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• Švelnios ir gana šiltos pas-
tarųjų metų žiemos keičia vai-
ruotojų įpročius – vis dažniau jie 
renkasi pigesnes, mažiau žinomų 
gamintojų žiemines padangas.

TECHNIKOS KIEMAS, 11 p.

UŽSIENIS, 15 p.

Ketvirtadienis Penktadienis

+4°  +7° +2°  +10°

Šeštadienis Sekmadienis

+6° +12° +7° +10°

• Pastaraisiais metais auga 
susidomėjimas speltomis, didėja 
ir jų auginami plotai. Statistikos 
duomenimis, 2018 metais Lie-
tuvoje buvo auginama 1,219 
tūkst. ha žieminių speltų, šiemet 
– 2,992 tūkst. ha.

• Europa bando atremti vis 
stiprėjantį demografinių iššūkių, 
susijusių su visuomenės senė-
jimu ir darbo jėgos trūkumu, 
spaudimą. Padėtis tokia rimta, 
kad europiečiams iškilo klausi-
mas: ar jie išvis turi ateitį?

ŪKININKŲ ŽINIOS, 7 p.

T.Bybartas: „Siekiame siūti individualias kambarines šlepetes.“

Vida Tavorienė
VL žurnalistė

Nuo sodininkų, daržininkų ir 
mėsos bei pieno gamintojų iki 
pluoštinių kanapių ir japoniškų 
grybų augintojų – toks žemdir-
bystės potencialas pasienyje su 
Latvija plytinčiame Rokiškio kraš-
te. Tik skurdesnės žemės rokiš-
kėnų nelepina, skatina dirbti dar 
sumaniau ir inovatyviau, o pri-
reikus atkakliau spausti valdžią 
prie sienos.

Aktorių pagarba 
žemdirbiams

Rokiškio krašto žemdirbių rūpes-
čiai ir džiaugsmai panašūs į kolegų iš 
kitų rajonų, tačiau rokiškėnai gali di-
džiuotis savo išskirtinumu – Rokiš-
kyje kasmet vyksta ketvirtą dešimtį 
skaičiuojantis Lietuvos profesiona-
lių teatrų festivalis „Vaidiname žem-

dirbiams“. Tai meno žmonių pagar-
ba žemę dirbantiems žmonėms. Už 
tai rokiškėnai aktoriams atsidėkoja 
įmonėse ir ūkiuose pagamintomis 
gėrybėmis: skilandžiais, ragaišiais ir, 
žinoma, duona, kuri kepama žemės 
ūkio bendrovėje „Lašai“. 

Jau treti metai, kai žemdirbių iš-
augintos gėrybės aruoduose nesipila 
per kraštus. Rokiškio rajonas buvo 
vienas iš tų, kur gamtos negandos 
buvo itin jaučiamos. Vieniems ėjo-
si prasčiau, kitiems – geriau, tačiau 
metų pabaigoje laukdami tradicinės 
šventės visi žemdirbiai linkę pasi-
džiaugti savo darbais ir pasiekimais. 

Stokoja derlingų žemių

Konkurso „Pažangiausi metų 
ūkiai“ organizatoriai teigia, kad iš 
žemdirbių galima pasisemti stipry-
bės, kantrybės ir svarbiausia – mei-
lės savo darbui. „Organizuodami šį 
konkursą mes pirmieji išskyrėme 

ūkių kategorijas. Tai leido lengviau 
įvertinti dalyvius, atskleisti dau-
giau sėkmingai ir sumaniai ūkinin-
kaujančių bei alternatyvias veiklas 
kaime plėtojančių žmonių, o šiems 
tapo lengviau konkuruoti“, – aiški-
no aktyvi visuomenininkė, Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos narė ir 
šio krašto Ūkininkų sąjungos pir-
mininkė Lina Meilutė-Datkūnienė.

Rokiškio krašte – didelė ūkių 
įvairovė, čia puoselėjami sodai ir uo-
gynai, auginamos daržovės, grūdi-
nės kultūros, pluoštinės kanapės, dar 
visiškai neištuštėjo kiaulių fermos, 
laikoma pieninių ir mėsinių gyvulių, 
yra nemažai ekologinių ūkių, kai-
miškose vietovėse atsiranda sėk- 
mingų alternatyvių verslų.

„Pas mus plėtojamos įvairios že-
mės ūkio šakos. Taip pat turime že-
mės ūkio produkcijos perdirbimo 
įmonių, štai „Lašų“ bendrovė gami-
na kruopas, kepa duoną, stiprus yra 
kooperatyvas „Eko Tikslas“, kuris 

ekologišką pieną eksportuoja. Vei-
kia jaunųjų ūkininkų rateliai, ak-
tyvus Lietuvos ūkininkių draugi-
jos skyrius ir kt. Taigi turime didelį 
potencialą, tik stokojame derlingų 
žemių“, – vieną svarbiausių trūku-
mų pabrėžė L.Meilutė-Datkūnienė. 

Ji užsiminė, kad galvojama steig-
ti smulkiųjų augintojų, pavyzdžiui, 
daržininkų, kooperatyvą, naudinga 
būtų susivienyti ir grūdų auginto-
jams, tačiau kooperacija vis dar ne-
lengvas procesas žemdirbiams. „Ben-
dradarbiaujant būtų lengviau, nes 
sunkumų nemažai. Pasikeitus ne-
derlingų žemių žemėlapiui, iš jo „iš-
krito“ daug mūsų seniūnijų, vadinasi, 
ūkininkai neteko dalies išmokų. Iš-
augo žemės mokestis, svarstome, kad 
reikėtų palengvintų šią naštą. Žem-
dirbius vargina biurokratiniai reika-
lavimai, norėtųsi, kad jų būtų ma-
žiau“, – problemas vardijo ūkininkų 
organizacijos vadovė.

Nukelta į 3 p. 

Rokiškio ūkininkai:  
turime vidinės ugnies, tik stokojame 
gerų žemių 

Rima Kazakevičienė
VL žurnalistė 

Buvęs emigrantas Tadas By-
bartas savo verslui pasirinko kai-
mą – grįžo į gimtuosius Lukšius 
(Šakių r.) ir išplėtė tėvų bei sesers 
namudinį verslą – siuva šlepetes, 
ūkio pastate įkūrė specializuotą 
šlepečių parduotuvėlę. Tuo jauno 
žmogaus planai nesibaigia – grei-
tai jis atidarys šlepečių siuvyklą 
Plynių kaime (Šakių r.).

Patirtys užsienyje

32 metų T.Bybartas nesigaili prieš 
dešimtmetį metęs studijas Vilniaus 

Gedimino technikos universitete ir 
nusprendęs pamatyti pasaulio. Uni-
versitete techniniai mokslai jo itin 
nesudomino, o ir buvo baigęs dar tik 
pirmąjį kursą.

Nuvykęs į Ispaniją vaikinas pusan-
trų metų skynė apelsinus. Dirbdamas 
netoli Valensijos bei Sevilijos, dar pa-
gyveno ir kurortiniuose miesteliuose. 
Buvo nuvykęs nuosavu automobiliu, 
tad lengvai pasiekdavo norimas vie-
toves. „Kadangi skindamas apelsinus 
daug neuždirbi, beveik nėra šansų su-
sitaupyti“, – teigė lukšietis.

Pasisvečiavęs kurį laiką Lietu-
voje, Tadas pakeliavo po Portugali-
ją, o vėliau darbo paieškos jį nuve-
dė į Vokietiją. Porą savaičių Berlyne  

Nukelta į 2 p. 

Sėkmės raktą rado šlepetėse
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užsiėmė statybomis – padėjo įreng-
ti parduotuvės patalpas. Tada per-
sikėlė į Norvegiją. Šioje šalyje plu-
šėjo miškuose – sodino medelius, 
pjovė mišką. Norvegijoje neblogai 
uždirbdavo, todėl pasijuto sutaupęs 
savam verslui. 

Į šią Skandinavijos šalį Tadas susi-
ruošia kone kasmet ir dabar – ne tik 
medelių sodinti ar miško retinti, bet 
ir dirbti dar atsakingesnį mechani-
ko darbą. Uždirbamus pinigus toliau 
taupiai ir apgalvotai panaudoja vers-
lo plėtrai gimtinėje. Prieš kelerius me-
tus T.Bybartas Lukšiuose įkūrė mažą-
ją bendriją „Šlepetija“ ir verslui pritai-
kė ūkio pastatą. Jame veikia šlepečių 
siuvykla bei firminė parduotuvėlė, jam 
pavyko išplėtoti ir internetinę šlepe-
čių prekybą.

Savarankiški žingsniai

Jaunas verslininkas pasakojo, kad 
siūti šlepetes jį bei jo sesę Lidiją iš-
mokė tėčio brolis – dėdė Algimantas 

ir dėdienė Asta Bybartai, savoje so-
dyboje Užkertuliuose (Šakių r.) įkū-
rę šlepečių siuvyklą. Tad jų pavyzdžiu 
pasekė ir sūnėnas. „Šiuo metu verslą 
tęsiu be sesers. Pradžioje dirbome abu, 
tačiau išsiskyrė mūsų nuomonės. Man 
gamyboje padeda mama ir tėtis. Tėtis 
gaminius sukerpa, o mama pasiuva, 
tačiau visus siuvinėjimo darbus atlie-
ku aš pats“, – aiškino Tadas.

Jaunas vyras įsigijo buvusios Ply-
nių kaimo mokyklos pastatą, kuriame 
kažkada mokėsi jo mama. Tadas tei-
gia, kad mieste patalpų net neieškojo 
– būtų brangu, o nuo Lukšių iki Ply-
nių – tik 4 kilometrai kelio. Jam pati-
ko 110 kvadratinių metrų ploto erdvė. 

Mažosios bendrijos „Šlepetija“ sa-
vininkas džiaugėsi, kad jau sudėjo nau-
jus langus, įstatė naujas duris, sutvarkė 
grindis. Artimiausiu metu pastatys ka-
miną, šildymo katilą ir liks tik vidaus 
sienų apdailos darbai. Jis įvertino, kad 
stogas dar nėra prastas, todėl šį atnau-
jinimo etapą paliks ateičiai. 

Siuvyklos šeimininkas vylėsi, kad 
pagerės siuvėjų darbo sąlygos, nes iš 
14 kvadratinių metrų patalpėlės siu-

vykla bus perkelta į 70 kvadratinių 
metrų salę. Į naują siuvyklą bus per-
keltos ir dvi siuvamosios bei viena 
siuvinėjimo mašina, sukirpimo sta-
klės. Įsikurti Plyniuose jaunasis vers-
lininkas planuoja per artimiausią pus-
metį, o gal net ir greičiau. Verslinin-
kas žada sukurti ir kelias naujas darbo 
vietas. Verslo plėtrai kaime per Šakių 
verslo informacijos centrą T.Bybartas 
gavo Šakių rajono savivaldybės skiria-
mą beprocentę paskolą. Visa kita daro 
savo lėšomis ir jėgomis.

Lietuvoje savas

Šlepečių siuvimas Tadą ir jo šei-
mos narius vis labiau įtraukia, jie to-
bulina ne tik gamybos procesus, bet 
ir kuria vis naujus modelius. Dau-
giausia šlepečių pasiuvama suaugu-
siems. Ateityje planuojama siūti ir 
vaikiškas šlepetes. Bybartai stengia-
si, kad jų gaminiai būtų originalūs. 

„Siekiame siūti išskirtines kambari-
nes šlepetes, neštampuojame vieno 
modelio. Vienodos – neįdomios“, – 
tikino Tadas. 

Taip gimsta kambarinės įsispiria-
mos šlepetės, puoštos siuvinėtais teks-
tais, paveiksliukais. Žaliavą renkasi kuo 
natūralesnę – odą, vilną, liną, medvilnę. 
Vienspalves šlepetes keičia šlepetėmis 
su taškeliais. Stebi, kad internetinės 
prekybos keliu jų produkcija pasklinda 
Lietuvoje, nukeliauja į užsienį. „Man 
smagiau dirbti savo šalyje. Aš čia esu 
savas“, – tikino T.Bybartas. Jo nuomo-
ne, lietuviai turėtų atmerkti akis. Daug 
kas sako, kad Lietuvoje negerai. „Rei-
kia pradėti kažką daryti ir tikėti tuo, ką 
darai. Manęs klausia, tai ką čia, Lietu-
voje, veiki? Sakau: tą patį, ką tu ten da-
rai – dirbu“, – kalbėjo Tadas. 

Lukšiečio verslininko požiūriu, 
jiems trūksta ne tiek valstybės fi-
nansinės paramos, kiek psichologi-
nės pagalbos. Anot Tado, Lietuvoje 

pirmiausia išmoko, kaip pinigus iš-
leisti, bet niekas lietuvių neišmoko, 
kaip elgtis su uždirbtais pinigais. „Jei-
gu jaunas žmogus uždirba 500 eurų 
ir dar nemoka elgtis su jais, tai jam ir 
nesiseka“, – pastebėjo jis.

Nemažai keliavęs ir emigranto 
duonos ragavęs jaunas vyras patiki-
na, kad lietuviai užsienyje milijonų 
neuždirba. „Visur gerai, bet namuose 
man geriau. Turbūt dar viskas ir nuo 
žmogaus požiūrio priklauso. Užsie-
nyje jauni žmonės gyvena susigrū-
dę po 6–8 viename bute ir teigia, kad 
gali pigiau pragyventi ir susitaupyti. 
O kodėl taip Lietuvoje negyvena? Aš 
nesutikau nė vieno, kuris iš užsienio 
grįžęs būtų nusipirkęs naują namą ir 
naują mašiną. Paklajoję žmonės su-
pranta, kad dirbti galima ir Lietuvoje, 
ir sugrįžta“, – kalbėjo lukšietis versli-
ninkas. Jis pats grįžęs nepirko namų, 
nesikūrė didmiestyje, pasirinko tą vie-
tą, kurioje yra savas.

 Atkelta iš 1 p. 

Sėkmės raktą 
rado šlepetėse

Jaunimas nesnaudžia
Daiva Palukaitienė, 
VšĮ Šakių verslo informacijos 
centro direktorė

Jau keleri metai, kai Tadas įšoko 
į šitą rinką. Iš pradžių individualiai 
dirbo, vėliau susikūrė įmonę. Sma-
gu, kad jaunas žmogus, gavęs Šakių 
rajono savivaldybės Smulkiojo vers-
lo plėtros fondo beprocentę paskolą, 
nebijo, investuoja, įsirenginėja patal-
pas. Mažoji bendrija „Šlepetija“ yra 
aktyvi Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų narė. Be to, Tadas jau 
yra dalyvavęs ir konkurse „Sukurta 
Šakių krašte“, kuriame jo gaminamos 
šlepetės neliko neįvertintos.

Labai džiugu, kad T.Bybartas yra 
iš tų verslininkų, kurie neužsidaro 
ir randa laiko kitiems. Neseniai jis 
mielai sutiko atvykti į verslumo te-
mai skirtą viso mūsų rajono jaunimo 
forumą Plokščiuose, pasidalyti savo 
patirtimi ir idėjomis. Jaunimui labai 
įdomu, nes Tadas nedaug už juos 
vyresnis, bet daug daugiau pasiekęs 
jaunas žmogus. Verslininkas dažnai 
gelbsti mokiniams kaip jaunųjų ben-
drovių konsultantas, jis pataria vi-
sais rūpimais klausimais. 

Turime ir daugiau gerų pavyzdžių 
savo rajone, vienas jų – kūrybos stu-
dija „Virsmas“. Studijos direktorius 
Andrius Matusevičius ir dizaineris Ai-
das Lažauninkas Šakiuose teikia la-
zerinio graviravimo, markiravimo ir 
pjaustymo paslaugas. Jau nebereikia 
šių paslaugų kitur važiuoti užsisaky-
ti. Šie du jauni vyrai papuošė daug 
įstaigų, prigamino dekoracijų, iška-
bų, prizų. Šakiuose įsikūrusi studija 
„Virsmas“ pernai gavo apdovanoji-
mą kaip vienas iš dešimties lietuviš-
kų gražiausių pavadinimų. 

Negaliu sakyti, kad visur Lietuvo-
je yra vienodos sąlygos kurti vers-
lą, bet jos yra panašios. Manau, kad 
pirmiausia reikia didelio noro. Aišku, 
dar reikia finansavimo šaltinio, o tai 
nuo daug ko priklauso. Yra Naciona-
linės mokėjimo agentūros parama 
verslo pradžiai ir verslo plėtrai. Šakių 
rajone pernai buvo labai nepalankios 
tam sąlygos, nes turėjome nedidelį 
nedarbo lygį, negavome papildomų 
balų ir tą minimalų balų skaičių buvo 
pakankamai sunku surinkti. 

Šiuo metu yra įgyvendinamos 
Šakių krašto ir Šakių miesto vietos 
veiklos grupių strategijos, turinčios 
ir priemonių verslui. Todėl finansa-
vimo galimybių yra, reikia tik nebi-

joti rizikuoti ir turėti gerą idėją. Šiek 
tiek paramos verslui galime suteik-
ti ir per rajono smulkiojo ir viduti-
nio verslo plėtros fondą. Šia parama 
naudojosi ir „Šlepetija“, ir „Virsmas“. 
Stengiamės paremti jaunus žmones. 
Nors būna visaip: žmogus susipla-
nuoja vienaip, tačiau pasikeičia įsta-
tymas, rinkos sąlygos, ir jam nepa-
vyksta įgyvendinti to, ką planavo. 

Ieško samdomo darbo
Per šių metų sausio – rugsėjo mė-

nesius į Užimtumo tarnybos klientų 
aptarnavimo skyrius kreipėsi 2 349 
Lietuvos piliečiai, kurį laiką gyvenę 
užsienyje. Daugiau kaip pusė (53,7 
proc.) jų turi vidurinį išsilavinimą, 
apie 18 proc. – pagrindinį išsilavini-
mą, kas dešimtas – baigęs universi-
tetą. 43 proc. Užimtumo tarnyboje 
registruotų iš užsienio grįžusių as-
menų neturi profesinio pasirengimo.

Daugiausia grįžusiųjų – jaunesni 
kaip 30 metų amžiaus (45,8 proc.). 
30–49 metų amžiaus iš emigraci-
jos grįžę darbo ieškantys asmenys 
sudaro 42,7 proc. Vyresni kaip 50 
metų asmenys – 11,5 proc.

Didžioji dalis iš užsienio grįžusių 
asmenų ieško samdomo darbo ir tik 
63 nurodė, kad norėtų užsiimti in-
dividualia veikla. Dažniausiai pagei-
daujamos veiklos – įvairūs statybos 
darbai, automobilių priežiūra ir re-
montas, kirpyklų ir grožio salonų vei-
kla, prekyba. 

Iš ieškančių samdomo darbo dau-
giausia nori dirbti pagalbiniais dar-
bininkais, automobilių vairuotojais, 
administratoriais, pardavėjais, ne-
kvalifikuotais statybos ar apdirba-
mosios pramonės darbininkais, par-
davimų vadybininkais, apdailininkais.

Per šių metų sausio–rugsėjo mė-
nesius Užimtumo tarnybos specia-
listai tarpininkavo įdarbinant 984 iš 
užsienio grįžusius darbo neturinčius 
asmenis, apie 93 proc. įsidarbino pa-
gal neterminuotas darbo sutartis.

