksnavis“, 
„Traidenis“, „Švaistė“,

 „August“ ir kt.) 
GAMINTOJŲ 
KAINOMIS. 

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai. 

10 metų garantija. 
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI! 

Atvyksta nemokamai
 konsultacijai visoje 

Lietuvoje. 
DIRBA IR 

SAVAITGALIAIS.
 Tel. 8 686 80106 

Užs. (TŽ)

NEBRANGIAI VANDENS 
GRĘŽINIAI. 

Tel. 8 684 48905. 
Užs. (PN 9995)

MEDŽIŲ ir KRŪMŲ PJOVIMAS bei 
IŠVEŽIMAS. APLEISTŲ SKLYPŲ 
TVARKYMAS. Tel. 8 655 91507. 
Užs. (PN 21/1188)

TVENKINIŲ KASIMAS, VALYMAS. 
Veža juodžemį. Tel. 8 625 35202. 
Užs. (TŽ)

Siūlo darbą
Maloniai kviečiame

 visus norinčius rinkti 
šilauoges viename 

didžiausių šilauogių ūkių 
Lietuvoje, 

Kaunatavoje, 
Paškuvėnų kaime. 

Norinčius dirbti ilgesnį 
laiką apgyvendiname. 

Laukiame 
Jūsų prisijungiant prie 

mūsų linksmo ir 
draugiško kolektyvo. 

1 kg surinkimo 
kaina – 0,7 Eur. 

Taikomi motyvaciniai 
priedai. 

Tel. 8 671 65210, 
el. p. Aurelija@

blueberrybaltic.lt. 
Taip pat galite

 registruotis 
FB puslapyje. 

Užs. (TŽ)

Gamybos įmonei Palango-
je reikalingi darbuotojai plės-
ti gamybinį pajėgumą: STALIUS, 
medienos apdirbimo staklių 
OPERATORIUS (-ė), 1100–1585 
Eur; PAGALBINIS DARBUOTO-
JAS (-a), 700–1100 Eur; apdai-
los, dažymo cecho darbuotojas 
(-a), 660–930 Eur; CNC gamybos 
staklių operatorius (-ė), 1100–
1585 Eur; KROVĖJAS-VAIRUOTO-
JAS (-a), 990–1350 Eur. Nurodyta 
mėnesio alga neatskaičius mo-
kesčių mokama 2 kartus per mė-
nesį, atlyginimas ir jo priedai tie-
siogiai priklauso nuo kasdieninių 
rezultatų. Tel. (8 460) 48261, Pa-
langa. Užs. (PN 21/1644)

Ūkyje reikalingi: TRAKTORININ-
KAS, KARVIŲ MELŽĖJA ir DARBI-
NINKAS prižiūrėti gyvulius. At-
lyginimas sutartinis. Tel. 8 616 
07114. Užs. (B)

DARBAS STATYBOSE 
NORVEGIJOJE. 
Statybų įmonei

 reikalingi 
profesionalūs ir 

patirties turintys 
meistrai: staliai, 
plataus profilio 
statybininkai, 

plytelių klojėjai, vidaus 
apdailos meistrai, karkasų 

meistrai, stogdengiai. 
Atlyginimas – 

230–250 NOK per val. 
neatskaičius mokesčių. 

Tel. +370 627 95258. 
Užs. (S)

Grožio salone Salantuose rei-
kalingos KIRPĖJA ir MANIKIŪRI-
NINKĖ. Tel. 8 618 57268. Užs. (PN 
9864)

Reikalingas VILKIKO VAIRUOTO-
JAS dirbti Europoje. Darbovietė 
Plungėje. Atlyginimas pagal su-
sitarimą. Tel. 8 687 42012. Užs. 
(PL)

Siūlo darbą Europoje DVIVIEČIO 
AUTOMOBILVEŽIO VAIRUOTO-
JUI. Darbovietė Plungėje. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
687 42012. Užs. (PL)

Siūlo darbą TRIVIEČIO AUTOMO-
BILVEŽIO VAIRUOTOJUI dirbti 
maršrutu Lietuva–Vokietija–Lie-
tuva. Darbovietė Plungėje. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
687 42012. Užs. (PL)

Reikalingas TOLIMŲJŲ REISŲ 
VAIRUOTOJAS važiuoti maršru-
tu Lietuva–Švedija–Lietuva arba 
po Lietuvą. Tel. 8 686 76547. Užs. 
(PN 0081)

IEŠKO DARBO
Alkoholis – ne draugas! IEŠKO 
TRAKTORININKO DARBO. Perka 
TRAKTORIŲ MTZ-80 arba MTZ-
82. Tel. 8 604 81624. Užs. (PN 
9997)

PAŽINTYS

70 metų MOTERIS SUSIPAŽINTŲ 
su panašaus amžiaus vyru. Tel. 8 
647 65716. Užs. (B)

60 metų MOTERIS iš kaimo SUSI-
PAŽINTŲ su vienišu vairuojančiu 
vyru draugystei, bendram gyve-
nimui. Tel. 8 603 56047. Užs. (S)

Jubiliejinis moterų futbolo turnyras Plungėje

Turnyro dalyvės atšventė ir plungiškių komandos „Babrungo uogos“ (kairėje mėlyna apranga) pirmąjį gimtadienį.