Per devynis šių metų mėnesius 
69 buvę emigrantai pradėjo mokytis 
pagal profesinio mokymo progra-
mas, 2 buvo įdarbinti pagal pameis-
trystės darbo sutartį, 15 įdarbinta 
suteikus subsidiją, 3 pradėjo daly-
vauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo 
priemonėje, 8 pradėjo verslą gavę 
paramą savarankiškam užimtumui.

Užimtumo tarnyba prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos

Komentarai

Tarp Tado klientų yra ir žymių žmonių. „Tai mano svajonių klientas. Vieną dieną sugalvojau, kad noriu, jog A.Sabonis 
avėtų mano šlepetes, ir štai svajonė išsipildė. Mintys materializuojasi“, – džiaugėsi „Šlepetijos“ savininkas.

T.Bybartas jaunimo forume papasa-
kojo apie savo verslo pradžią, drąsi- 
no nebijoti įgyvendinti savo idėjų. 

Tiek eurų preliminariai vertinama žala, padaryta aplinkai 
per gaisrą padangų perdirbimo bendrovėje „Ekologistika“.

Savaitės skaičius

5 300 000
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Rokiškėnai pasižymi aktyvu-
mu spaudžiant valdžią prie sienos. 
L.Meilutė-Datkūnienė pripažino: 
„Turime vidinės ugnies, gal čia ir 
mūsų Vytauto Šliko įtaka, kad nu-
keliame valdžią nuo pjedestalo ir 
nebijome pareikalauti, juk tai mūsų 
rinkti atstovai.“

Atsiskleidžia savitumai

Rokiškio rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolan-
ta Jasiūnienė prisipažino, kad lan-
kant pažangiausių ūkių konkurso 
dalyvius užlieja gerų emocijų ban-
ga. Pasak jos, ne iš vieno ūkininko 
galima pasimokyti darbštumo ir at- 
kaklumo. Stebina jų išpuoselėtos 
sodybos, kur atsiskleidžia žemdir-
bių kaip asmenybių savitumai.

„Kiekvienas ūkis ir sodyba sa-
viti, sunku net išskirti. Įdomūs 
žmonės uogininkai Zita ir Rimas 
Statkevičiai, jų išpuoselėta sodybos 
aplinka paįvairinta įvairiais rakan-
dais. Sodyboje įspūdį paliko ąžuo-
las, plačiai išskleidęs šakas. Darbui 
labai atsidavę grūdininkai Darius ir 
Violeta Inčiūros, jų išgražintoje so-
dyboje galima išvysti ir muziejinės 
vertės seną automobilį bei kitokių 
įdomybių. Darius – auksinių rankų 
žmogus. Apsilankius pas grūdinin-
kus Rimutę ir Bronislovą Gimbu-
tus, daug metų puoselėjusius eko-
loginę žemdirbystę, nustebino jų 
mažametis anūkas, viską išpyškinęs 
apie ūkyje naudojamą techniką“, – 
pasakojo J.Jasiūnienė.

Rokiškėnai vieni pirmųjų šaly-
je patikėjo naujos šakos – mėsinės 
galvijininkystės – perspektyvomis. 
Mėsinius galvijus augina Virgini-
jus Stumbrys, Tomas Davainis ir kt. 

Gerų rezultatų šioje srityje yra pa-
siekęs jaunas ūkininkas Modestas 
Vanagas. Iš jo ūkio galvijiena eks-
portuojama į Šveicariją. 

„Įkvepia tai, kad jauni žmonės 
myli žemę, gyvulius. Malonų įspūdį 
padarė Sandra Janulytė, kuri kupi-
na senosios ūkininkavimo dvasios, 
ši jaunoji ūkininkė – tikras žemės 
vaikas“, – pastebėjo Rokiškio rajo-
no savivaldybės Žemės ūkio sky-
riaus vedėja.

Sodininkai neverkšlena

Jaunas ūkininkas Marius Bulovas 
eina tėvo Virgilijaus, puoselėjančio 
sodus, pėdomis. Sodininkams, kaip 
ir grūdininkams, daržininkams bei 
kitiems, metai nebuvo dosnūs, ta-
čiau jaunas vyras neverkšlena. 

„Pavasarį nuotaikos buvo labai 
prastos, po šalnų ašaros akyse tven-
kėsi, bet dabar per daug nedejuoja-
me. Sodų derlius tesiekia tik apie 
40 proc. to, ką turėjome pernai. Bet 
šiemet kainos geresnės, tai kažkiek 
kompensuos nuostolius“, – optimiz-
mo nestokojo sodininkas.

Pasak sodus palengva plečiančio 
vyro, žemės ūkyje būna ir prastes-
nių, ir geresnių metų, tad ūkinin-
kams tenka prisitaikyti. 

„Darbo sodininkystės ūkyje pa-
kanka ištisus metus. Dabar turime 6 
hektarus sodų, kitais metais ketina-
me užsodinti dar 5 hektarus. Pers-
pektyvoje planuojame turėti apie 
20 hektarų sodą“, – ateities planais 
pasidalijo M.Bulovas.

Nori prikelti istorinį 
pastatą

Stambaus ekologinio augali-
ninkystės ūkio savininkas Tolvydas 
Neniškis prieš dešimt metų pradė-

jo lipdyti ūkį ir ekologiškai ūkinin-
kauti. Pirko žemę, investavo į žemės 
ūkio techniką, įsirengė grūdų džio-
vinimo ir sandėliavimo kompleksą. 
Prieš kurį laiką ūkininkas įsigijo is-
torinį objektą – dar XVII a. Pane-
munyje vienuolių įsteigtą spirito va-
ryklą, liaudiškai vadinamą bravoru. 
Šalia esantis Panemunio dvaras šiuo 
metu priklauso kitiems asmenims. 

„Šioje spirito varykloje kadaise 
dirbo mano močiute, ji buvo che-
mikė. O kita močiutė kitoje Ne-
munėlio pusėje turėjo žemės. Kai 
ateidavau čia maudytis, visada gro-
žėdavausi senu pastatu. Prieš kele-
rius metus jį įsigijau“, – pasakojo 
ūkininkas. 

Naujasis spirito varyklos savi-
ninkas jau aptvarkė aplinką aplink 
pastatą, tačiau didesnių investicijų 
kol kas dar neplanuoja. „Kai turė-
sime daugiau lėšų, tada ir planuo-
sime. Norėtųsi šio pastato veiklą 
susieti su savo ūkiu, ekologine ga-
myba. Pastarieji metai buvo sunkūs, 
dėl liūčių, sausros patirta nemažai 
nuostolių. Palyginti su pernai, šie-
met derlius geresnis, bet reikia ati-
davinėti skolas. Be to, nuolat reikia 
atnaujinti technologijas, o žemės 
ūkyje nesieina kaip iš pypkės“, – aiš-
kino T.Neniškis.

Alternatyvios veiklos

Pasak J.Jasiūnienės, pastaraisiais 
metais Rokiškio krašte, kaip ir ki-
tuose šalies rajonuose, didėja dek-
laruojamų žemės ūkio naudmenų 
plotas, o jas deklaruojančių asmenų 
mažėja, nes valdos stambėja. Žemės 
plotai plečiasi įsisavinant apleistas 

žemes, negyvenamas sodybvietes. 
Ji pasidžiaugė, kad kaimiškose 

vietovėse plėtojama įdomių alter-
natyvių veiklų. Štai Oskaras Tič-
ka, gyvenantis šalia Kriaunos upės, 
pradėjo baidarių nuomos verslą. Iš 
užsienio grįžęs Darius Kavaliaus-
kas ėmėsi uogininkystės, taip pat 
pradėjo auginti japoniškus grybus 
– šitakius (valgomuosius dantenius).

Daug įdomybių vyksta Birutės 
ir Virginijaus Dapkų ūkyje, kuris 
pritraukia daug lankytojų iš visos 
Lietuvos. Čia rengiamos vaikų sto-
vyklos, edukaciniai užsiėmimai, tre-
niruojasi raiteliai ir kt.

Verda savo sultyse

Rokiškio rajono žemdirbių pat-
riarchu vadinamas Vytautas Šlikas, 
ilgametis šio rajono Ūkininkų są-
jungos pirmininkas, politikas, pa-
brėžė, kad bene pagrindinė dauge-
lio rokiškėnų ūkininkų problema 
– ubagiškos žemės. „Turime žemių, 
kur beveik nėra juodžemio. Jūžintų, 
Obelių, Kriaunų seniūnijose dirvos 
ariamasis sluoksnis tesudaro 15–20 
cm, toliau – smėlis arba molis. Šios 
žemės yra rūgščios, jas reikia kalkin-
ti, taigi į vieną hektarą reikia papil-
domai investuoti po 400–600 eurų. 
Kalkes ūkininkai vežasi iš Latvijos, 
Baltarusijos, Lenkijos, konsultuo-
jamės su mokslininkais. Deja, šiuo 
atžvilgiu nėra centralizuoto spren-
dimo, gelbėja tik pavienės iniciaty-
vos“, – aiškino ūkininkas. 

V.Šlikas apgailestaudamas įvar-
dijo dar vieną bėdą – ūkininkų ne-
sugebėjimą susitelkti ir susivienyti. 

„Pas mus nėra vienybės, kiekvie-

nas verda savo sultyse. Tai mūsų 
bėda ir tragedija. Pavyzdžiui, Len-
kijoje ūkininkas turi vos 10 hekta-
rų ir laiko 50 karvių. Jis nesirūpina 
pašarais, nes kiti ūkininkai, kurie 
neturi tvartų ir nelaiko karvių, ga-
mina pašarus ir jais aprūpina pieno 
gamintojus. Arba Rytų Vokietijoje, 
kur nebuvo išardyti kooperatyvai, 
vyksta gamyba, kai kuriais atvejais 
pralenkianti ir vakarinės Vokieti-
jos ūkius. O pas mus viskas buvo 
išdraskyta, tuometinė valdžia pa-
reiškė, kad Lietuvai žemės ūkio ne-
reikia“, – prisiminė tuo metu garsė-
jusio Liudo Giros kolūkio vadovas.

V.Šlikui į akis krinta ir ūkių po-
liariškumas – vieni dirba po 500 ir 
1 000 hektarų, o besikuriantys jauni 
ūkininkai negali ir neturi galimybių 
plėstis. „Juk tas stambus ūkininkas į 
mažiuką žiūri kaip į suskį“, – socia-
linių santykių ir atskirties proble-
mas įžvelgė žemdirbių patriarchas.

Rokiškėnas pirštu dūrė ir į maisto 
kainų grandinę, kurioje ūkininkams 
tenka trečiojo brolio vieta, mažas tie-
siogines išmokas. „Olandijoje norėta 
perpus sumažinti gyvulių skaičių, bet 
olandų ūkininkai streikavo ir atsilai-
kė. Mums seniai reikėjo streikuoti, ir 
ne tik Lietuvoje. Olandai gauna be-
veik 600 eurų išmokų už hektarą, o 
kai mes stojome į ES, iš mūsų pasity-
čiojo“, – nusivylimo neslėpė V.Šlikas.

Faktai

Apie Rokiškio rajono 
žemės ūkį skaičiais

 2019 m. Rokiškio rajone 3 603 
pareiškėjai deklaravo 85 tūkst. ha 
žemės. 70 proc. deklaruotos žemės 
(62 tūkst. ha) užima ariama žemės, 
iki 30 proc. – pievos, ganyklos.

 Net 65 proc. visų paraiškų 
deklaruota nuo 1 iki 10 ha. Viduti-
nis rajono valdos dydis – 20,4 ha. 
Nuo 100 iki 300 ha deklaravo 124 
valdos – 3 proc. visų valdų, nuo 300 
iki 500 ha – 27 valdos, per 500 ha 
– 11 valdų.

 Rajone yra 16 žemės ūkio 
įmonių, iš jų – 11 žemės ūkio 
bendrovių. Žemės ūkio įmonės 
deklaruoja 7 proc. – 6,2 tūkst. ha –
viso deklaruojamo ploto. 

 285 rajono jaunieji ūkininkai 
šiemet deklaravo 9,4 tūkst. ha, arba 
11 proc. bendro deklaruoto ploto. 
80 ekologinių ūkių dirba 7,4 tūkst. 
ha. žemės.

 Rajono vidutinis žemės 
našumo balas – 35, jis atskirose 
kadastro vietovėse varijuoja nuo 
31 iki 44. Rokiškėnų žemės 11 proc. 
mažiau derlingos nei vidutiniškai 
šalyje. 

 Žemdirbiai 2019 m. augino 
apie 22 tūkst. ha žieminių javų 
(kviečių, kvietrugių, rugių), apie 20 
tūkst. ha vasarinių javų (kviečių, 
miežių, grikių, avižų), apie 3 tūkst. 
ha žieminių ir vasarinių rapsų.

 Apie 135 ha užima sodai, 118 
ha – uogynai, apie 100 ha – bulvių, 
75 ha – daržovių laukai. Plečiasi 
pluoštinių kanapių plotas – šiemet 
deklaruota 43 ha. 

 Virš 700 laikytojų laiko dau-
giau kaip 10 tūkst. galvijų, iš jų –  
3 712 pieninių karvių. Rajone lai-
koma apie 300 ožkų, per 3 000 avių, 
daugiau kaip 100 arklių, daugiau nei 
6 000 kiaulių, kurių didžioji dalis augi-
nama UAB „Žiobiškio kompleksas“.

Rokiškio rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus informacija 
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L.Meilutė-Datkūnienė: „Pas mus 
plėtojamos įvairios žemės ūkio ša-
kos. Turime didelį potencialą.“

V.Šlikas apgailestaudamas įvardijo 
dar vieną bėdą – ūkininkų nesuge-
bėjimą susitelkti ir susivienyti. 

Rokiškio ūkininkai:  
turime vidinės ugnies, tik stokojame gerų žemių 

B.Gimbuto, daug metų puoselėjusio ekologinę žemdirbystę, anūkas pui-
kiai nusimano apie ūkyje naudojamą techniką.

Statkevičių, užsiimančių uogų auginimu, išpuoselėta sodybos aplinka pa-
lieka nepamirštamą įspūdį. 

Pažangiausių ūkių konkurso organizatoriams į akis krito S.Janulytės atsida-
vimas ūkininkavimui, meilė žemei ir gyvuliams. 
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Vilhelminas JANušoNIS, 
Pasvalio rajono ūkininkų sąjungos vadovas, ūkininkas



XXI a. ūkininkauti be naujausios infor-
macijos, patikimų žinių, naujienų iš žemės 
ūkio rinkos neįmanoma. Visą tai randu 
„Valstiečių laikraštyje“. Jį skaitau ir dėl 
įdomių analitinių straipsnių visomis ki-
tomis temomis. 

Kodėl aš skaitau 
„Valstiečių laikraštį“?

Lijana Cibulskienė
VL žurnalistė

Nuo šių metų lapkričio 1 die-
nos įsigaliojo reikalavimai rie-
balų rūgščių transizomerų kie-
kiams maisto produktuose. Apie 
transriebalus ir jų žalą pasakojo 
Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos (VMVT) maisto sky-
riaus vedėja Ilona Drulytė.

Lietuva – viena iš nedaugelio 
valstybių Europos Sąjungoje, įgy-
vendinsiančių transriebalų riboji-
mą maisto produktuose. Sveikatos 
apsaugos ministro 2017 m. spalio 
23 d. įsakymu patvirtintas apri-
bojimas galioja visiems į Lietuvos 
rinką patenkantiems maisto pro-
duktams. Ką tai reiškia?

Numatoma, kad visuose maisto 
produktuose – Lietuvoje pagamin-
tuose ir importuojamuose, esančiuo-
se prekyboje ir viešajame maitinime 
– sveikatai nepalankių transriebalų 
galės būti ne daugiau kaip 2 g/100 g  
bendro riebalų kiekio. Mokslinin-
kai įrodė, jog tais atvejais, kai dau-
giau kaip 2 proc. su maistu per parą 
gaunamos energinės vertės sudaro iš 
transriebalų gaunama energija, mir-

tingumas nuo širdies ligų padidė-
ja 20–30 proc. Transriebalai yra 
patys blogiausi maisto riebalai, 
jie neturi jokios vertės žmogaus 
organizmui.

Šiame įsakyme nurodyti rie-
balų rūgščių transizomerų kiekiai 
netaikomi maisto produktams, ku-
riuose jie susidaro natūraliai. Natū-
raliai atsirandantys riebalų rūgščių 
transizomerai aptinkami atrajojan-
čių gyvūnų (karvių, ožkų, avių) rie-
baluose ir iš jų pagamintuose pro-
duktuose. Didesnis transriebalų 
kiekis leidžiamas ir liesiems maisto 
produktams, kuriuose bendras rie-
balų kiekis neviršija 3 g/100 g.

Kur yra transriebalų?
Nedidelis kiekis transriebalų yra 

kai kuriuose mėsos ir pieno produk-
tuose, tačiau jie nėra tokie kenks-
mingi kaip pramoniniu būdu gau-
ti riebalai. Dirbtiniai transriebalai 
susidaro tada, kai augaliniai aliejai 
yra kietinami cheminiu būdu arba, 
kitaip tariant, hidrinami. Kai mato-
me, kad maisto produkto sudėtyje 
yra iš dalies hidrintų riebalų, galime 
galvoti, kad ten bus ir transrieba-
lų. Per didelis transriebalų vartoji-
mas gali sukelti kraujotakos siste-

mos ligas – aterosklerozę ar 
koronarinę širdies ligą. Tai yra di-
džiulė sergamumo ir mirtingumo 
priežastis. Tarp visų Europos Są-
jungos šalių, Lietuvoje sergamumas 
šia liga yra pats didžiausias, todėl 
mums, kaip niekam kitam, svarbu 
žinoti apie transriebalų kiekį mais-
to produktuose ir riboti jų vartoji-
mą. Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenimis, per dieną žmogui 
rekomenduojama suvalgyti ne dau-
giau kaip 2 gramus šių riebalų. Tai 
maždaug pusė arbatinio šaukštelio 
margarino. Labai svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, kas yra rašoma pro-

duktų etiketėse ir vengti gaminių, 
kurių sudėtyje yra iš dalies hidrin-
tų riebalų. Ne mažesnį pavojų kelia 
kepiniuose naudojami sviesto pa-
kaitalai ir gruzdintuvėje paruoštas 
maistas. Tai yra įvairūs kepiniai, 
pyragai, kiti konditerijos gaminiai, 
kreminė konditerija. Gana didelių 
kiekių mes aptinkame saldainiuose. 
Taip pat jų gali būti sūrio, grietinės 
gaminiuose, kur yra grietinės ir au-
galinių riebalų mišinių.

Tai kam taikomi ribojimai?
Ribojimai yra susiję su dirbti-

niais (pramoniniais) transriebalais, 
kurie susidaro iš dalies hidrinant 
skystus aliejus. Iš dalies hidrinti 
riebalai, kurie yra pagrindinis pra-
moninių transriebalų šaltinis, nau-
dojami maisto pramonėje dėl gerų 
technologinių (tinkama tekstūra, il-
gesnis tinkamumo vartoti terminas 
ir kt.), juslinių savybių, patrauklios 
kainos. Jie ypač dažnai naudojami 
kepiniuose ir konditerijoje, įvai-
riuose glaistuose, įdaruose, grei-
tai paruošiamame maiste, mar-
garine ir pan. Iš dalies hidrinti 
riebalai nėra draudžiami naudoti 

maisto pramonėje, tik jie turi būti 
pagaminti taip, kad nesusidarytų 

leidžiamus kiekius viršijančių svei-
katai žalingų transriebalų.

Kodėl nuspręsta mažinti trans-
riebalų naudojimą?

Reglamentuoti riebalų rūgščių 
transizomerus nuspręsta atsižvel-
gus į riziką, kurią jų vartojimas ke-
lia žmonių sveikatai ir į didelį šių 
riebalų naudojimą maisto gamybo-
je. Reikėtų nepamiršti, kad iš da-
lies hidrinti riebalai dažniausiai yra 
ne pirmo būtinumo produktų (sal-
dainių, konditerijos, kepinių, grei-
tai paruošiamo maisto ir kt.) sudė-
tyje. Taigi, maisto gamintojai turės 
pakeisti sveikatai nenaudingus rie-
balus sveikesniais. Manome, kad 
maisto pramonės įmonės per pas-
taruosius dvejus metus turėjo lai-
ko pakoreguoti savo technologinius 
procesus ir receptūras, kad pakeitus 
riebalus produktų prekinė išvaizda 
ir skonis nenukentėtų.

Komentarai

Kenksmingi produktai
Aurelijus Veryga,
Sveikatos apsaugos ministras

Transriebalų kiekio reglamenta-
vimas ir ribojimas maisto produk-
tuose padės sumažinti padidėju-
sią riziką lėtinėms neinfekcinėms 
ligoms vystytis bei sveikatos ne-
tolygumus, susijusius su mityba. 
Tyrimais nustatyta, kad transrie-
balai neturi maistinių savybių, jų 
kiekio sumažinimas ar pašalini-
mas iš maisto sveikatai gali turė-
ti tik teigiamą poveikį. Šie rieba-
lai gali didinti širdies ir kraujagyslių 
ligų, tokių kaip išeminė širdies liga 
ar miokardo infarktas, vėžio, cuk-
rinio diabeto bei nutukimo riziką, 
taip pat gali turėti žalingą poveikį 
nėštumui bei vaisiaus vystymuisi. 
Dažnai žmonės nė nenumano, kad 
kenksmingų pramoninių transrie-
balų yra pilna jų pamėgtuose pro-
duktuose. Jų galima rasti daug kur, 
pavyzdžiui, sausainiuose, bandelė-
se su įdaru, pyragaičiuose, kai ku-
rių rūšių margarine, saldainiuose, 
gruzdintuose ir spragintuose mais-
to produktuose, šaldytoje picoje, 
gaminiuose iš šaldytos tešlos.

Kainuoja brangiau
Alvyda Ignatjevienė,
Gamybos vadovė

Mūsų įmonė jau seniai siekė ma-
žinti transriebalų kiekį gaminiuose 
arba išvis jų nenaudoti, todėl ga-
mybos technologijų nekeitėme, tik 
pakoregavome gaminių receptūras. 
Dauguma įmonių jau anksčiau at-
sisakė ir nebenaudoja šių riebalų. 
Norime pažymėti, kad dažniausiai 
kaip didelį transriebalų kiekį turin-
tys produktai žiniasklaidoje mini-
mi sausainiai, nors šių riebalų gana 
daug yra ir, pavyzdžiui, pieno ga-
miniuose. Mūsų įmonė pasisako už 
sveikesnius produktus, tačiau svei-
kesnės žaliavos yra brangesnės, to-
dėl tai turi ir turės įtakos galutinei 
gaminių kainai prekių lentynose.

Riebalams žudikams 
uždėjo apynasrį

I.Drulytė: „Transriebalai yra patys 
blogiausi maisto riebalai, jie netu-
ri jokios vertės žmogaus organiz-
mui.“
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Europarlamentaras 
prof. Liudas Mažylis

Lietuviai turi įvairių patarlių 
apie bites: „apspito kaip bitės“, 
„ar bitė uodegon įgėlė“, „darbi-
ninkė kaip bitelė“, „vargo bitė“. 
Liaudyje nestokojama ir palygi-
nimų apie bičių darbštumo galu-
tinį rezultatą – saldų medų. Vis 
dėlto derėtų suprasti, kad šie de-
šimtis milijonų metų skaičiuojan-
tys vabzdžiai yra patys svarbiau-
si gyvi organizmai Žemėje ir juos, 
atsižvelgiant į šiandienines žemės 
ūkio veiklos tendencijas, būtina 
dar labiau saugoti.

Vasaromis jau galima pastebėti, 
kad rapsų laukai purškiami naktį, nes 
tuo metu bitės miega ir galima pasi-
rūpinti reikiama augalų apsauga joms 
nepakenkiant. Deja, bendro sutarimo, 
kaip reikėtų spręsti bičių apsaugos 
klausimus šiais ir panašiais atvejais, 
trūksta ir Europos Sąjungoje.

Spalio 23 d. Europos Parlamen-
tas (EP) absoliučia balsų dauguma 
– net 533 balsais – užblokavo Eu-
ropos Komisijos (EK) parengtas pa-
taisas dėl augalų apsaugos produktų 
poveikio bitėms vertinimo. Tai itin 
svarbus aspektas bičių gerovei. Ta-
čiau, norint suprasti, ką konkrečiai 
ir kaip parlamentarai Strasbūre blo-
kavo, reikia prisiminti priešistorę. 

2009 m. buvo priimtas reglamen-
tas – pagrindinis dokumentas, ku-
riuo nustatomos augalų apsaugos 

produktų patekimo į rinką taisyklės, 
2011 m. – apibrėžti ir tų produktų 
vertinimo bei registravimo principai. 

2013 m. Europos maisto saugos 
tarnyba (EFSA) priėmė bitėms 
skirtą rekomendacinį dokumentą 
(angl. Bee Guidance Document), ku-
riuo apibrėžiama, kaip turi būti ver-
tinamas augalų apsaugos priemo-
nių poveikis bitėms. Jame aiškiai ir 
visapusiškai numatytos griežtos to 
poveikio vertinimo priemonės. Do-

kumentu siekiama bendro ir palan-
kaus bičių apsaugai sutarimo. Bet 
yra vienas „bet“. Dėl šio dokumen-
to įgyvendinimo turi sutarti vals-
tybės narės. Deja, pastarųjų kelerių 
metų aktualijos, televizijos ekranuo-
se ir straipsnių antraštėse toliau ke-
liančios retorinius klausimus dėl ES 
ateities, vis primena, kad bendrą ga-
lutinį sprendimą priimti sunku. Bet, 
manau, dėl bičių tikrai įmanoma ir 
labai verta pasistengti.

Iš mažo avilio – daug medaus, 
sakote? Visgi, kaip teigia EK at-
stovai, sutarimą tarp valstybių na-
rių pasiekti iki šiol buvo sunku. ES 
šalys nusiteikusios vengti griežtai 
vertinti augalų apsaugos priemo-
nes. Todėl, anot EK, pasiektas dali-
nis sutarimas, dėl kurio bus privalu 
vertinti augalų apsaugos priemonių 
ūmų toksinį poveikį bitėms, jau yra 
tam tikras rezultatas. Šių metų lie-
pos 31 d. (įdomu, kad EP atosto-
gų išvakarėse) EK pasiūlė anksčiau 
minėto 2011 m. reglamento patai-
sas. Jos paremtos reguliavimo pro-
cedūra su tikrinimu (angl. regula-
tory procedure with scrutiny, RPC). 
Ši procedūra taikoma neesminėms 
ES teisės aktų dalims, o teisės aktui 
užblokuoti reikalinga absoliuti EP 
narių dauguma. Užblokuoti reikia 
per 3 mėnesius. 

Spalio pradžioje keli EP nariai 
iš įvairių frakcijų pateikė kelis pa-
taisoms prieštaraujančius pastebėji-
mus. Jie teigė, kad, remiantis bičių 
priežiūros rekomendaciniu doku-
mentu, būtina reikalauti, jog prieš 
paleidžiant į rinką naujus augalų 
apsaugos produktus būtų ištiriamas 
ne tik ūmus, bet ir chroninis (ilga-
laikis) poveikis bitėms. Parlamen-
tarai atkreipė dėmesį, kad taip pat 
svarbu analizuoti ne tik bitynų bi-
tėms, o ir kamanėms bei laukinėms 
bitėms daromą poveikį. Juk taip nu-
statyta Bee Guidance dokumente.

Trijų mėnesių užblokavimo riba 
sparčiai artėjo, o svarstant šį klau-

simą Aplinkos ir sveikatos apsau-
gos bei maisto saugos komitete 
(ENVI) Europos liaudies partijos 
(ELP) frakcijos atstovai neturė-
jo bendros nuomonės. Aš, kaip šio 
klausimo ELP frakcijoje rengėjas, 
pritariau kitų frakcijų atstovų pa-
teiktiems numatomų pataisų kontr- 
argumentams. Man nekyla jokių 
abejonių, nes būtinybę tirti ne tik 
ūmų, bet ir ilgalaikį poveikį bitėms 
rodo bitininkystės patirtis bei nau-
jausi moksliniai tyrimai. Kai kurie 
ELP frakcijos nariai dvejojo. Jiems 
atrodė suprantama EK logika: reg- 
lamentuoti bent tiek, kiek pavyko 
sutarti su valstybėmis narėmis. 

Vis dėlto nugalėjo politinis po-
žiūris ir kritinis mąstymas. Ryžtin-
gas EP daugumos pasipriešinimas 
tiems daliniams siūlymams siunčia 
stiprų signalą ir EK, ir valstybėms 
narėms, jog bičių apsaugai skirti ty-
rimai turi būti kur kas išsamesni, nei 
buvo siūlyta.

Pagaliau buvo nubalsuota, kad 
prie šio klausimo turės grįžti jau 
naujos sudėties EK ir teikti naują 
siūlymą, kuris įpareigotų tirti au-
galų apsaugos priemonių ilgalaikį 
poveikį. Čia, aišku, kalbame apie vi-
sas bites ir kamanes, tam, kad būtų 
taikomi vienodi, pažangiu moks-
lo ir technikos požiūriu grindžiami 
principai. Patarlė „Tavo bitės, mano 
medus“ byloja, kad vienų auginta – 
ant bendro stalo gula, todėl tikiuosi, 
kad šiuo atveju Europai pasiteisins 
posakis „Sunkus darbelis, bet sal-
dus vaiselis“. Vardan bičių ir mūsų 
draugystės. 

Sek paskui bitę – įseksi į medų, arba 
bičių pergalė Europos Parlamente

Mirus Antanui Algimantui Balčiūnui –  
ilgamečiam Panevėžio r. žemės ūkio bendrovės 

„Jotainiai“ vadovui – reiškiame nuoširdžią užuojautą 
velionio artimiesiems ir kolegoms. 

Netekome sumanaus, visą gyvenimą atidavusio žemės 
ūkiui ir savo krašto žmonėms, vadovo.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumas

L.Mažylis: „Bendro sutarimo, kaip reikėtų spręsti bičių apsaugos klausimus 
šiais ir panašiais atvejais, trūksta ir Europos Sąjungoje.“

Vyriausybė pirmadienį vykusia-
me neformaliame pasitarime nu-
sprendė, kad trečiadienį pasirašys 
protokolinį nutarimą dėl nuosto-
lių kompensavimo nukentėjusiems 
nuo gaisro Alytaus padangų per-
dirbimo gamykloje „Ekologistika“. 
Žemės ūkio ministro Andriaus Pa-
lionio teigimu, pagal nutarimą 
įmonės dėl žalos atlyginimo galės 
kreiptis kas dvi savaites.

„Savivaldybė galėtų (...) kas dvi sa-
vaites Finansų ministerijai pateikti 
sąmatą, patvirtintą administracijos, 
kad būtų atlyginta susidariusi žala. 
(...) Kai protokolinis nutarimas atsi-
ras, Alytaus rajono savivaldybės ad-
ministracija iškart galės jį vykdyti“, – 
po Vyriausybėje vykusio pasitarimo 
žurnalistams sakė A.Palionis.

Jis pabrėžė, kad dėl žalos pie-
no supirkimui gali kreiptis ir įmo-
nės, esančios už patvirtintos gaisro 
labiausiai paliestos teritorijos ribų. 

„Šiandien teritorijoje, esančioje už 
patvirtintos teritorijos, pienas yra 
superkamas, bet už tas dienas, per 
kurias praėjusią savaitę pienas ne-
buvo superkamas, lygiai taip pat ga-
lima prašyti atlyginti žalą“, – teigė 
A.Palionis.

Vis dėlto, pasak ministro, kol kas 
negalima tiksliai pasakyti, kiek iš viso 
finansinių resursų pareikalaus visas 
žalos atlyginimas. „Bendros sumos, 
kiek pinigų reikės, dar negalime įver-
tinti. Šį savaitgalį buvo atlikti ban-
dymai – paskersta dešimt gyvulių iš 
tos zonos, kad būtų įvertinta, ar tuose 
gyvuliuose buvo susikaupusių dioksi-
nų. Atsakymą turėsime po dešimties 
dienų“, – dar prieš pasitarimą kalbė-
jo A.Palionis, paaiškinęs, jog užterš-
toje zonoje skaičiuojama maždaug  
7 tūkst. tonų nesupirkto pieno.

Tačiau ministras patikino, kad ža-
lai kompensuoti Europos Sąjungos 
pinigais nesinaudos. Pasak jo, kom-
pensuotinos sumos nėra milijoninės, 

tad bus išsiversta su pinigais iš valsty-
bės rezervo: „Tikrai nereikės ES pini-
gų, kompensuoti bus galima iš vals-
tybės rezervo, nekalbame apie labai 
didelius pinigus.“

Kartu jis patvirtino, jog dioksi-
nų kiekis produktuose, pagal tyri-
mus, pirmąją savaitę po gaisro su-
mažėjo beveik perpus. „Šnekėjau su 
mokslininkais ir Veterinarijos rizi-
kos vertinimo instituto vadovu, ko-
kios tendencijos gali būti su pieno 
tyrimais, – jie visi patvirtino, kad per 
pirmą savaitę mažėja (dioksinų kie-
kis – ELTA) drastiškai, o paskui jau 
mažėja palaipsniui. Realiai įvertin-
ti situacijos, per kiek laiko sumažės 
dioksinų, tikrai negalime“, – teigė 
A.Palionis.

Žemės ūkio ministras taip pat in-
formavo, jog surinktas užterštas pie-
nas gali būti panaudotas perdirb-
ti į biodujas. Tokį perdirbimą, pasak 
A.Palionio, galėtų atlikti Vievyje 
įsikūrusi įmonė „Modus Energy“. 
„Šiandien po pietų „Modus Energy“ 
turi pasakyti, ar tą užterštą pieną ga-
lės perdirbti į biodujas. Jeigu jie galės 
perdirbti, iš tos zonos organizuosi-
me pieno suvežimą į Vievį, į „Modus 
Energy“ įmonę“, – prieš pasitarimą 
tvirtino ministras.

Ministras pažymėjo, kad kilęs 
gaisras ilguoju laikotarpiu neturėtų 
neigiamai atsiliepti ūkininkams. Pa-
sak jo, jei nebus sugadintas Lietuvos, 
kaip pieno produktus eksportuojan-
čios valstybės, įvaizdis, žala bus la-
bai maža.

Tiksinti bomba Zarasuose
Aplinkos ministras Kęstutis 

Mažeika sako, kad patikrinimai 
šiuo metu atliekami visose Lietu-
voje esančiose padangų perdirbi-
mo įmonėse, o pirminiai duome-
nys rodo, kad ši veikla galėtų būti 
uždrausta bent vienai įmonei.

„Iš pirminės informacijos mato-
me, kad įmonėms galėtų būti už-
drausta tokia veikla. Vienai tai tikrai“, 
– sakė K.Mažeika. Žurnalistams pa-
klausus, ar kalbama apie Zarasuose 
esančią įmonę „Torgita“, K.Mažeika 
tai patvirtino, tačiau plačiau neko-
mentavo.

Jo teigimu, patikrinimus atlieka 
tiek Aplinkos ministerijos institu-
cijos, tiek Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento (PAGD) 
specialistai. „Specialistai verti-
na priešgaisrinę situaciją, padangų 
kaupus, galimybę užsidegti ir ko-
kių reikalavimų laikomasi. Tie dar-
bai vyksta“, – teigė K.Mažeika. Pa-
sak jo, kai kurios įmonės naudojasi 

įstatymo spraga laikydamos dides-
nį, nei leidžiama, produkcijos kiekį. 
„Pagaminta produkcija yra vienaip 
ar kitaip susmulkintos, supjaustytos 
ar kitaip apdirbtos padangos, bet tai 
yra ta pati padanga, kuri gaisro atve-
ju yra labai pavojinga. Kol nebus iš-
spręsta ši problema, įstatymo projek-
tas bus Seime, tol negalėsime fiziškai 
sustabdyti įmonių veiklos“, – kalbėjo 
aplinkos ministras.

Spalio 16-osios naktį Alytaus 
miesto padangų perdirbimo įmonė-
je „Ekologistika“ kilo didelis gaisras, 
kurį pavyko užgesinti spalio 25 dieną.

Parengta pagal Eltą

Tarėsi, kaip atlygins žalą
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Ūkininkas Antanas Šakys iš 
Trimėsėdžio kaimo (Telšių r.), 
nuo 2004 metų auginantis mė-
sinius limuzinų veislės galvijus, 
teigia, kad be Europos Sąjungos 
paramos, kuria jis pasinaudojo 
ne vieną kartą, jo šeimos ūkis 
nebūtų tiek pasiekęs.

Nauda akivaizdi

Parengęs projektą „Antano Ša-
kio mėsinių galvijų ūkio konku-
rencingumo didinimas“, ūkininkas 
sulaukė finansinės paramos pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „Inves-
ticijos į materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Parama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“. Gautuosius 292 280  
eurų Šakiai investavo į žemės 
ūkio techniką: nusipirko trakto-
rių, akmenų rinktuvą, šienapjovių, 
gyvulių pervežimo priekabą, plū-
gus, srutvežį, javų sėjamąją, įsigijo 
ir galvijų aptvarų su svėrimo įranga. 
Parama buvo ženkli, ūkis sėkmin-
gai ja pasinaudojo. 

„Įsigyta technika labai palengvi-
no ūkio darbus“, – teigė paramos 
gavėjas iš Telšių rajono. 

Mėsinių galvijų ūkio savininkas 
labiausiai džiaugėsi pagerėjusiomis 
darbo sąlygomis ir darbų sparta. 
Jo teigimu, ES parama padėjo pa-
siekti pagrindinį tikslą – padidinti 
darbo našumą. „Šienapjove dabar 
jau galiu užgriebti ne tris, o šešis 
metrus. Anksčiau renkant akmenis 
reikėdavo daug talkininkų. Dabar 
vienas važiuoju, o rinktuvas ren-
ka akmenis“, – akivaizdžia nauda 
ūkiui džiaugėsi ūkininkas Antanas.