Jolanta VASILIAUSKIENĖ
„Plungė“

Baigiantis vasarai, viešo-
ji įstaiga „Plungės futbolas“ 
surengė jubiliejinį, jau tradicija 
tapusį, moterų futbolo turnyrą 
„Už meilę moterims ir futbolui 
– Mero taurė“. Kartu paminėtas 
pirmasis plungiškių futbolininkių 
komandos „Babrungo uogos“ 
gimtadienis.

Plungės dirbtinės dangos sta-

dione tarpusavyje susirungė še-
šios moterų futbolo komandos. 
Šiuo žaidimu mėgavosi apie 80 
dailiosios lyties atstovių.

„Smagu, kad į Plungės dirb-
tinės dangos stadioną susirenka 
moterys, kurios mėgsta futbo-
lą. Prieš penketą metų, kai rei-
kėjo sugalvoti šio turnyro šūkį, 
supratome, jog vyrai visų pirma 
myli moteris, o paskui – visa ki-
ta. Linkiu, kad laimėtumėte vi-
sos. Meilė futbolui, meilė vienas 
kitam ir draugystė yra tie jaus-

mai, kurie mus sujungia“, – per 
šventės atidarymą moteris svei-
kino ir pergalių linkėjo Plungės 
rajono savivaldybės meras Au-
drius Klišonis.

VšĮ „Plungės futbolas“ direk-
torė Jurgita Skersė pasidžiaugė, 
kad jau penktus metus iš eilės 
turnyre išvysta tuos pačius vei-
dus, tačiau apgailestavo, kad ki-
tos komandos, kurios kiekvienais 
metais dalyvaudavo turnyre, ne-
galėjo atvykti.

Nors paskutinės vasaros die-

nos nežavėjo maloniu oru, geros 
nuotaikos variklio degimą pa-
laikė atlikėjas Juozas Liesis. Tad 
linksmas, sportiškas, azartiškas 
savaitgalis futbolo ritmu moterų 
apsuptyje praėjo puikiai.

Kaip ir minėta, tarpusavyje su-
sirungė šešios komandos – iš Vie-
vio, Šiaulių (2 komandos), Gargž-
dų, Mažeikių ir, žinoma, Plungės.

Nugalėtojas už pergales apdo-
vanojo Telšių apskrities futbolo 
federacijos prezidentas Mindau-
gas Bondauskis.

Mero taurė iškeliavo į Vievį 
su „Flay ladies“ moterimis. An-
trąją vietą iškovojo futbolo klu-
bas „Mamukai“ (Šiauliai), trečio-
ji vieta atiteko komandai „Bangos 
mamos“ (Gargždai).

Ant nugalėtojų pakylos neuž-
kopusių komandų „Ginstrekė“ 
(Šiauliai), FK „Triumfas“ (Mažei-
kiai) ir „Babrungo uogos“ žaidėjos 
buvo apdovanotos dalyvių dova-
nėlėmis ir medaliais. Tačiau lai-
mėjo geras laikas ir moterų  ben-
drystė.
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SAVAITĖS HOROSKOPAS

AVINAS
Gali tekti gerokai pasirūpinti dėl 
būsimosios karjeros, reputacijos 
ar įvaizdžio. Fizinė veikla penk-
tadienį ar šeštadienį būtų labai 
naudinga. Sekmadienį pasisten-
kite nieko neteisti ir nesmerkti.
JAUTIS
Pasistenkite, kad bloga nuotaika 
ar šiaip emocijos savaitės pra-
džioje neatsilieptų darbo rei-
kalams. Susierzinimas praeis, o 
klaidas teks taisyti ilgai. Savaitės 
viduryje nesiginčykite dėl aki-
vaizdžių dalykų. Penktadienis 
ir šeštadienis – labai tinkamos 
dienos ką nors patobulinti namų 
ūkyje.
DVYNIAI
Jausitės saugiai ir užtikrintai. Sa-
vaitės viduryje gausite specialią 
užduotį, su kuria nesunkiai susi-
dorosite. Apskritai iki pat savai-
tės pabaigos jausitės laimingas 
žmogus.
VĖŽYS
Jūsų reputacija versle ar tarny-
boje gali kiek sušlubuoti. Atgai-
vą turėtumėt rasti asmeniniuose 
santykiuose. Jei sugebėsite bent 
trumpam pamiršti savo proble-
mas ir atsipalaiduoti, savaitgalio 
viešnagė pas gimines bus puiki.
LIŪTAS
Tiesą sakant, šią savaitę vargu 