Iki galo sukomplektuota 
bazė

Šeimos ūkyje dirba daugiau-
sia pats Antanas, dar yra ir vienas 
samdomas darbuotojas. Prireikus 
daugiau darbo rankų, talkina žmo-
na Vilma, taip pat vaikai – sūnus 
Antanas ir trys dukros – Karolina, 
Anita ir Toma, kiti artimieji. 

Pirmuosius 20 hektarų žemės 
pagal Valstiečio ūkio įstatymą Ša-
kiai pasiėmė 1990 metais. Pradėjo 
auginti melžiamas karves. Pradžia 
nebuvo lengva – ūkis vertėsi sun-
kiai, nes pieno kainos buvo nedide-
lės, o darbų pieno ūkyje – per akis. 
Todėl ūkininkas nusprendė atsisa-
kyti pieninės bandos.

„Aš negaliu tvirtai pasakyti, kas 
būtų buvę, jeigu būtų buvę... Nieko 
nesigailime, kas jau praėjo. Aišku 
tik viena – pieninė galvijininkys-
tė reikalauja didelių investicijų“, – 
apie atsisakytą ūkio kryptį mąstė 
ūkininkas.

Prieš daugiau kaip penkiolika 
metų atsisakę pienininkystės Šakiai 
iki šiol augina mėsinius galvijus. 
2004-aisiais per Lietuvos veislinių 
galvijų gerintojų asociaciją gavo 
kvotą įsivežti 12 veislinių limuzi-
nų telyčių iš Prancūzijos. A.Šakiui 
labai patiko pas Kėdainių rajono 

ūkininką Feliksą Vaitelį matyta li-
muzinų banda, todėl ir pats nuta-
rė savo ūkyje auginti būtent tokios 
veislės galvijus. 

Dėl tokio sprendimo ūkinin-
kas dabar visai nesigaili – limu-
zinų veislės gyvuliai jaukūs, drau-
giški, neagresyvūs. Gal todėl, kad 
šeimininkas daug laiko skiria gal-
vijų priežiūrai, kiekvieną dieną su 
jais bendrauja. Dabar Šakių ūkyje 
ganosi apie 130 galvijų, tarp jų – 
60 žindenių, kurios sėkmingai at-
vedė veršelių. Ūkininkas dalį gal-
vijų šiemet jau pardavė ir ketina 
dar parduoti. 

Pašarų užsiaugina patys

Be galvijų, Šakiai dar augina ne-
mažus plotus javų. Šakių ūkis dek- 
laruoja 170–180 hektarų žemės. 
Šiuose plotuose jie užsiaugina pa-
šarų savo galvijams, grūdų dar lieka 
ir parduoti, tačiau toliau plėsti ūkio 
A.Šakys nelinkęs. Pasak ūkininko, 
iš vieno hektaro kukurūzų viduti-
niškai gauna apie 40 tonų, o iš to-
kio pat ploto pievos – apie 20 tonų 
žaliosios masės pašarams.

Dėl kelerius metus iš eilės pa-
sikartojusių sausringų vasarų ūki-
ninkai dejuoja, kad nuolat trūksta 
pašarų. ,,Žolynai ir ganyklos pasta-
raisiais metais netenkino mūsų po-
reikių, todėl pradėjome auginti ku-
kurūzus pašarams“, – sakė Antanas.

Apie 10 metų šeima kūrė eko-
loginį ūkį, bet vėliau atsisakė eko-
loginio ūkininkavimo, nes vargino 
kiekvienais metais besikeičiančios 
taisyklės. Pasak A.Šakio, nors da-
bar jų ūkis įprastinis – tradicinis, 
tačiau jie stengiasi trąšų naudoti 
kuo mažiau. Net ir galvijai negauna 
jokių hormoninių ir augimą stimu-
liuojančių priedų, todėl auga sveiki, 
o jų mėsa natūrali.

Gerina genetiką

Be žemės ūkio ir pagalbinės 
technikos atnaujinimo, A.Šakio ar-
timiausiuose planuose – toliau ge-
rinti galvijų genetiką. Jis jau sudarė 
sutartį ir planuoja įsigyti ir parsi-

vežti į ūkį telyčių bandą iš Prancū-
zijos. Ūkininkas nuolat dalyvauja 
gyvulių aukcionuose Prancūzijoje. 
Dalyvavimas juose A.Šakiui duoda 
itin įdomios patirties, ji leido su-
prasti, kad kokybė kainuoja bran-
giai – patikusio gyvulio kaina nuo 
pradinės gali išaugti ir keletu šim-
tų, ir net keliolika tūkstančių eurų. 

„Mano tikslas – gerinti galvijų 
veislinę ir mėsinę kokybę, nes vien 
per kiekybę kartais gali ir nesuval-
dyti ūkio. Geriau turėti truputį ma-
žiau, bet geresnės kokybės. Perku iš 

Prancūzijos pačių geriausių bulių 
spermą, ūkyje sėklinu atrinktas ge-
riausias karves ir nuolat analizuoju 
limuzinų priesvorius ir kitas veisli-
nes savybes. Ūkis turi A kategori-
jos veislyno statusą, todėl man la-
bai svarbu didžiausią dėmesį skirti 
kokybei“, – sakė jis. Anot ūkininko, 
Lietuvoje labai svarbu gerinti mė-
sinių galvijų veislinę vertę. Ūkyje 
tokie gyvenimo dėsniai – dalį tenka 
parduoti veislei, dalį – mėsai. Taip 
viskas ir sukasi ratu. 

Kviečia teikti paraiškas

Žemės ūkio ministerija prime-
na, kad paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės „In-
vesticijos į materialųjį turtą“ vei-
klos sritį „Parama investicijoms į 
žemės ūkio valdas“ bus priimamos 
iki š. m. lapkričio 29 d.

Šiam paraiškų etapui skirta  
25 mln. Eur paramos lėšų. Di-
džiausia galima paramos suma 
vienam projektui – 50 000 Eur, o 
2014–2020 metų laikotarpiu ben-

dra gauta paramos suma negali būti 
didesnė kaip 400 000 Eur. Paraiš-
kos priimamos Nacionalinės mo-
kėjimo agentūros teritoriniuose pa-
ramos administravimo skyriuose.

Kaip ir pirmuoju paraiškų pri-
ėmimo etapu, kuris vyko pavasa-
rį, parama teikiama supaprastinta 
tvarka, įgyvendinimo taisyklės liko 
tokios pačios.

Priemonė finansuojama Euro-
pos žemės ūkio fondo kaimo plė-
trai ir Lietuvos Respublikos biu-
džeto lėšomis. 

Kas gali teikti paraiškas
Paraiškas gali teikti ne jaunesni 

kaip 18 metų amžiaus fiziniai ir ju-
ridiniai asmenys. Fiziniai asmenys 
turi užsiimti žemės ūkio veikla ir 
būti įregistravę ūkininko ūkį ir val-
dą. Juridiniai asmenys turi užsiim-
ti žemės ūkio veikla ir savo vardu 
būti įregistravę valdą. Reikalavi-
mas įregistruoti savo vardu valdą 
netaikomas pripažintiems žemės 
ūkio kooperatyvams, kurie superka 
ir realizuoja iš savo narių jų valdo-
se pagamintus ar išaugintus žemės 
ūkio produktus arba pastaruosius 
perdirba ir realizuoja iš jų paga-
mintus maisto ir ne maisto pro-
duktus.

Taip pat iki paraiškos pateiki-
mo pareiškėjas turi nepertraukia-
mai veikti ne trumpiau kaip 12 

mėnesių, o pareiškėjo valdos eko-
nominis dydis, išreikštas produk-
cijos standartine verte, turi būti 
didesnis kaip 8 000 Eur. Reikala-
vimas dėl valdos ekonominio dy-
džio nėra taikomas pripažintiems 
žemės ūkio kooperatyvams, kurie 
superka ir realizuoja iš savo na-
rių jų valdose pagamintus ar išau-
gintus žemės ūkio produktus arba 
pastaruosius perdirba ir realizuoja 
iš jų pagamintus maisto ir ne mais-
to produktus.

Kam skiriama parama 

Parama skiriama pareiškėjams, 
užsiimantiems žemės ūkio produk-
tų gamyba, prekinių žemės ūkio 
produktų, pagamintų ar išaugintų 
valdoje, apdorojimu (rūšiavimu, pa-
kavimu, surinkimu ir t. t.), perdir-
bimu ir tiekimu rinkai arba pripa-
žinto žemės ūkio kooperatyvo tik 
iš savo narių jų valdose pagamintų 
ar išaugintų žemės ūkio produktų 
supirkimu ir realizavimu, supirktų 
iš savo narių jų valdose pagamintų 
ar išaugintų žemės ūkio produk-
tų perdirbimu ir iš jų pagamintų 
maisto ir ne maisto produktų re-
alizavimu.

Tinkamos finansuoti 
išlaidos

Tinkamų finansuoti išlaidų ka-
tegorijai priskiriama nauja žemės 
ūkio technika ir nauja žemės ūkio 
įranga, nauji technologiniai įren-
giniai, skirti specializuoto žemės 
ūkio sektoriaus pirminiams žemės 
ūkio produktams apdoroti ir (arba) 
perdirbti, ir (arba) paruošti reali-
zacijai, taip pat specializuotame 
žemės ūkio sektoriuje vykdyti bū-
tinų pastatų ir (arba) statinių nau-
ja statyba (su tam tikromis išim- 
timis), rekonstravimas ar kapitali-
nis remontas, daugiamečių auga-
lų įsigijimas ir jų sodinimo darbai 
(rangos būdu), bendrosios išlai-
dos. Visos finansuojamų išlaidų 
kategorijos išvardytos KPP veik-
los srities „Parama investicijoms į 
žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo 
taisyklėse.

Paraiškų atrankos 
kriterijai

KPP priemonės „Investicijos 
į materialųjį turtą“ veiklos srities 
„Parama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyk- 
lėse numatyti 7 paraiškų atrankos 
kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš 
jų suteikiamas tam tikras balų skai-
čius. Privalomas mažiausias pro-
jektų atrankos balų skaičius yra 35 
privalomi balai. Jeigu projektų at-
rankos vertinimo metu nustatoma, 
kad projektas nesurinko privalo-
mojo mažiausio 35 balų skaičiaus, 
paraiška atmetama. Didžiausia ga-
lima balų suma – 100 balų. Su pa-
raiškų atrankos kriterijais galima 
susipažinti įgyvendinimo taisyklė-
se, taip pat jie išvardyti kvietime 
teikti paraiškas.

Aktualijos

„Įsigyta technika labai palengvino ūkio darbus“, - sako A.Šakys, auginantis limuzinų veislės galvijus bei nemažus 
plotus javų.

Veisliniai limuzinai iš Prancūzijos 
ganosi Žemaitijos laukuose

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį 
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 
bus priimamos iki š. m. lapkričio 29 d.
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Daržovių supirko mažiau
2019 m. rugsėjį Lietuvoje švie-

žiam vartojimui bulvių ir daržovių 
buvo supirkta mažiau, o obuolių – 
daugiau. Bulvių, skirtų vartoti švie-
žias, iš Lietuvos augintojų didmeni-
nės ir mažmeninės prekybos ir ki-
tose įmonėse 2019 m. rugsėjį, paly-
ginti su 2018 m. atitinkamu laikotar-
piu, supirkta 8,44 proc. mažiau, t. y.  
5 693,519 t. Perdirbti skirtų bul-
vių supirkta 13,64 proc. daugiau – 
693,593 t. Daržovių, skirtų vartoti 
šviežias, 2019 m. rugsėjį, palygin-
ti su 2018 m. atitinkamu laikotar-
piu, supirkta 9,07 proc. mažiau, t. y.  
5 341,889 t. Burokėlių supirkimas 
sumažėjo 2,45 karto (iki 226,478 t,  
nes jie nebuvo superkami ekspor-
tui, taip pat ir šviežiam vartojimui 
jų supirkta daug mažiau), kininių 
kopūstų – 42,54 proc. (iki 20,406 t),  
cukinijų – 21,13 proc. (iki 25,644 t), 
morkų – 21,09 proc. (iki 879,098 t), 
raudongūžių kopūstų – 19,88 proc. 
(iki 30,705 t), pomidorų – 10,17 
proc. (iki 742,886 t), porų – 5,83 
proc. (iki 37,328 t), agurkų – 0,43 
proc. (iki 1 087,002 t). Tačiau svo-
gūnų buvo supirkta 22,49 proc. dau-
giau (808,871 t), lapkotinių salierų 
– 7,73 proc. daugiau (38,094 t), bal-
tagūžių kopūstų – 2,02 proc. dau-
giau (1 270,951 t). Nagrinėjamu lai-
kotarpiu špinatų supirkimas padi-
dėjo 3,75 karto (iki 10,303 t), lapinių 
petražolių – 25,53 proc. (iki 5,315 t),  
svogūnų laiškų – 3,13 proc. (iki 
17,608 t). Salotų supirkimas suma-
žėjo 16,79 proc. (iki 86,596 t), krapų 
– 2,92 proc. (iki 8,7403 t). Pievagry-
bių, skirtų vartoti šviežius, 2019 m.  
rugsėjo mėn., palyginti su 2018 m.  
atitinkamu laikotarpiu, supirk-
ta 26,81 proc. mažiau (144,934 t). 
obuolių buvo supirkta 19,45 proc. 
daugiau (303,093 t).

Perdirbimo įmonėse 2019 m. 
rugsėjo mėn., palyginti su 2018 m. 
rugsėju, daržovių supirkimas su-
mažėjo 2,54 proc. (iki 2 016,957 t). 
Svogūnų supirkimas sumažėjo 2,1 
karto (iki 33,280 t), burokėlių – 4,25 
proc. (iki 1 692,483 t). Tačiau balta-
gūžių kopūstų buvo supirkta 1,98 
karto daugiau (51,635 t), morkų – 
27,48 proc. daugiau (77,323 t), kitų 
daržovių (agurkų, salotų, lapkotinių 
salierų, krapų ir kt.) – 11,73 proc. 
daugiau (162,236 t). obuolių, skirtų 
perdirbti, supirkimas sumažėjo 1,86 
karto (iki 12 170,180 t), uogų – 4,04 
karto (iki 26,053 t), nes obuolių ir 
uogų derlius šiemet labai nukentėjo 
nuo pavasarinių šalnų.

Parengta pagal ŽŪMPRIS

Jolita Žurauskienė
VL žurnalistė

Pastaraisiais metais auga susi-
domėjimas speltomis, didėja ir jų 
auginami plotai. Statistikos duo-
menimis, 2018 metais Lietuvoje 
buvo auginama 1,219 tūkst. hek-
tarų žieminių speltų, šiais metais 
– 2,992 tūkst. hektarų. Manoma, 
kad šį sezoną ūkininkai minė-
tiems javams skyrė ne mažes-
nius plotus.

Banguojanti kaina

Lietuvos ekologinių ūkių aso-
ciacijos (LEŪA) vadovas Saulius 
Daniulis tvirtino, kad speltos, kaip 
ir rugiai, turi savo nišą maisto pra-
monėje. Šių kviečių supirkimo kai-
na – banguojanti.

„Kai speltų supirkimo kaina šok-
teli, juos ima auginti daugiau ūki-
ninkų. Visa tai akivaizdžiai parodo 
deklaravimo duomenys. Šiais me-
tais ūkininkai speltų deklaravo be-
veik tris kartus daugiau nei pernai. 
Šiuo metu speltų kainos yra kilimo 
stadijoje, už toną ekologiškų grūdų 
mokama apie 300 eurų. Būna metų, 
kai už speltų toną moka 180 eurų, 
būna, kad kaina šokteli net iki 400 
eurų“, – teigė S.Daniulis.

Pats LEŪA vadovas tvirtino šiuo 
metu speltų neauginantis, nes tai – 
rizikinga kultūra. Neretai dėl lie-
tingo rugpjūčio nukenčia jų grūdų 
kritimo skaičius.

Išbandė kelias veisles

Agronomo išsilavinimą turintis 
ir vieną didžiausių Ukmergės ra-
jone ekologinį ūkį prižiūrintis Va-
lentinas Genys speltas augina 12 
metų. „Speltas pasirinkau todėl, kad 
jos tiko ekologiniam ūkiui. Jų grū-
dai – arčiau gamtos, turi aukštesnę 
maistinę vertę, didesnį kiekį mine-
ralinių medžiagų“, – sakė ūkininkas, 
kiekvienais metais žieminėms spel-
toms skiriantis 20 hektarų.

V.Genys ūkyje išbandė kelias 
speltos veisles – vengriškas, čekiš-
kas, šveicariškas bei vokiškas. Pasak 
ūkininko, geriausios savybės buvo 
būdingos vengriškai veislei, todėl ją 
pastaraisiais metais ir augina. Spel-

tos atseikėja gerą derlių, iš hekta-
ro ūkininkas prikulia apie 3 tonas 
grūdų.

Didžiąją dalį grūdų Valentinas 
palieka sėklai, likusią – parduoda. 
Jis teigė, kad problemų dėl parda-
vimo nekyla, nes augina kokybiš-
kus grūdus. „Problemų su realizacija 
niekada neiškyla. Speltų pardavimo 
kaina kiekvienais metais svyruoja. 
Pastaraisiais metais ji yra aukštesnė 
nei kitų kviečių, matyt, dėl to dau-
guma ūkininkų renkasi jas auginti“, 
– pastebėjimais pasidalijo V.Genys.

Gamina produkciją

Vienus metus speltas ekologinia-
me ūkyje auginęs Rimantas Valeika 
teigia, kad šie javai dar tik skinasi 
kelią į vartotojų racioną. Pasak pa-
šnekovo, parduodant speltas supir-
kėjams nekyla problemų. Tačiau jo 
ūkio specifika kita. Ukmergės ra-
jono ekologinio ūkio šeimininkas 
gamina produkciją.

„Iš speltų, jas išlukštenęs, gami-
nau miltus. Lukštas sudaro apie 30 
proc. grūdo ir yra pakankamai sto-
ras. Išlukštenus 1 toną grūdų, lik-
davo 70 proc. produkcijos. Tarp 
vartotojų speltų miltai nebuvo po-
puliarūs, nes apie juos žmonės ma-
žai žino. Jei aplinkybės pasikeis ir 
klientams šis produktas bus reika-
lingas, atsižvelgsiu į jų norus ir au-
ginsiu speltas“, – teigė R.Valeika.

Produkciją iš speltų gaminanti 
Lazdijų rajono ekologinio ūkio sa-

vininkė Agnė Juknevičienė jų rea-
lizacija nesiskundė. „Šią kultūrą au-
ginti pradėjome prieš aštuonerius 
metus. Ją pasirinkome todėl, kad ji 
atspari kenkėjams ir ligoms. Beje, 
auginimo pradžioje speltų supirki-
mo kaina buvo labai gera. Tačiau vė-
liau, kainoms sumažėjus, užsiėmė-
me perdirbimu. Pirkėjams tiekiame 
traiškytas speltas, speltų kruopytes, 
speltų manus su sėlenėlėmis, rūpius 
viso grūdo ir smulkesnius viso grū-
do speltų miltus, speltų baltus mil-
tus bei rupesnius, sijotus speltų mil-
tus“, – sakė A.Juknevičienė.

Ūkininkė tvirtino, kad jų eko-
logiškos, sertifikuotos speltos ma-
lamos akmeninėmis girnomis, kad 
miltai nekaistų, būtų išsaugotos vi-
sos vertingosios savybės. Todėl jų 
produkcija yra paklausi. Ūkininkė 
pabrėžė, kad speltas augins ir atei-
tyje.

Grįžta į laukus

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro (LAMMC) Jo-
niškėlio bandymų stoties moks-
lo darbuotoja dr. Danutė Jablons-
kytė-Raščė, kurios doktorantūros 
studijų tema buvo skirta speltoms, 
teigė, kad šie javai pamažu grįžta 
į ūkininkų laukus. Pastebima, kad 
pastaraisiais metais speltų, brandi-
nančių neužterštus grūdus, popu-

liarumas dar labiau padidėjo dėl 
pasikeitusio vartotojų požiūrio į 
sveiką mitybą.

Dr. D.Jablonskytė-Raščė išvar-
dijo savybes, dėl kurių speltos yra 
gerokai pranašesnės už kitų rūšių 
kviečius. „Speltų grūdas padeng-
tas varpažvyniais, kurie apsaugo jį 
nuo ligų ir kenkėjų. Speltos papras-
tai auginamos ekologiškai, nes yra 
mažiau reiklios aplinkos sąlygoms, 
yra atsparios šalčiui, stresui ir dirvai. 
Jų sėklų nereikia beicuoti, o pasėlių 
purkšti cheminėmis medžiagomis. 
Dėl minėtų priežasčių speltos nau-
dojamos sveikuoliškų produktų ga-
mybai“, – teigė pašnekovė.

Užsienio mokslininkai nustatė, 
kad speltų glitimas yra ypatingos 
struktūros. Jis nesukelia alergijos jo 
netoleruojantiems žmonėms.

Atliko bandymus

Pasak mokslininkės, LAMMC 
Joniškėlio bandymų stotyje buvo 
atlikti tyrimai siekiant palyginti 
speltas ir paprastus kviečius. Buvo 
pastebėta, kad speltos, augdamos 
be mineralinių trąšų, subrandina 
grūdus su didesniu baltymų ir gli-
timo kiekiu. Speltose buvo 2 proc. 
baltymų ir 4 proc. glitimo daugiau 
negu paprastųjų kviečių grūduo-
se. Beje, speltų užterštumas Fusa-
rium genties grybais ir mikotok-
sinais buvo daugiau negu perpus 
mažesnis negu paprastųjų kviečių. 
Speltos auga aukštos, todėl gerai 
stelbia piktžoles, tad kova su jomis 
irgi yra paprastesnė.

„Viena iš priežasčių, dėl kurių 
speltų Lietuvoje auginama nedaug 
– kuliant šios rūšies kviečius varpa-
žvyniai nuo grūdų neatsiskiria, todėl 
grūdus tenka nulukštenti specialia 
įranga sandėlyje. Jei grūdai palie-
kami sėklai, jų nulukštenti nereikia. 
Speltos sėjamos su varpažvyniais, 
todėl neretai užsikemša sėjamosios“, 
– javų auginimo paslaptis atskleidė 
dr. D.Jablonskytė-Raščė.

Manoma, kad speltų dauguma 
ūkininkų nesirenka ir dėl menkes-
nio jų derliaus bei mažos paklau-
sos vietos rinkoje. Atlikus tyrimus 
buvo nustatyta, kad paprastųjų kvie-
čių grūdų derlius buvo 8,8 proc. di-
desnis negu speltų.

LAMMC Joniškėlio bandymų sto-
ties mokslo darbuotoja dr. 
D.Jablonskytė-Raščė teigė, kad 
speltos pamažu grįžta į ūkininkų 
laukus.

Speltos skinasi kelią 
ant vartotojų stalo

Speltos paprastai auginamos ekologiškai, nes yra mažiau reiklios aplinkos sąlygoms, atsparios šalčiui, stresui ir dirvai.

Tai įdomu 

Maistui naudojamos ir galutinai ne-
prinokusios (vaškinės arba pieninės 
brandos) speltos, kurios išdžiovintos 
įgauna ypatingą riešutų aromatą. Šį 
būdą žmonės atrado prieš du šimtus 
metų visiškai atsitiktinai, kai dėl blo-
go oro speltas buvo priversti nuku-
lti dar nesubrendusias. Išdžiovintos 
krosnyje jos pasirodė labai skanios.

Nustatyta, kad speltos:

 pasižymi didesniu mineralinių 
medžiagų ir mikroelementų kiekiu;

 turi daugiau baltymų negu pa-
prastieji kviečiai;

 padeda sureguliuoti cholestero-
lio kiekį kraujyje;

 lėtina senėjimo procesus;

 mažina cukraus kiekį kraujyje;

 gerina smegenų veiklą.
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„Nukentėjusiųjų dėl gaisro 
Alytaus padangų perdirbimo ga-
mykloje nuostoliai bus kompen-
suoti. Dėl kompensavimo tvarkos 
Vyriausybėje tarsimės pirmadie-
nį, lapkričio 4-ąją. Darome viską, 
kas įmanoma, kad šio įvykio pa-
dariniai būtų minimalūs, taip pat 
kviečiu ir Alytaus bei aplinkinių 
rajonų žmones įsiklausyti į Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos bei Visuomenės svei-
katos centro rekomendacijas“, – 
teigė žemės ūkio ministras An-
drius Palionis.

Valstybinė maisto ir veterinari-
jos tarnyba (VMVT), atlikusi rizi-
kos vertinimą pagal Aplinkos mi-
nisterijos sudarytą teršalų sklidimo 
vėjų rožę, išskyrė 25 gaisro Alytu-
je galimai paveiktus Alytaus rajo-
no kaimus: Butkūnų, Butrimiškių, 
Daugirdėlių, Dubėnų, Dubių, Ge-
nių, Jasunskų, Jurgiškių, Kaniūkų, 
Karklynų, Kelmanonių, Kriaunių, 
Laburdiškių, Likiškėlių, Likiškių, 
Miklusėnų, Navickų, Radžiūnų, 
Raudonikių, Rumbonių, Talokių, 
Taukotiškių, Užubalių, Zaidų, Žau-
nieriškių.

VMVT parengė planą, pagal 
kurį atrinkti ir toliau atrenkami 
maisto produktų, geriamojo van-
dens, pašarų mėginiai ir vykdomi 
laboratoriniai tyrimai dėl kenks-
mingų medžiagų nustatymo. Mė-
ginių atrinkimo periodiškumas ir 
kiekis bus koreguojami atsižvel-
giant į gaunamus laboratorinių ty-
rimų rezultatus bei kitų institucijų 
pateiktus jų atliktų tyrimų duo-
menis. Remiantis informacija apie 
aplinkos užteršimą gaisro metu bei 
numatomais gauti dirvožemio ir 

paviršinio vandens tyrimų rezulta-
tais, bus vykdoma ilgalaikė rizikin-
giausių produktų stebėsena.

Spalio 21 d. VMVT atrinko ža-
liavinio pieno, pieno produktų mė-
ginius. Pagal gautus tyrimų rezul-
tatus, didesnis nei leistina dioksinų 
kiekis nustatytas žaliavinio pieno 
mėginiuose, paimtuose iš kelių Aly-
taus rajone esančių ūkių. Dioksi-
nai didžiausią leistiną kiekį 8 kar-
tus viršijo žaliavinio pieno mėginyje, 
atrinktame Alytaus rajono kaime 
esančiame pieno ūkyje, kuriame gy-
vuliai buvo laikomi lauke. Be to, 2,5 
karto daugiau šios sveikatai kenks-
mingos medžiagos rasta ir pieno 
mėginyje, atrinktame pieno supir-
kimo punkte, nuo gaisravietės nu-
tolusiame apie 6 kilometrus. 

Siekiant užtikrinti, kad užterš-
to pieno nepatektų į rinką, pieno 
supirkėjams ir pieno perdirbimo 
įmonėms uždrausta supirkti pieną 
iš ūkių teritorijose, kurios patenka 
į gaisro paveiktą zoną.  

Atkreiptinas dėmesys, kad te-
ritorijų, kurioms taikomi apriboji-
mai, sąrašas, esant būtinybei, gali 
būti keičiamas.

Informacija pieno ūkių 
savininkams

Leidimas atnaujinti žaliavinio 
pieno tiekimą rinkai (t. y. pardavi-
mą pieno supirkimo punktams ar 
tiesiogiai vartotojams), naudojimą 
asmeninėms reikmėms ar gyvūnams 
šerti bus suteikiamas individualiai 
kiekvienam ūkiui, įvertinus gautus 
pieno mėginių, atrinktų iš konkre-
taus ūkio, laboratorinių tyrimų re-
zultatus ir gyvulių girdymo, šėrimo 
ir laikymo ūkyje sąlygas.

Informacija ūkinių 
gyvulių laikytojams

Visi skerdžiami gyvuliai iš gaisro 
paveiktos teritorijos į skerdyklas gali 
būti vežami ar skerdžiami asmeni-
nėms reikmėms tik gavus atskirą 
VMVT leidimą. Ūkinių gyvulių 
laikytojams, patenkantiems į gaisro 
paveiktą zoną, draudžiama parduoti 
tiesiogiai iš ūkių ir kitose prekybos 
vietose mažais kiekiais gaminamus 
gyvūninės kilmės maisto produktus: 
kiaušinius, naminių paukščių ar gy-
vūnų mėsą ir jos produktus.

Rekomendacijos 
gyventojams

Nevartoti maistui ir neprekiauti 
natūraliuose ar dirbtiniuose vandens 
telkiniuose sužvejota žuvimi, sume-
džiotų žvėrių mėsa, surinktais gry-
bais, miško uogomis, kol bus gauti 
taršos poveikio aplinkai vertinimo 
tyrimų rezultatai.

Dėl gaisro maisto saugai 
kylantys pavojai

Pagrindiniai dėl gaisro maisto 
saugai kylantys pavojai yra susiję 
su galima tarša policikliniais aro-
matiniais angliavandeniliais (pvz., 
benz(a)pirenu), dioksinais, polich-
lorintais bifenilais, furanais, sunkiai-
siais metalais (nikeliu, švinu, arsenu, 
chromu, cinku ir kt.). Degant pa-
dangoms susidarė cheminiai jungi-
niai, kurie gali užteršti paviršinius 
vandenis, dirvą, pasėlius. Teršalų 
koncentracija būna didesnė augalų 
paviršiuje (žievelėje, išoriniuose la-
puose), todėl didžioji dalis teršalų 
gali būti pašalinama plaunant, lu-

pant daržoves, vaisius. Be to, lapinės 
daržovės jautresnės švino taršai nei 
šakniavaisiai ir gumbavaisiai. Pavir-
šinė tarša gali būti maksimaliai pa-
šalinta daržoves apdorojant.

Rekomendacijos gyventojams 
dėl geriamojo vandens ir maisto 
produktų vartojimo ir laikymo:
 sandariai uždengti geriamojo 

vandens šulinius, kad į juos nepa-
tektų ore pasklidusių degimo metu 
išsiskyrusių kietųjų dalelių, kitų ter-
šalų, lietaus vandens;

 nenaudoti atvirų šachtinių šu-
linių vandens maistui ruošti, nes jis 
gali būti užterštas gaisro metu ore 
pasklidusiais teršalais ir nesaugus 
vartoti, gerti ir maistui gaminti nau-
doti vandentiekio ar fasuotą geria-
mąjį vandenį;
 kūdikių, vaikų ir ligonių mais-

tui nenaudoti vaisių ir daržovių, už-
augintų ar neapsaugotų nuo išorinės 
taršos gaisro paveiktoje teritorijoje;
 nevartoti iš gaisravietės maisto 

produktų (pakuotų, nepakuotų), ku-
rie tiesiogiai buvo paveikti vandeniu 
ar specialiomis gaisrui gesinti skir-
tomis cheminėmis medžiagomis;
 nevartoti dar nenuimtų gais-

ro paveiktoje teritorijoje augančių 
lapinių daržovių (pvz., špinatų, sa-
lotų), uogų;
 nerinkti, nevartoti ir nepar-

duoti gaisro paveiktoje teritorijoje 
augančių grybų, miško uogų (pvz., 
spanguolių, putinų, šermukšnių ir 
pan.);
 daržoves ir vaisius, išskyrus la-

pines daržoves, surinktus iš gais-
ro paveiktoje teritorijoje esančio 
atviro grunto, prieš vartojimą bū-
tina kruopščiai nuplauti tekančiu 
geriamuoju vandeniu, nulupti, nu-
imti viršutinius lapus;
 esant galimybei, gumbavaises 

daržoves (bulves, topinambus), ša-
kniavaisines daržoves (salierus, bu-
rokėlius, morkas, pastarnokus, ri-
dikus, ropes), auginamas atvirame 
grunte ir dar nenuimtas, nuimti iš 
laukų ir gerai nuvalius nugabenti į 
paruoštas saugyklas;
 dar nenuimtas kopūstines dar-

žoves (kopūstus, brokolius, žiedinius 
kopūstus) ir svogūnines daržoves 
(česnakus, porus, svogūnus) mak-
simaliai apdoroti pašalinant išori-
nius lapus;
 prieš vartojant įvertinti visų 

vaisių ir daržovių būklę ir, kilus 
bent menkiausiam įtarimui (pvz., 
ant vaisių, daržovių ar jų lapų pas-
tebima neįprasta tarša suodžiais ir 
pan.), juos išmesti;
 įvertinti vaisių ir daržovių san-

dėliavimo patalpų būklę, ar per atvi-
rus langus ir duris nepateko terša-
lų (kilus bent mažiausiam įtarimui, 
prieš sandėliuojant patalpas išva-
lyti);
 nesant galimybių laikyti gy-

vulius tvartuose, ganyklose gano-
mų gyvulių pieno ir iš jo pagamintų 
produktų nevartoti maistui ir nepar-
duoti kitiems iki atskiro pranešimo;
 nesant galimybių gyvulius šerti 

pašarais, kurie nebuvo laikomi atvi-
roje vietovėje, iš gyvulių gautų gy-
vūninių produktų (pieno, kiaušinių, 
mėsos) nevartoti maistui;
 nevartoti maistui ir neparduo-

ti iš ūkių ir kitų prekybos vietų gy-
vūninės kilmės maisto produktų 
(kiaušinių, žuvies, sužvejotos natū-
raliuose ar dirbtiniuose vandens tel-
kiniuose), asmeninėms reikmėms 
paskerstų gyvūnų, sumedžiotų žvė-
rių vidaus organų (plaučių, kepenų, 
inkstų), gautų iš gaisro paveiktų te-
ritorijų.

Rekomendacijos maisto tvar-
kymo įmonėms dėl maisto pro-
duktų ir žaliavų sandėliavimo ir 
gamybos:
 auginantiems vaisius, daržoves, 

uogas, javus – aplink taršos šalti-
nio zoną rekomenduojama įvertinti 
vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir 

Žemės ūkio ministerija: 
ką reikia žinoti apie 
gaisro Alytuje padarinius

Svarbu

Iš aplinkos su oru, vandeniu ar 
maistu į žmogaus ar gyvūnų orga-
nizmą patenkantys dioksinai su-
kelia lėtinius apsinuodijimus, ku-
rių poveikis juntamas ilgą laiką. Jie 
tirpūs riebaluose ir šiek tiek vande-
nyje, kaupiasi organizmo riebalinia-
me audinyje. Net labai maži dioksi-
no kiekiai neigiamai veikia sveikatą 
ir kelia pavojų gyvybei. 

VMVT ir Nacionalinis maisto 
ir veterinarijos rizikos vertini-
mo institutas, reaguodami į Aly-
taus mieste ir rajone susidariusią 
ekstremalią situaciją dėl padan-
gų degimo produktų sukeliamo 
poveikio maisto saugai ir gyvū-
nų sveikatai, pateikė rekomen-
dacijas, skirtas tiriamų gaisro 
paveiktų teritorijų gyventojams 
ir veikiančioms maisto tvarky-
mo įmonėms.

Tarnyba taip pat rekomen-
duoja atsižvelgti į šias reko-
mendacijas aplinkinių terito-
rijų gyventojams, jei jie jautė 
dėl gaisro kilusios taršos povei-
kį (kvapą, susikaupusius dūmų 
debesis ir kt.)
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ištirti dirvožemį dėl galimos taršos 
dioksinais;
 sandėliuojantiems vaisius ir 

daržoves – įvertinti, ar per saugyklų 
atvirus langus, duris, ventiliacijos 
angas nepateko teršalų (kilus bent 
mažiausiam įtarimui, prieš sandė-
liuojant patalpas išvalyti);
 įmonėms, esančioms gaisro 

paveiktoje teritorijoje ir sandėliuo-
jančioms daržoves, vaisius, grūdus, 
maisto produktų gamybos įmonėms 
būtina sustiprinti savikontrolės pro-
cedūras atliekant maisto produktų 
laboratorinius tyrimus dėl galimos 
cheminės taršos (pvz., PAA, dioksi-
nais, PCB, furanais, sunkiaisiais me-
talais (nikeliu, švinu, arsenu, chro-
mu, cinku ir kt.);
 gaisro paveiktoje teritorijoje 

veikiančioms įmonėms arba įmo-
nėms, kurios gauna žaliavas iš gais-
ro paveiktos teritorijos, įvertinti jas 
ir atlikti reikiamus laboratorinius 
tyrimus;
  maisto produktų gamybos 

įmonėms, esančioms gaisro pa-
veiktoje teritorijoje, įvertinti vei-
klą, atkreipiant dėmesį į gamybos 
proceso ypatumus bei galimybę 
teršalams patekti į maisto grandi-
nę per žaliavas (superkant pieną iš 
gaisro paveiktų teritorijų), ventilia-
cijos sistemas, vandenį, kilus įtari-
mų – atlikti produkcijos laborato-
rinius tyrimus;
  imtis visų priemonių, kad į 

rinką būtų tiekiami tik saugūs pro-
duktai.

Rekomendacijos, kaip apsau-
goti naminius gyvūnus:

Padangų degimo metu išsiskiria 
aplinkos teršalai: kietosios dalelės, 
anglies monoksidas, sieros oksidai, 
azoto oksidai ir lakieji organiniai 
junginiai, taip pat labai pavojingi 
oro teršalai: policikliniai aromati-
niai angliavandeniliai, dioksinai, 
furanai, vandenilio chloridas, ben-
zenas, polichlorintibifenilai bei sun-
kieji metalai (arsenas, kadmis, nike-
lis, cinkas, gyvsidabris, chromas ir 
vanadis). Šie teršalai, išsiskirdami 
iš atviros padangų gaisravietės, gali 
sukelti ūminį (trumpalaikį) ir lėtinį 
(ilgalaikį) pavojų gyvūnų auginti-
nių ir ūkinių gyvūnų sveikatai. Atsi-
žvelgiant į trukmę, laipsnį ir teršalų 
koncentraciją, jie gali sudirginti odą, 
akis ir gleivinę, paveikti kvėpavimo 

takus, slopinti centrinę nervų sis-
temą, vėliau gali pasireikšti kance-
rogeninis ar mutageninis poveikis. 
Todėl būtina imtis priemonių na-
miniams gyvūnams apsaugoti.
 Neleisti naminių paukščių į 

lauką, kai ore yra dūmų ar kietųjų 
dalelių. Visus ūkinius gyvūnus, jei 
tai įmanoma, laikyti ūkiniuose pas-
tatuose (tvartuose, vištidėse ir t. t.).
 Šėrimo vietose apsirūpinti pa-

kankamu gėlo vandens kiekiu gyvu-
liams girdyti. Vanduo turėtų būtų iš 
neužterštų degimo produktais šalti-
nių (artezinių šulinių, vandentiekio 

ir kt.). Nenaudoti vandens iš atvirų 
šulinių ar šaltinių, nes į jį gali pa-
tekti atmosferos kritulių, užterštų 
degimo proceso teršalais.
 Alytaus ir aplinkiniuose rajo-

nuose, per kuriuos teka Nemunas, 
dėl galimo teršalų patekimo nenau-
doti Nemuno ir kitų atvirų vandens 
telkinių vandens gyvuliams girdyti 
iki bus ištirtas galimas vandens už-
terštumas.
 Šerti gyvulius mažai dulkių tu-

rinčiais pašarais. Dulkių poveikį ga-
lima sumažinti apipurškiant pašarus 
švariu neužterštu vandeniu.