ar galėsite daryti bent kiek es-
mingesnės įtakos tam, kas vyksta 
aplink jus. Nesiremkite tik savo 
paties nuojauta. Protingiausia būtų 
šiuo metu gerai išsiaiškinti padėtį ir 
klausyti protingų patarimų.
MERGELĖ
Jūsų šeimynykščiai tiesiog dar ne-
suvokia jūsų siekių svarbos ir būti-
numo. Apskritai savaitė pilna stre-
sų ir konfl iktų. Savaitgalį geriausiai 
pailsėtumėte vienas ar bent jau kuo 
mažesnėje kompanijoje.
SVARSTYKLĖS
Buvote įtikinėjamas, kad viskas 
gerai, todėl tokia opozicija jūsų 
siekiams savaitės viduryje jums 
yra netikėta. Dėl to patirtas stresas 
netgi gali turėti įtakos jūsų sveika-
tos būklei. Gal jus paguostų žinia, 
kad galų gale viskas baigsis gerai? 
Bet kuriuo atveju, neskubėkite var-
dan šventos ramybės aukoti savo 
interesų.
SKORPIONAS
Jums atrodys, kad tik jūs vienas 
žinote, kaip protingiausia būtų 
pasielgti. Bet kokį patarimą pri-
imsite kaip asmeninį įžeidimą. 
Tai tikrai nėra protinga. Kartais 
visai nelauktai galima išgirsti vi-
siškai naują ir vertingą požiūrį.
ŠAULYS
Laukia emocinga savaitė, pilna 
įdomios veiklos ir jaudinančių 

pasikeitimų. Ne visi jie galų gale 
bus teigiami, ypač savaitės vidu-
ryje. Galimas kilimas karjeros 
laiptais. Asmeniniame gyveni-
me tikriausiai niekas nesikeis, 
bet tai juk nėra blogai?
OŽIARAGIS
Visi malonūs dalykai kažkuomet 
baigiasi. Šią savaitę jums tai teks 
pajusti savo kailiu. Protingiausia 
šiuo metu būtų nuolankiai pa-
siduoti likimui, nes jokia kova 
nepakeis situacijos. Jei bus labai 
sunku, tiesiog pastaukite vilku, 
gal palengvės.
VANDENIS
Jei sugebėsite pareigą suderinti 
su malonumu, nušausite du zui-
kius vienu šūviu. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį pasistenkite nepul-
ti į depresiją vien dėl to, kad kai 
kurie žmonės nesilaiko savo pa-
žadų. Labiau pasikliaukite savo 
jėgomis. Sekmadienį pasirūpin-
kite savo išvaizda.
ŽUVYS
Savaitė nebus palanki protiniam 
darbui. Ko besiimsite, viskas ei-
sis vangiai, vėluosite darbus ati-
duoti arba privelsite juose klai-
dų. Geriausia šiuo metu jums 
būtų išvykti į komandiruotę 
arba atsipalaiduoti sportuojant 
ar užsiimant kokia kitokia fi zine 
veikla.

SUDOKU
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Palangos oro uoste prasidėjo rekonstrukcija

Susisiekimo ministras Marius Skuodis (antras iš dešinės) penktadienį ofi cialios ceremonijos metu 
Palangos oro uoste kartu su Lietuvos oro uostų vadovais ir Palangos meru Šarūnu Vaitkumi (pirmas iš 
kairės) paskelbė šio oro uosto infrastruktūros rekonstrukcijos pradžią.

Livija GRAJAUSKIENĖ
„Pajūrio naujienos“

Nuo rugsėjo 6-osios 45 die-
noms keleiviams ir orlaiviams 
vartus užvėrė Palangos oro 
uostas – jo teritorijoje ūžia 
statybinė technika. Per maždaug 
pusantro mėnesio bus moderni-
zuota pagrindinė oro uosto ae-
rodromo infrastruktūra: rekons-
truoti oro uosto kilimo ir tūpimo, 
riedėjimo takai, rekonstruotas 
peronas, atnaujintos inžinerinės 
bei apšvietimo sistemos.

Lietuvos oro uostų Operacijų 
ir infrastruktūros departamento 
vadovo Dainiaus Čiuplio teigimu, 
oro uosto rekonstrukcijai pasirink-
tas pats optimaliausias laikotarpis, 
kuomet baigiasi atostogų pikas, 
sumažėja keleivių srautas.