 Nešerti gyvulių nenuimtais 
pašariniais runkeliais, kitais paša-
rais, kurie avarijos metu buvo lai-
komi atviroje vietoje, neuždengti, 
nesandariai supakuoti ir yra užterš-
ti pelenais ar kt. teršalais, ir jų ne-
parduoti.
 Lauke likusius pašarus (šieną, 

šiaudus, cukrinius runkelius, silosa-
vimui skirtus kukurūzus ir kt.) kiek 
įmanoma apsaugoti nuo atmosfe-
ros kritulių, pelenų ir dulkių bent 
iki tol, kol normalizuosis oro tar-
šos rodikliai.
 Jei įmanoma, laikyti gyvūnus 

patalpose ir šerti pašarais, kurie ne-
buvo laikomi atviroje vietovėje, bei 
girdyti vandeniu iš uždarų vandens 
šaltinių.
  Neganyti, netransportuo-

ti gyvulių (nebent tai būtų būti-
nybė).
 Nuolat stebėti gyvūnų sveika-

tos būklę. Pastebėjus tokius simp-
tomus, kaip sunkus kvėpavimas, 
kosulys, dusulys, ryškios, vyšnios 
raudonumo dantenos ir kitos glei-
vinės, akių paraudimas ar vokų su-
siraukšlėjimas, nedelsiant kreiptis į 
veterinarijos gydytoją.

Žemės ūkio ministerija, VMVT 
yra pasirengusios teikti konsulta-
cijas dėl žalos fiksavimo ar kitą rei-
kalingą metodinę pagalbą. 

Kontaktinis asmuo Žemės ūkio 
ministerijoje – Strateginių pokyčių 
valdymo grupės patarėjas Edvardas 
Makšeckas, tel. 8 523 91 083.

Žemdirbiai taip pat gali konsul-
tuotis su VMVT atstovais: valsty-
biniu veterinarijos inspektoriumi 
Romu Černiumi, tel. 8 687 40 010 
arba su patarėju Jonu Vaikšnoru, 
tel. 8 612 11 500.

VMVT taip pat primena, kad, 
kilus įtarimų dėl geriamojo van-
dens, maisto saugos ir kokybės, 
gyvūnų gerovės pažeidimų, gy-
ventojai gali kreiptis nemokamu 
telefonu 8 800 40 403, el. paštu  
skundai@vmvt.lt.

Atkreiptinas dėmesys, kad teritorijų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašas, 
esant būtinybei, gali būti keičiamas.

Trumpai

Parduotuvėse – saugūs 
produktai

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos nurodymu iš 
prekybos atšaukta tik dalis pieno 
produktų, tad vartotojams nerei-
kėtų baimintis pirkti pieno pro-
duktų, šiuo metu esančių par-
duotuvių lentynose. Prekyboje 
neturi būti jokių pieno gaminių, 
kurių gamyboje naudotas žalia-
vinis pienas, supirktas iš gaisro 
paveiktos teritorijos.

Sprendimas iš rinkos surinkti 
382 t pieno gaminių buvo pri-
imtas vadovaujantis atsargumo 
principu, įvertinant faktus, jog 
šių produktų gamyboje buvo pa-
naudotas galimai kenksmingo-
mis medžiagomis užterštas ža-
liavinis pienas.

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos duomenimis, 
įmonių produkcijoje nebuvo nu-
statyta kenksmingų medžiagų. 
Produktų gamyboje buvo panau-
dota iš viso apie 2 proc. žaliavi-
nio pieno, supirkto iš gaisro pa-
veiktų teritorijų, skaičiuojant nuo 
bendro į įmones pristatyto žalia-
vinio pieno kiekio.

Įmonės UAB „Rokiškio sūris“, 
UAB „Rokiškio pienas“, UAB „Va-
rėnos pienelis“, UAB „Rivona“ ir 
UAB „Marijampolės pieno kon-
servai“ iš tokio sumaišyto pieno 
pagamino apie 1 tūkst. tonų įvai-
rios produkcijos, kurios didžioji 
dalis – apie 70 proc. – sulaikyta 
įmonių produkcijos sandėliuose 
ir į rinką nepateko, o į rinką pa-
tekę produktai iš jos buvo pa-
šalinti.

Parengta pagal ŽŪM

Visada 
Tavo 
pusėje!
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Nesiliaujantys afrikinio kiaulių 
maro (AKM) atvejai verčia Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tar-
nybos (VMVT) specialistus dažniau 
lankytis kiaulių ūkiuose bei tikrin-
ti, kaip įgyvendinamos biologinės 
saugos priemonės kiaulių laikymo 
vietose. Šiais metais 11 069 regis-
truotuose kiaulininkystės ūkiuose 
buvo atliktos 12 946 patikros ir nu-
statyti 1 257 biologinės saugos bei 
1 442 ženklinimo pažeidimai. Ne-
atitinkantiems biologinės saugos 
reikalavimų kiaulių ūkiams taiky-
tos administracinio poveikio prie-
monės – įspėjimai ir baudos, ku-
rios siekia nuo 30 iki 300 eurų, ūkių 
vadovams ir kitiems atsakingiems 
asmenims – nuo 50 iki 1 450 eurų. 
Pakartotinai nustačius biologinės 
saugos pažeidimus, asmenys bau-
džiami nuo 50 iki 550 eurų, ūkių 
vadovai – nuo 150 iki 2 300 eurų 
bauda. Tarp poveikio priemonių, 
be baudų, numatytas ir gyvulių 
konfiskavimas.

Pavojinga liga

VMVT Gyvūnų sveikatingu-
mo ir gerovės skyriaus vyriausioji 

veterinarijos gydytoja-valstybinė 
veterinarijos inspektorė Gintarė 
Juozėnienė tvirtino, kad aktyves-
nės patikros ūkiuose vykdomos toje 
teritorijoje, kurioje nustatomi tei-
giami AKM atvejai laukinėje fau-
noje. Patirtis rodo, kad daugėjant 
užsikrėtusių šernų, didėja rizika 
virusui patekti ir į kiaulių laiky-
mo vietas.

AMK šiuo metu yra viena pa-
vojingiausių ligų kiaulėms, augi-
namoms Lietuvos ūkiuose. Todėl 
augintojai, pastebėję AKM simp-
tomų, turėtų nedelsdami kreiptis 
į privačius veterinarijos gydytojus 
arba informuoti VMVT teritori-
nius padalinius. G.Juozėnienė var-
dijo, kad AKM susirgusios kiau-
lės ima karščiuoti, joms nustatoma  
40,5–42 laipsnių temperatūra, jos 
tampa apatiškos, neėda, sunkiai 
keliasi arba išvis nesikelia. Kar-
tais kiaulės staigiai gaišta be jokių 
AKM simptomų.

„Susirgusiems gyvuliams 24–48 
valandas iki mirties atsiranda ano-
reksija, pamėlynuoja oda ir gleivi-
nės, sutrinka koordinacija. Taip pat 
padidėja pulsas, kvėpavimo dažnis, 
prasideda vėmimas, viduriavimas, 
kartais – su krauju. Užsikrėtusios 
kiaulės gaišta dažniausiai po 4–19 
dienų. AKM paršavedėms gali su-

kelti abortus, o naminių kiaulių 
gaišimas siekia 100 proc.“, – ak-
centavo pašnekovė.

Nesuvokia svarbos

VMVT kiaulių augintojus nuo-
lat informuoja apie AKM pavojų ir 
apie pagrindinius biologinės sau-
gos reikalavimus, nes ne visi kiau-
lių laikytojai suvokia šių būtinų 
priemonių įgyvendinimo svarbą. 
VMVT specialistė akcentavo, kad 
tikrinant ūkius daugiausiai biolo-
ginės saugos ir ženklinimo pažei-
dimų nustatoma mažuose kiaulių 
ūkiuose, tokių ūkių Lietuvoje yra 
apie 10 203, vidutinių ūkių – 788, 
o didelių – 78.

G.Juozėnienės teigimu, daž-
niausiai ūkiuose nebūna įrengti 
dezinfekciniai kilimėliai prie visų 
įėjimų į kiaulių laikymo vietas arba 
jie nėra užpildyti biocidinėmis me-
džiagomis. VMVT inspektoriai 
dažnai randa tvoromis neaptvertų 
tvartų ir pastebi, kad kiaulių augin-
tojai prieš darbus tvartuose neturi 
patalpų ar vietų darbo drabužiams 
ir avalynei pasikeisti. Taip pat pas-
tebima, kad ūkininkai turi įsigiję 
visas priemones, tačiau jų nenau-
doja: dezinfekciniai kilimėliai sausi 
guli šalia įėjimų, įsigytų biocidinių 

produktų pakuotės dažnai net nea-
tidarytos. Neretai ūkininkai nežino, 
kaip tinkamai paruošti dezinfekci-
nį tirpalą.

„Pasitaiko atvejų, kai tvartai 
nėra aptverti tvoromis ar jos ran-
damos nuardytos ir padėtos šalia 
pastatų, nes trukdo ūkio darbams 
– pro tvorą sunku pravažiuoti su 
žemės ūkio technika. Todėl kiaulių 
ūkių savininkai, auginantys kiaules, 
privalo įgyvendinti biologinės sau-
gos reikalavimus, ir taip pasirūpinti 
savo kiaulėmis, kad AKM virusas 
nepatektų į jų laikymo vietas“, – 
pabrėžė G.Juozėnienė.

Reikalavimai

VMVT specialistė kiaulininkys-
tės ūkių šeimininkams priminė ir 
kitus reikalavimus, kurių jie priva-
lo laikytis.

„Įsigytus gyvulius reikia atsivež-
ti į tinkamai paruoštą laikymo vie-
tą: tvartą aptverti tvora ir užtikrinti, 
kad į jį nepaklius laukiniai gyvū-
nai, graužikai ar kiti kenkėjai, na-
miniai augintiniai. Todėl apsaugo-
tas turi būti ne tik pagrindinis, bet 
ir visi kiti įėjimai į tvartą“, – sakė 
G.Juozėnienė bei pridūrė, kad labai 
svarbu prižiūrėti aplinką, šienau-
ti žolę, genėti krūmus. Jei bus lai-
komasi minėtų reikalavimų, aplink 
tvartą bus sunku daugintis grauži-
kams, sumažės rizika AKM virusui 
patekti į kiaulių laikymo vietas.

Siekiant apsaugoti gyvulius nuo 
AKM, draudžiama šerti kiaules 
šviežiai nušienauta žole, termiškai 
neapdorotais pašarais, virtuvės atlie-
komis, naudoti pakratus, atvežtus 
tiesiai iš lauko. Juos privalu išlaiky-
ti ne trumpiau kaip 90 dienų. Kiau-
lių negalima laikyti lauke ar lauko 
aptvaruose.

Pasak VMVT atstovės, komer-
ciniams ūkiams, t. y. laikantiems 
paršavedes ir auginantiems kiau-
les pardavimui, taikoma daugiau 
reikalavimų ir jie griežtesni, nes iš 
jų išvežant produktus ar parduo-
dant paršelius į kitus ūkius, kyla 
didesnė rizika išplatinti AKM. „Be 
visų biologinės saugos taisyklių, šie 
augintojai privalo turėti specia- 
liai įrengtas persirengimo patal-
pas ir dušus, kuriuose darbuoto-
jai prieš ir po darbo nusipraustų, 
pasikeistų rūbus bei avalynę. Taip 
pat būtina vykdyti į ūkio teritoriją 
patenkančių asmenų ir transpor-
to priemonių kontrolę, transporto 
priemonių dezinfekciją“, – aiškino 
G.Juozėnienė.

Būtina deklaruoti

Kiaulių augintojai turėtų nepa-
miršti, kad registruoti ūkius ir dek- 
laruoti juose auginamas kiaules – 
būtina. Pasak G.Juozėnienės, tai 
naudinga ir pačiam ūkininkui, nes 
suteikia garantiją, jog AKM pro-
trūkio atveju visas su ligos padari-
nių likvidavimu susijusias išlaidas 
padengs valstybė. Tuo tarpu nere-
gistruotų ūkių savininkai dėl at-
sainaus požiūrio į nustatytą tvarką 
rizikuoja ne tik netekti auginamų 
gyvulių, bet ir patirti didelių fi-
nansinių nuostolių. Tokiame ūky-
je kilus AKM protrūkiui, vien už 
dezinfekcijos atlikimą smulkiam 
ūkininkui, laikančiam kelias kiau-
les, gali tekti susimokėti iki 1 000 
ar daugiau eurų.

„Jei, gavus skundą, tokie laiky-
tojai, nedeklaruojantys kiaulių ir 
neregistruojantys laikymo vietos, 
bus patikrinti, jiems gali būti tai-
komos pačios griežčiausios sank-
cijos – įvertinus riziką gali būti 
skiriamas ne tik įspėjimas ar pini-
ginė bauda, bet ir nurodyta kiau-
les savo lėšomis ištirti dėl AKM, 
o gavus teigiamus rezultatus, jas 
paskersti arba nugaišinti“, – įspėjo 
G.Juozėnienė.

Perkeliant ar parduodant kiau-
les ar paršelius į kitą laikymo vietą, 
privaloma laikytis tam tikrų reika-
lavimų:
 paršeliai turi būti paženklin-

ti į vieną ausį segamu įsagu su ban-
dos numeriu,
 paršelius įsigyjantis asmuo, 

prieš perkeliant gyvūnus, turi gau-
ti gyvūnų sveikatos būklę patvirti-
nančius veterinarijos pažymėjimus, 
kuriuos išduoda tokį įvertinimą at-
likę veterinarijos gydytojai,
 kiaules parduodantis ūkinių 

gyvūnų laikytojas privalo užpildyti 
ir paršelių pirkėjui pateikti GŽ-2 
formą bei Lietuvos Respublikoje 
vežamų gyvūnų važtaraštį,
 duomenys apie išvežimą ir 

atvežimą turi būti registruojami 
Ūkinių gyvūnų registre per 7 ka-
lendorines dienas po įvykio (t. y. 
po kiaulių įsigijimo).

Visi kiaulių laikytojai kiekvieno 
einamųjų metų ketvirčio pirmąjį 
mėnesį privalo registruoti laiko-
mų gyvūnų skaičių Ūkinių gyvū-
nų registre. Tai padaryti gali ir pats 
kiaulių laikytojas, jei turi suteiktą 
prieigą prie registro, tokią paslaugą 
gali suteikti ir privatūs veterinari-
jos gydytojai arba VMVT specia-
listai. 

Kiaulių ūkiai –  
po didinamuoju stiklu



Adomas Grinius
VL žurnalistas

Švelnios ir gana šiltos pastarų-
jų metų žiemos keičia vairuotojų 
įpročius – vis dažniau jie renkasi 
pigesnes, mažiau žinomų gamin-
tojų žiemines padangas. Logika 
paprasta – jeigu per žiemą būna 
vos 2–3 savaitės gero sniego, 
ledo ir šalčio, ar verta investuoti 
į pačias geriausias padangas, juk 
ir su paprastesnėmis galima išsi-
versti didesnę žiemos dalį.

Pastebi skirtumus

Rytis Pareigis, GOODYEAR/
DUNLOP padangų pardavimo va-
dovas Lietuvoje, „Valstiečių laikraš-
čiui“ teigia, kad tokia tendencija itin 
išryškėjo per pastarąsias dvi žiemas. 

„Pamenu, šių metų sausio mėne-
sį gana netikėtai ir smarkiai atšalo, 
gausiai prisnigo. Ir kaipmat paju-
tome išaugusį brangesnių padangų 
pirkimą – mat žmonės pamatė, kad 
su prastesnėmis padangomis nebe-
pavažiuoja, ne visus kelio ruožus 
gali įveikti“, – sakė jis. 

Kartu pašnekovas pripažįsta, kad 
šiltesnės ir švelnesnės žiemos bei 
gana sunki finansinė būklė verčia 
vairuotojus geriau rinktis ne tokias 
brangias ir ne tokio garsaus gamin-
tojo padangas, nei važinėti senomis 
ar naudotomis. 

Jeigu tik oro sąlygos nėra at-
šiaurios – lietus, šlapdriba, truputis 
šalčio, užtenka paprastų žieminių 
padangų. Bet jeigu sąlygos atšiau-
resnės, iš karto išryškėja aukštos ko-
kybės padangų pranašumas. Mat 
biudžetinės kategorijos padango-
se naudojamos tos technologijos, 
kurios „premium“ padangose buvo 
naudotos prieš 5–8 metus.

Dairosi universalių

„Pastebime, kad daugėja univer-
salių padangų užklausų – vairuoto-
jai nori tomis pačiomis padangomis 
važinėti visus metus. Manau, tai irgi 
labai daug lemia prieš tai buvusios 
šiltos žiemos. Mes, kaip gamintojų 
atstovai, rekomenduojame neeks-
perimentuoti ir važinėti su tikro-
mis žieminėmis padangomis, per-
spėjame, kad vairuotojų neklaidintų 
M+S (mud+snow) ženklas. Žieminė 
padanga turi būti pažymėta snaigės 
ženklu. Kaip nėra universalių batų 
visiems metų laikams, taip nėra ir 
padangų“, – teigė R.Pareigis.

Užliūliuoti ilgo ir šilto rudens, 
šiais metais vairuotojai gana vėlai 
ėmėsi keisti padangas, o didesnis 
suaktyvėjimas pasijuto tik prieš pat 
Vėlines, iškritus pirmajam sniegui. 

R.Pareigis tikina, kad jie dau-
giausia parduoda minkšto mišinio, 
vadinamojo „Nordic“ tipo, padangų. 

„Nauja padanga vienareikšmiškai 
geriau nei naudota, nes pirkti tokią 
padangą yra tas pat, kas pirkti katę 
maiše. Mat pažeidimas gali būti ne-
matomas, jis gali išlįsti po metų ar 
vėliau, niekada negali žinoti,  ar nėra 
pažeistas padangos kordas“, – aiški-
no specialistas. 

Be to, jo įsitikinimu, klaidinga 
skaičiuoti išlaidas padangoms me-

tams, – jos vis tiek tarnauja bent 3–4 
metus. Tad tuomet ta suma neat-
rodo tokia didelė. Pavyzdžiui, jeigu 
R15 europinių gamintojų padangų 
komplektas kainuoja 200 eurų, tai 
reikėtų skaičiuoti, kad metams jis 
kainuoja maždaug 50 eurų. 

„Tuo momentu gaila išleistų pi-
nigų, bet investicija yra maždaug 4 
metams. Įvertinus tai, tokia suma 
tikrai nėra bauginamai didelė, juo-
lab kad ji tiesiogiai susijusi su jūsų 
paties saugumu“, – sakė pašnekovas.

Pačios pigiausios padangos – Ki-
nijos gamintojų. Tačiau jų yra la-
bai įvairių, kaip ir padangų kokybės. 
Todėl rekomenduojama rinktis to-
kius gamintojus, kurie turi europi-
nius sertifikatus arba jų produkci-
ja išbandyta europiniuose padangų 
bandymuose. 

„Mano įsitikinimu, reikėtų rink-
tis Europoje gamintas padangas. 
Kinijoje gamintų kainos yra geros, 
bet saugumo požiūriu jos dažniau-
siai nusileidžia europiniams gamin-
tojams. Europoje gamintos biudže-
tinės padangos „Kelly“, „Dembica“, 
„Sava“, „Kormoran“  ir kitos yra tik- 
rai racionalus pasirinkimas“, – teigė 
R.Pareigis.

Svarbu – kur važiuojate 

Sprendžiant dilemą, kokias pa-
dangas pasirinkti, svarbiausia atsa-
kyti į klausimą – kur dažniausiai va-
žinėjate. 

Jei gyvenate toli nuo miesto 
ir kasdien kelis kilometrus tenka 
įveikti žvyrkeliu, geresnio pasirin-
kimo šaltajam sezonui už dygliuotas 
padangas nerasite – juk žiemą tas 
žvyrkelis apledija. Tokiomis sąly-
gomis geriausią sukibimą užtikrina 
būtent dygliuotos padangos.

Kitais atvejais optimalus varian-
tas Baltijos šalių klimatui yra „Nor-
dic“ minkšto mišinio padangos. Jos 
pasižymi geromis savybėmis ant 
sauso ar šlapio asfalto, lyjant lietui, 
krintant šlapdribai ir dygliuotoms 
nusileidžia tik važiuojant plikledžiu. 
Svarbiausia, kad jos gerąsias savybes 
išsaugo ir esant itin žemai aplinkos 
temperatūrai.

Vidurio Europos šalims skirtos 
kietesnio gumos mišinio žieminės 
padangos automobilio „apavu“ ga-
lėtų tapti, jei važinėjate ganėtinai 
nedaug ir dienos metu, kai keliai jau 
būna nuvalyti. Tokio tipo padangų 
privalumas – geresnės savybės ant 
šlapios kelio dangos ir esant aukš-
tesnei aplinkos temperatūrai.

Padangų pasirinkimas vasarą 
kelionių automobiliu neriboja, ta-
čiau žiemą turi didelės įtakos. Su 
dygliuotomis padangomis galima 
keliauti tik Šiaurės šalyse, o Len-
kijoje ir toliau į Vakarų Europą jos 
draudžiamos. 

Šį aspektą reikėtų apsvarstyti dar 
rudenį ir numatyti kelerius metus į 
ateitį – turint dygliuotas padangas 
pirkti papildomą komplektą dėl vie-
nos kelionės neapsimoka, tad rei-
kėtų skolintis arba nuomotis kitą 
transporto priemonę.

Ar svarbus komfortas?

Dygliuotos padangos yra ne-
pakeičiamos užklupus plikledžiui, 
tačiau kitais atvejais jos reikalau-
ja kompromisų: automobilis yra ne 
toks stabilus ant sauso asfalto, per 
lietų, šlapdribą. 

Važiuojant jos skleidžia papildo-
mo triukšmo, kuris girdėti dauge-
lio automobilių salonuose. Ilgainiui 
prie jo priprantama, tačiau pirmus 

kartus gali atrodyti, kad kažkas su 
automobiliu yra ne taip.

Dygliuotų padangų naudojimas 
yra ribotas, kitaip nei nedygliuotų 
žieminių: Lietuvoje jas galima nau-
doti nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 
9 d. Nemažai vairuotojų žiemines 
padangas sumontuoja dar spalio 
mėnesį ir vasarinėmis jas keičia tik 
įpusėjus balandžiui – tiek vieną, tiek 
kitą mėnesį dažnai sutinkamas pli-
kledis ir sniegas. 

Jei jūsų žieminės padangos yra 
dygliuotos, balandžio (arba spalio) 
viduryje pasnigus ir atšalus auto-
mobilis bus „apautas“ vasarinėmis. 
Tai reiškia, kad bet kokia kelionė 
bus pavojinga ir geriau automobilio 
tokiomis sąlygomis išvis nenaudoti, 
o kelionei rinktis viešąjį transportą.

Dygliuotos padangos dažniausiai 
yra brangesnės už to paties gamin-
tojo nedygliuotas. Tad jei svarstė-
te pirkti vidutinės klasės dygliuotų 
padangų komplektą ir apsigalvojote, 
peržiūrėkite kainoraščius – galbūt 

už tą pačią kainą išeina „premium“ 
gamintojo Šiaurės šalims skirtų pa-
dangų komplektas? Jų rezultatai ant 
ledo skirsis ne tiek ir daug, tačiau 
ant bet kokios kitos dangos bus 
gerokai pranašesnės nedygliuotos 
„Nordic“ mišinio padangos.

Renkantis padangas artėjančiam 
sezonui pravartu peržiūrėti naujau-
sius padangų testus. Europoje yra 
kelios nepriklausomos organizaci-
jos, atliekančios kompetentingus 
bandymus įvairiomis sąlygomis – 
tai vokiečių ADAC, „Auto Bild“, 
švedų „ViBilagare“ ir kitos. Dau-
gelio tokių testų rezultatus galima 
rasti tinklalapyje Tyrereviews.co.uk.

Bauda iki 40 eurų 

Vasarines padangas žieminėmis 
reikia pakeisti iki lapkričio 10-osios. 
To nepadariusiems gresia ne tik pi-
niginės baudos – policija naikins 
techninės apžiūros talonus. Pakeis-
ti padangas mažesniuose miestuo-
se kainuoja apie 20 eurų, o Vilniuje 
kaina gali siekti apie 40 eurų.

„Vis daugiau vairuotojų supran-
ta, kas yra saugumas. Vasarinė pa-
danga maždaug nuo 7 laipsnių šilu-
mos jau nėra labai efektyvi. Tačiau 
kai kurie žmonės vis dar vengia 
anksčiau keisti padangas – esą kol 
orai šilti, jos labiau dyla. Tai mitas, 
nes per savaitę kitą ir kai nėra dide-
lių karščių, žieminė padanga tikrai 
nesudils“, – teigė R.Pareigis.

Pasak jo, keičiančiųjų padangas 
netrūksta ir kelias savaites po lap-
kričio 10-osios, kai važinėti su va-
sarinėmis padangomis draudžiama. 

Nepasikeitusiems padangų gresia 
bauda iki 40 eurų, taip pat polici-
jos pareigūnai gali panaikinti auto-
mobilio techninę apžiūrą. Lietuvos 
kelių policijos tarnybos duomeni-
mis, 2017 m. buvo panaikinta per 
320 techninės apžiūros talonų, nuo 
2018 m. sausio 1-osios panaikinta 
per 500 techninės apžiūros talonų 
dėl laiku nepakeistų padangų.

Perkantieji naujas padangas turė-
tų žinoti ir tai, kad senąsias nemo-
kamai galima palikti parduotuvėje 
arba automobilių remonto dirbtuvė-
se. Kai kurie padangų keitėjai pikt- 
naudžiauja klientų nežinojimu ir 
prašo po 1 eurą už pas juos paliktą 
padangą. Taip pat iki 5 padangų per 
metus gyventojas nemokamai gali 
palikti ir didelių matmenų atliekų 
surinkimo aikštelėse.

PrIEdAS APIE tEchNIką, 
AutoMobILIuS Ir kELIuS 

Technikos kiemas
2019 m. lapkričio 6 d. 
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M+S (mud+snow) ženklu žymimos universalios padangos, o žieminė padanga 
turi būti pažymėta snaigės ženklu.

keičia pirkėjų įpročius

Jeigu oro sąlygos nėra atšiaurios, užtenka paprastų žieminių padangų, o aukštos kokybės padangų pranašumas 
išryškėja esant žvarbesnėms sąlygoms.

švelnios žiemos  
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Atšvaitas – detalė, kuri nereika-
lauja daug vietos ir yra lengvai pri-
tvirtinama prie kasdienių rūbų. Ta-
čiau tamsiuoju paros metu ar esant 
prastam matomumui šis nedidelis, 
dažno namuose randamas atribu-
tas gali tapti gyvybiškai svarbus. 

„Kai kurie žmonės mano, kad 
jeigu jie eidami gatve mato auto-
mobilį, tai ir vairuotojas juos turi 
matyti. Tačiau taip tikrai nėra. Tam-
siuoju paros metu beveik neįma-
noma įžiūrėti tamsiai apsirengusio 
pėsčiojo“, – teigia Susisiekimo mi-
nisterijos Kelių ir oro transporto 
politikos grupės vyresnysis patarė-
jas Vidmantas Pumputis. 

Per pastaruosius penkerius me-
tus pėstieji sudarė apie 35 proc. visų 
žuvusiųjų eismo įvykiuose. Šiuo ro-
dikliu Lietuva lenkia visas Euro-
pos Sąjungos šalis. Be to, beveik nė 
vienas tamsiuoju paros metu žuvęs 
pėstysis neturėjo jokių matomumą 
gerinančių priemonių arba jas nau-
dojo netinkamai. 

Saugumo priemones reikia turėti 
net jei einamas nedidelis atstumas.

„Pėstieji turi suprasti, kad mato-
mumą gerinančios priemonės dėvi-
mos ne dėl policijos, o dėl savo pa-
čių saugumo. Saugumo priemones 
reikia turėti net jei einamas nedi-
delis atstumas visai šalia savo sody-
bos. Būtent tokiose situacijose nu-
tinka nemažai eismo įvykių“, – sakė 
V.Pumputis.

Specialistas ragina tamsiuoju pa-
ros metu einant užmiesčio keliu dė-
vėti ryškiaspalvę liemenę, jeigu jos 
neturima, segėti atšvaitą, kelią pasi-
šviečiant žibintuvėliu. Tik būtina tai 
daryti taisyklingai. Tinkamai pritvir-
tintas atšvaitas pėsčiojo matomumą 
vairuotojui padidina bent tris kar-
tus. Neapšviestu keliu einantį žmo-
gų, neturintį jokių šviesą atspindin-
čių priemonių, vairuotojas pastebės 
tik priartėjęs 50 metrų iki pėsčiojo. 
Tuo metu segintis atšvaitą pėsčiasis 
bus matomas jau iš 150 metrų ats-
tumo ar net iš 400 metrų atstumo, 
jei įjungtos ilgosios žibintų šviesos. 

„Pagrindinė taisyklė – pėsčiasis 
turi galvoti apie atvažiuojantį vai-
ruotoją, ar šis pastebės jo segimą at-
švaitą. Būna, žmogus užsisega at-

švaitą ant kuprinės ir pamiršta, o iš 
priekio atvažiuojantis vairuotojas jo 
nemato“, – sakė V.Pumputis. 

Efektyviausias – juostinio tipo 
atšvaitas. Jį dėvėti reikia ant deši-
nės rankos riešo arba dešinės kojos 
blauzdos, ties kelio riba. Vaikams 

atšvaitą reikėtų tvirtinti suaugusio 
žmogaus kelių lygyje. Atšvaitas tu-
rėtų būti dešinėje kūno pusėje, au-
tomobilio žibintų aukštyje, todėl, 
naudojant pakabinamą atšvaitą, jis 
turėtų švytuoti žmogaus kelių lygy-
je. Intensyviai nešiojami atšvaitai, 
kaip ir ryškiaspalvės liemenės, nu-
sidėvi per dvejus trejus metus. 

VL

Paskutinį spalio savaitgalį laik- 
rodžiai Lietuvoje buvo persukti 
viena valanda atgal ir, kaip kas-
met, perėjo į žiemos laiko reži-
mą. Mokslininkai ir draudikai at-
kreipia dėmesį į įdomią detalę: 
laiko persukimas ne tik subjek-
tyviai paveikia žmonių savijau-
tą, bet ir atsispindi avaringumo 
statistikoje.

 
Draudimo bendrovė BTA, iš-

nagrinėjusi pastarųjų trejų metų 
duomenis, nustatė, kad po laiko 

pasukimo paskutinį spalio savait-
galį, artimiausią pirmadienį eis-
mo įvykių skaičius šokteli net 25 
proc., palyginti su kitomis darbo 
dienomis. 

Bendrovės Ekspertizių skyriaus 
vadovo Andriaus Žiukelio vertini-
mu, tokia eismo įvykių pokyčių di-
namika neturėtų stebinti. 

„Ir žiemos, ir vasaros laikas per-
sukamas savaitgalį, iš šeštadienio 
į sekmadienį, kad turėtume laiko 
prisitaikyti, įsijausti į pasikeitusį 
laiką. Tačiau akivaizdu, kad vienos 

dienos tam paprastai neužtenka, 
ir tai jaučiama jau pirmadieniais 
– žmonės patiria daugiau streso, 
esama daugiau skubėjimo ir auto-
matiškai – daugiau smulkių eismo 
įvykių“, – sako jis. 

Pasak A.Žiukelio, tiksliai nusa-
kyti, kaip žmonių savijautą veikia 
laiko persukimas – sudėtinga, ta-
čiau akivaizdu, kad poveikis daž-
niau net ir subjektyviai vertinamas 
neigiamai. 

„Vienareikšmiškai nesutariant, 
laiko persukimas yra gerai, blogai 

ir kokias apskritai pasekmes su-
kelia žmonių savijautai, dauguma 
europiečių ir lietuvių laiko suki-
nėjimo norėtų atsisakyti. Tą pa-
tvirtino 2018 metų vasarą 28-iose 
bendrijos narėse vykusi apklausa. 
Kaip bežiūrėtume, dauguma mūsų 
turi daugiau ar mažiau nusistovė-
jusį individualų paros ritmą, kuris, 
pasukus laikrodžius, keičiasi visa 
valanda. To, panašu, pakanka, kad 
bent kurį laiką jaustume įtampą“, 
– konstatuoja jis. 

Vienos savaitgalio dienos yra 
per mažai tikrai adaptacijai, todėl 
pirmadienį nepatariama pernelyg 
smarkiai atsipalaiduoti. 

„Jeigu yra žmonių, kuriems va-
landa į priekį ar atgal nedaro jokios 
įtakos, atsiras ir kita dalis žmonių, 
kurie dėl to nesijaučia gerai. Vai-
ruotojų savijauta ir miego kokybė 
yra vienas svarbiausių ir pernelyg 
dažnai nuvertinimų saugaus eismo 
veiksnių. Jis ne mažiau svarbus nei 
oro sąlygos ar techninė automobi-
lio būklė“, – teigia jis. 

2018 m. net 4,6 mln. žmonių 
dalyvavo apklausoje dėl laiko su-
kiojimo ir 80 proc. jų pasisakė prieš 
tokią praktiką. Skelbta, kad tai di-
džiausio apklausos dalyvių skaičiaus 
sulaukusi apklausa ES istorijoje. 

Tradicija sukioti laikrodžius 
buvo įvesta 1916 metais, kai Vokie-
tiją krėtė Pirmasis pasaulinis karą 
ir šalis siekė taupyti elektrą, dujas 
ir kitus išteklius. Vokietijos pavyz-
džiu netrukus pasekė kitos Europos 
šalys, pirmiausia Austrijos-Vengri-
jos imperija ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Taip vasaros laikas įsitvir-
tino Vakarų visuomenėse. 

Po Pirmojo pasaulinio karo kai 
kurios šalys laikrodžio sukimą du-
kart per metus atšaukė, tačiau An-
trojo pasaulinio karo metais vėl 
prie jo grįžo. 
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technikos kiemas

Skyrė baudą

Bendrovės „Neste Lietuva“ 
skleista reklama, kurioje buvo nu-
rodyta, kad naudojant „Neste“ de-
galus yra išmetama iki 20 proc. ma-
žiau Co2 dujų, klaidino vartotojus. 
Už Reklamos įstatymo pažeidimą 
Konkurencijos taryba degalais pre-
kiaujančiai bendrovei skyrė 8 688 
eur baudą.

Konkurencijos taryba ištyrė rek- 
laminę kampaniją, kurios metu – 
nuo 2018 m. pavasario iki rudens 
– buvo nurodyta, kad naudojant 
„Neste“ degalus yra išmetama iki 
20 proc. mažiau Co2 dujų.

Taryba nustatė, kad reklama klai-
dino vartotojus, nes šie galėjo su-
prasti, jog naudojant „Neste“ dega-
lus yra išmetama iki 20 proc. mažiau 
Co2, palyginti su kitais mažmeninėje 
rinkoje parduodamais degalais.

Tačiau „Neste Lietuva“ rekla-
muojamus degalus lygino ne su 
savo ar kitose degalinėse parduo-
dama produkcija, o su minerali-
niais, t. y. be bio- ar multifunkci-
nių priedų, degalais, kurių reklamos 
skleidimo laikotarpiu vartotojai ne-
galėjo įsigyti.

Tvarko kelią

Garsiajame Molėtų plente (kelias 
Vilnius–Utena), baigtas 4 km ilgio 
ruožo rekonstrukcijos etapas: nuo 
sankryžos su keliu Raudondvaris–
Giedraičiai–Molėtai iki sankryžos su 
keliu Vievis–Maišiagala–Nemenčinė 
kelias išplatintas nuo 2 iki 4 eismo 
juostų, įrengtos inžinerinės eismo 
saugos priemonės.

Rekonstruojant šį ruožą, kelias 
sustiprintas ir praplatintas, buvusią 
nekokybišką cementbetonio dangą 
pakeitė asfaltuota kelio danga. eis-
mo saugai gerinti kelyje panaikinti 
kairiniai posūkiai ir apsisukimai per 
skiriamąją juostą, nutiesti jungia-
mieji keliai. Pėsčiųjų ir dviratininkų 
saugumui pastatytas pėsčiųjų via-
dukas, įrengta požeminė pėsčiųjų 
perėja, šalia kelio nutiestas 4,4 km 
ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas.

Be to, atnaujintame ruože įreng-
tas kelio apšvietimas, apsauginiai 
atitvarai, triukšmą slopinanti sienu-
tė, tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių.

Pėsčiųjų viadukas pastatytas ties 
keliu į Raudondvarį, prie nuovažos 
į šalia esančias kavines (16,49 km), 
ties juo abejose kelio pusėse numa-
toma įrengti autobusų sustojimo 
aikšteles. Požeminė pėsčiųjų perėja 
įrengta magistralės 18,56 km, kur 
ties keliais į Gegliškių ir Pašilių kai-
mus yra autobusų stotelės.

Tolesni darbai šiame kelyje taip 
pat vyks etapais. Atsižvelgiant į 
esamą finansavimą, viso 80 km il-
gio kelio rekonstrukcija galėtų būti 
baigta iki 2030 m.
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Trumpai

Kaip tinkamai nešioti atšvaitą?