„Atidėti rekonstrukcijos tikrai 
negalėjome, nes kilimo ir tūpimo 
tako eksploatacijos ciklas priartė-
jo prie pabaigos, – aiškino D. Čiu-
plys, paminėjęs, jog kilimo ir tū-
pimo tako eksploatacijos laiko-
tarpis paprastai yra nuo 10 iki 15 
metų. Palangos oro uoste tako re-
montas paskutinį kartą buvo atlik-
tas 2007-aisiais, o perono – 1996–
1997 metais.

Pasak D. Čiuplio, Palangos oro 
uostas jau turėjo problemų ne tik 
dėl dangos, bet ir kitų techninių 
aspektų – atsirado signalinių ži-
bintų sistemos sutrikimų, pras-
tai veikė lietaus nutekėjimo siste-
ma, kas oro uoste yra labai svarbu. 
Tad, siekiant atitikti griežtus avia-

cijos saugos reikalavimus ir užti-
krinti saugią infrastruktūrą, kuri 
aviacijai atsigaunant kurtų pridė-
tinę vertę visam Vakarų Lietuvos 
regionui, oro uosto rekonstrukcija 
buvo būtina. 

Anot Lietuvos oro uostų atsto-
vo, išvengti pajūrio oro uosto už-
darymo generaliniam atnaujini-
mui buvo neįmanoma, nes Palan-
gos oro uoste yra vienas kilimo ir 
tūpimo takas, o atlikti tokius dar-
bus etapais ir dar veikiančiame oro 
uoste būtų per daug rizikos.

Latvijos bendrovės „A.C.B.“, 
kuri atliks pagrindinius oro uos-
to rangos darbus, vykdomasis di-
rektorius Armands Svikis pabrė-
žė, kad pagrindinis rekonstrukci-
jos akcentas – kapitalinis kilimo 
ir tūpimo tako dangos remontas, 
kurio metu bus pakeisti ne tik as-
falto sluoksniai, bet ir giliau esan-
tys betono, skaldos sluoksniai. Jie 
bus ne tik atnaujinti, bet ir pasto-
rinti, kad takas atitiktų naujausius 
oro uostams keliamus reikalavi-
mus. Taip pat bus įrengta visiškai 

nauja paviršinių nuotekų surinki-
mo ir signalinių žibintų sistema.

Rangovas rekonstruos beveik 
2,3 km ilgio ir 60 m pločio kili-
mo ir tūpimo taką, įskaitant nau-
jai nutiestus šoninius kraštus, ku-
rie pagerina orlaivių kilimo ir tū-
pimo tako saugumą. Bus išmon-
tuota apie 170 tūkst. kv. m seno-
sios dangos, infrastruktūrai atnau-
jinti iš viso bus panaudota apie 83 
tūkst. tonų asfalto mišinių, 190 
tūkst. t mineralinių medžiagų, 
800 t betono.

„Nors nusimato itin didelio 
masto statybos darbai, kurie dėl 
įtemptų terminų vyks ištisą pa-
rą, gyventojai turėtų justi mini-
malų rekonstrukcijos poveikį. 
Bus stengiamasi riboti triukšmą 
nakties metu, siekiant apsisaugoti 
nuo dulkių numatoma reguliariai 
barstyti birias medžiagas vande-
niu“, –  pažymėjo A. Svikis.

Palangos oro uosto rekons-
trukcijos darbams Europos Ko-
misija (EK) pagal ES valstybės 
pagalbos taisykles liepos pabai-
goje patvirtino viešosios para-
mos priemonę ir numatė skir-
ti iki 10,25 mln. eurų investici-
nę pagalbą oro uosto infrastruk-
tūrai modernizuoti. Visus numa-
tytus darbus pirkimą laimėjusi 
įmonė įsipareigojo atlikti už 13,6 
mln. eurų (be PVM), tai yra ma-
žiau nei planuota dar prieš skel-
biant pirkimą.

Palangos oro uosto rekons-
trukcijos parengiamieji darbai, 
nestabdant oro uosto veiklos, vy-
ko nuo šių metų balandžio. Rug-
sėjo 6-ąją visu pajėgumu starta-
vusi rekonstrukcija  oro uosto 
darbą sustabdys pačiam trum-
piausiam reikalingam laikotar-
piui –  iki spalio 20 dienos. Dar-
bų metu oro uostas bus uždary-
tas, skrydžiai nebus vykdomi. 

Pasibaigus rekonstrukcijos 
darbams spalio mėnesį Palangos 
oro uostas atnaujins darbą, visi 
skrydžiai bus vykdomi įprastu re-
žimu. Likę rekonstrukcijos darbai 
bus vykdomi iki 2021 metų pabai-
gos jau veikiančiame oro uoste.   
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