2018 m. net 4,6 mln. žmonių dalyvavo apklausoje dėl laiko sukiojimo Europos Sąjungoje ir 80 proc. jų pasisakė 
prieš tokią praktiką.

Pagrindinė taisyklė – pėsčiasis turi galvoti apie atvažiuojantį vairuotoją, ar 
šis pastebės jo segimą atšvaitą.

Persukus laikrodžius avaringumas 
šokteli net 25 procentais 



Lietuvoje išsiskiria daugiau 
kaip pusė šeimų. Skyrybų su-
keliamas stresas stiprumu nu-
sileidžia tik sutuoktinio mirčiai. 
Psichologė psichoterapeutė Jur-
ga Dapkevičienė, teikianti psi-
chologo konsultacijas (psicholo-
gejurga.lt), teigia, kad skyrybas 
išgyvenančius žmones lydi pasi-
metimas, baimė, liūdesys, pyktis, 
kaltė, sielvartas, neapykanta, įtū-
žis. Jų laukia ilgas kelias ieškant 
darnos ir ramybės, tačiau skau-
džias skyrybų pasekmes galima 
sušvelninti. Pirmiausia atlikime 
savianalizę ir aptarkime tipines 
būsenas, kurios paprastai apima 
skyrybas išgyvenančias moteris.

Viską galinti 
supermoteris

Kai tokias ar panašias frazes iš-
girstu iš besiskiriančiųjų, žinau, kad 
akistata su juos užplūdusiais jaus-
mais yra dar per sunki. Žmogui bū-
dinga savisauga. Kai situacija nepa-
keliama, ištverti ją padeda neigimas 
– atsisakymas pripažinti sunkumus. 
Pasitelkus neigimą ir savo vidinę, 
viską galinčią supermoterį, lengviau 
išgyventi, sustiprėti ir priimti poky-
čius. Supermoteris – viena iš mūsų 
asmenybės dalių – figūra, kuriai jo-
kie pavojai nebaisūs, kuri nepripa-
žįsta sunkumų. Dauguma mote-
rų turi tokią vidinę figūrą. Kad ir 
koks būtų jos vardas (Visatos val-
dovė, Ksena), svarbu, kad ši asme-
nybės dalis įsijungtų mums žinant 
ir pastebint, leidžiant jai veikti, bet 
neįstringant „viską susikursiu pati, 
nieko man iš jo nereikia“ ar pana-
šių scenarijų gniaužtuose. Jei jau-
čiate didelę pagundą save išreikšti 
būtent šitaip, dar sykį sustokite ir 

pagalvokite, kokią įtaką tokie ma-
nifestai turės jūsų ir jūsų vaikų atei-
čiai, duokite sau laiko, pasitarkite su 
artimaisiais ar profesionalais.

Bebaimė keršytoja

 Ši vidinė figūra dažniausiai seka 
paskui supermoterį. „Aš jam paro-
dysiu. Neturės gyvenimo nei jis, nei 
ta…“ Noras atkeršyti rodo, kad mes 
pykstame ir ieškome būdų, kaip tą 
pyktį išreikšti. Pyktis suteikia jėgų 
ir energijos. Belieka tik suvaldyti šį 
srautą ir nukreipti jį atsiskyrimui 
bei savo naujojo gyvenimo kūry-
bai, o ne svetimojo griovimui. Labai 
dažnai būna, kad didžiausia pykčio 
dozė tenka ne paliekančiam šeimą 
vyrui, bet trečiajam asmeniui, kuris 
„išdraskė“ šeimą. Tokį posūkį gali-
ma paaiškinti tuo, kad nesąmonin-
gai vis dar tikimasi atkurti santy-
kius, todėl vengiama pykti ant to, su 
kuriuo siekiama susitaikyti.

Kad ir kaip ten būtų, pasinau-
dokite pykčio energija ir nukreip-
kite ją savo naudai. Negaiškite laiko 
kerštui. Jis neatneš įsivaizduojamo 
palengvėjimo. Sakoma, kad kerštas 
– saldus. Tačiau šis posakis greičiau-
siai apibūdina tas akimirkas, kai lei-
di sau atsiduoti kunkuliuojančiam 
pykčio verpetui ir genialus keršto 
planas susidėlioja tarsi savaime, be 
jokių pastangų. Neapsigaukite ir 
tuomet, kai galvoje iškyla papras-
tas, žmogiškas, bet iš esmės taip pat 
destruktyvus, noras, kad jis irgi pa-
tirtų tai, ką patiriate jūs. Šio noro 
verta atsisakyti ne vien dėl to, kad 
jis – neįmanomas, ir joks žmogus 
šiame pasaulyje negali būti jūsų vie-
toje. Toks noras slepia tą patį pyktį 
ir keršto troškimą, tik subtiliau iš-
reikštą. Padėti sau įsisąmoninti ir 

išreikšti pyktį galite ir užbaigdama 
sakinį „Aš pykstu…“ Jei nuoskaudų 
susikaupė daug, ir jūs vis prisimena-
te ką nors naujo, užveskite „Skundų 
knygą“, kurioje galėtumėte žymėti 
partnerio prasižengimus. Pildykite 
šią knygą tol, kol vieną dieną pasiju-
site laisva ir buvusiam sutuoktiniui 
nebesinorės ištarti nieko asmeniška.

Nuskriaustoji ir 
pažemintoji 

Tai dar viena vidinė figūra, mėgs-
tanti užimti centrinę vietą skyry-
bų situacijoje. Svarbu suprasti, kad 
dažna ir labai žmogiška litanija „…
ir kaip jis taip galėjo? Nuskriaudė 
vaikus, išdraskė šeimą“ slepia gai-

lestį sau, norą būti geram (pačiam 
geriausiam) ir teisiam. Gailėti savęs 
yra natūralu ir sveika, kol pasiguo-
dimai netampa nuolatiniu verkšle-
nimu ir neperauga į aukos poziciją. 
Neužstrikite ties skyrybų patirti-
mi. Nejaugi ir po 10 metų mąstysite 
apie tai, kaip jis – niekšas – sugrio-
vė jums gyvenimą? Juk viskas būtų 
pernelyg paprasta (ir palyginti len-
gvai pataisoma), jei kaltas būtų tik 
kuris nors vienas. Jautriai ir nuošir-
džiai išklausykite savo vidinę kan-
kinę. Tegu ji išlieja savąją savigailą, 
kad padėtų jums pasiruošti savosios 

atsakomybės pripažinimui. Juk tik 
tada galėsite iš tikrųjų liūdėti ir kar-
tu sveikti, padėti tašką, atsisveikinti 
ir atversti naują gyvenimo lapą. Šio 
etapo mantra – kuo įvairiau užbaig-
tas sakinys „Man gaila…“

Kai jausmai kaip jūra

Liūdesys, skausmas, sielvartas, 
vienatvė, ilgesys – dažni jausmai, 
nuolat iškylantys skyrybų situa-
cijoje. Neslopinkite jų. Priešingai, 
atsiverkite jiems ir atraskite kuo 
daugiau būdų, kaip su jais išbūti. 
Pasinerkite į liūdesį, leiskite už-
plūsti ilgesiui. Tačiau neįsikibkite 
į juos. Leiskite jiems išsekti ir pa-
sibaigti. Pastebėkite ritmą: jausmai 

ateina ir atsitraukia. Pamąstykite, 
kas galėtų sušvelninti jausmus, kai 
jie tampa ypač aštrūs. Gal pieši-
mas, gal muzikavimas ar kita me-
ninė veikla, galbūt sporto klubas ar 
baseinas, pasilepinimas grožio pro-
cedūromis. O gal širdies gelmėje 
turite svajonių, kurios tik ir laukia 
savo valandos? Viskas tikrai praeis, 
reikia tik išbūti.

Nesidairykite atgal

Būna, kad po skyrybų mintimis 
vis grįžtama prie bendro gyvenimo 

būties, atrodo, kad atsiskyrimas dar 
neįvykęs, bandoma atnaujinti santy-
kius. Žinoma, pasitaiko porų, kurios 
skiriasi ir taikosi, tačiau tai daugiau 
išimtis nei taisyklė. Gerai pamąsty-
kite, ko iš tikrųjų siekiate? Susigrą-
žinti šeimą?.. Ar tai atrodo vis dar 
realu, net ir po teismo sprendimo? 
Ar jūsų sutuoktinis tikrai tas žmo-
gus, su kuriuo norėtumėte ir galė-
tumėte auginti vaikus, sulaukti se-
natvės?.. Nepuoselėkite vilčių, kad 
viskas pasikeitė arba dar pasikeis. 
Skirtis sunku, bet jei kartu išgyven-
ti buvo neįmanoma, ryšys nutrūko, 
blaškytis neverta. 

Jei jaučiate įkyrų norą pasikalbėti 
su savo buvusiuoju, išsakyti jam pa-
tirtas skriaudas, išsiaiškinti ar pan., 
turėkite omenyje, kad ne mažesnį 
efektą ir geresnius rezultatus duos 
pokalbis mintyse. Įsivaizduokite 
savo sutuoktinį ir išsakykite jam 
savo nuoskaudas. Tuomet atsisto-
kite į partnerio vietą ir atsakykite už 
jį. Vidinį dialogą tęskite tol, kol jis 
išseks, o jūs pati pasijusite bent tru-
putį laisvesnė. Tuo metu bandymas 
išlieti širdį buvusiajam greičiausiai 
baigtųsi abipusiškais kaltinimais.

Trauma vaikams

Šeimos iširimas vaikų pasąmo-
nėje gali sietis su mirtimi, pasau-
lio pabaiga. Vaikas negali suvokti, 
kad tėvų konfliktai pernelyg gilūs 
ar neišsprendžiami. Mažieji mėgsta 
rutiną ir pastovumą – tai, prie ko 
jie yra pripratę. Skyryboms pritar-
tų tik itin dideles skriaudas ar iš-
naudojimą patyręs vaikas. Skirtis 
ar gyventi kartu – tai suaugusiųjų 
sprendimas, vaikai čia neturėtų būti 
painiojami. Apie skyrybas jiems tu-
rėtų būti pranešama, kai jos jau tik- 
rai nebeišvengiamos. Pokalbis šia 
tema būtinas, vaikai neturėtų būti 
laikomi nežinioje ar paliekami susi-
gaudyti patys. Žodžiai, kuriuos jūs 
parinksite kalbėdami šia tema, turi 
būti paprasti ir aiškūs. Pavyzdžiui: 
„Aš ir tėtis nusprendėme gyventi 
atskirai. Tai mūsų sprendimas. Tu 
liksi gyventi su manim, ten kur ir 
dabar gyveni. Su tėčiu susitiksi sa-
vaitgaliais.“ Nesakykite vaikui, kad 
nebemylite vienas kito – tai reikštų, 
kad vieną dieną ir jo galite nebe-
mylėti. Nesakykite, kad susipykote, 
juk kai vaikai susipyksta, jiems lie-
piate susitaikyti… Parinkite vaiko 
amžiui tinkamus žodžius, kuriuo-
se atsispindėtų, kad skyrybos – tai 
dviejų suaugusių žmonių sprendi-
mas, vaikai čia niekuo dėti, o mama 
ir tėtis jais visada rūpinsis. Leiski-
te mažyliui išreikšti savo jausmus 
ir nuomonę apie artėjančius gy-
venimo pokyčius. Būkite pasiruo-
šę pykčiui ir protestams. Sulaukę 
neišvengiamo klausimo „Kodėl?“, 
nepulkite aiškinti savo santykių 
peripetijų, teisintis ar versti kaltę 
partneriui. 
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Kaip išgyventi skyrybas

į skyrybų vaidus vaikai neturėtų būti painioja-
mi. Apie skyrybas vaikams turėtų būti praneša-
ma, kai jos jau tikrai nebeišvengiamos. Pokalbis 
šia tema būtinas, vaikai neturėtų būti laikomi 
nežinioje ar paliekami susigaudyti patys.
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Vargu ar vaikui iš tikrųjų rūpi 
jūsų santykių detalės. Mažieji iki 
pat paauglystės mąsto egocentriš-
kai. Klausinėdami jie bando išsiaiš-
kinti savo vietą šioje istorijoje. Jau-
nesni vaikai skyrybų priežastis sieja 
išimtinai su savimi. „Tėtis išeina, nes 
aš buvau negeras, ir jis manęs nebe-

myli“ – dažna mažojo išvada. Vai-
kams reikėtų tvirtai užtikrinti, kad 
jie čia niekuo dėti ir yra mylimi, jais 
bus pasirūpinta.

Tenka pripažinti, kad skyrybos 
turi ne tik trumpalaikes, akivaiz-
džias, bet ir ilgalaikes, užslėptas pa-
sekmes. Vaikai gali tapti neramūs, 
baimingi, liūdni, prislėgti, jautres-
ni nei įprasta, pablogėja mokslo 

rezultatai, elgesys. Jie gali bandyti 
kontroliuoti su jais gyvenantį tėvą, 
kiekvieną akimirką bandydami iš-
siaiškinti, ką, kur ir su kuo šis vei-
kia, kada grįš. Gali pasireikšti nak-
tiniai košmarai, regresas – grįžimas 
į ankstesnę raidos stadiją. Pvz., vai-
kas, kuris jau buvo išmokęs naudo-
tis tualetu, gali nustoti juo naudotis. 
Tėvų skyrybas patyrę vaikai suaugę 

rizikuoja dažniau patirti depresijos 
epizodus, patys labiau linkę skirtis. 
Tačiau yra ir guodžiančių žinių: esa-
ma tyrimų, kurie nerodo, kad vaikai 
iš išsiskyrusių šeimų kuo nors skir-
tųsi nuo pilnoje šeimoje gyvenančių 
bendraamžių.

Mamos dažnai jaučiasi kaltos 
dėl skyrybų ir bando šį jausmą iš-
pirkti „mylėdamos“ už du. Nepa-
siduokite šiai pagundai. Lepini-
mas nepadės kompensuoti tėvo 
stygiaus. Visiems vaikams reika-
lingos ribos ir aiški tvarka. Be to, 
nepamirškite, kad jūs taip pat tu-
rite teisę į laiką tik sau, turite teisę 
pramogauti ir ilsėtis, net jei kartais 
ir ima atrodyti, kad kiekvieną lais-
vą akimirką turėtumėte skirti vai-
kams. Mintis paaukoti savo gyve-
nimą vaikams yra iš esmės ydinga. 

Neužsidarykite, palaikykite ryšius 
su draugais ir artimaisiais. Neap-
siribokite vienišomis, taip pat sky-
rybas patyrusiomis draugėms. Ben-
draukite su laimingai santuokoje 
gyvenančiais žmonėmis ir nepa-
liaukite tikėtis, kad dar spėsite į tą 
patį traukinį.

Nejuodinkite tėvo

Kad ir kokie būtų jūsų santykiai 
su buvusiu vyru, prisiminkite, kad 
tai tik jūsų nuomonė. Vaikai turi 
teisę į savąją. Net jei manote, kad 
jūsų sutuoktinis destruktyvus žmo-
gus, neskubėkite, suteikite jam šansą 
būti kitokiam savo vaikams. Nekal-
tinkite sutuoktinio girdint vaikui, 
nesijauskite atstumta, jei vaikas iš 
susitikimo su tėvu grįžta patenkin-
tas ir laimingas. Pasidžiaukite su 
juo ir už jį. Jokiu būdu nejuodin-
kite vaiko tėvo ir nemanykite, kad 
tokiu būdu pavyks patraukti vaiką į 
savo pusę. Kiekvienas vaikas trokš-
ta turėti mylintį, stiprų ir sėkmingą 
tėtį. Padarykite viską, kad ši svajo-
nė išsipildytų.

Pabrėžkite vaikui, kad tėtis jį 
myli ir kaip mokėdamas rūpinasi, 
net jei negali su juo susitikti, pažais-
ti, pasivaikščioti – tai sumažins vai-
ko vienišumą. Savo nuomonę apie 
tėvus vaikas susidarys tik užaugęs, 
kai sukurs savo šeimą. Jei vaikas 
augs žinodamas, kad tėvas jį paliko 
ir pamiršo, jam bus sunku atsikraty-
ti nereikalingumo jausmo ir patikėti 
savo verte, būti visapusiškai sveika 
asmenybe.

Parengė Virginija Genienė

Moters pasaulis

 Atkelta iš 13 p. 

Kaip išgyventi skyrybas

Šiemet ruduo ilgas, tad ir lap-
kričio mėnesį, kol nepašalo, kol 
žemės nesukaustė gruodas, dar 
nevėlu pasikasti vaistingųjų au-
galų šaknų, kurios mums padės 
ištverti žiemos šalčius, sustiprins 
organizmą ir pagelbės sužvar-
bus, peršalus. Savo rankomis su-
rinktos vaistažolės iš nuošalių, 
neužterštų vietų nenusileidžia 
vaistinėse pirktiems maisto pa-
pildams. 

Mandžiūrinės aralijos

Lietuvoje daug kur auga arali-
jų krūmai, kurių kamienai apaugę 
spygliais. Jie leidžia daug atžalų, dar 
vadinamų velnio lazdomis. Nedaug 
kas žino, kad jų šaknys yra puiki 
organizmą tonizuojanti priemonė, 
ypač tinkama vartoti niūriomis ru-
dens ir žiemos dienomis, kai trūks-
ta energijos, apima apatija. Aralijas 
tinka vartoti esant protiniam ir fi-

ziniam pervargimui, jos gerina me-
džiagų apykaitos procesus, didina 
organizmo atsparumą nepalankiems 
gamtos veiksniams. 

Aralijų šaknis geriausiai susmul-
kinus užpilti degtine ar medicininiu 
spiritu ir vartoti rytais po du valgo-
muosius šaukštus. Galima iš smul-
kintų šaknų virti arbatą, tačiau jos 
turi labai kartų skonį. Aralijų ne-
galima vartoti esant padidėjusiam 
kraujo spaudimui.

Dilgėlės

Jeigu neprisirinkote ir nepasi-
džiovinote dilgėlių žolės bei sėklų, 
nepatingėkite prisikasti šios nau-
dingos vaistažolės šaknų. Jos auga 
dirvos paviršiuje, todėl apsimovus 
storesnes pirštines jų galima nesun-
kiai prisirauti. Nuplautas dilgėlių 
šaknis reikėtų supjaustyti arba su-
karpyti ir džiovinti orkaitėje ją ati-

darius arba tiesiog paskleisti popie-
rinėje dėžutėje ant šilto radiatoriaus. 
Džiovintas dilgėlių šaknis galima 
sumalti į miltelius ir gerti užplikius 
verdančiu vandeniu.

Kitas būdas – smulkintas, ne-
džiovintas dilgėlių šaknis užpilti 
40 laipsnių degtine, vartoti palai-
kius mažiausiai dvi savaites.

Tyrimais įrodyta, kad dilgėlių šak- 
nų ekstraktas apsaugo vyrus nuo 
prostatos išvešėjimo ne blogiau nei 
tam skirti vaistai. Padidėjusi prosta-
ta yra dažna vyresnio amžiaus vyrų 
problema, kuri vėliau gali išsivys-
tyti į vėžį. 

Dilgėlės tirština kraują, todėl jų 
preparatų negalima vartoti, jeigu 
padidėjęs kraujo krešumas. Varto-
jant dilgėles, reiktų gerti ir kraują 
skystinančias vaistažolių arbatas 
(aviečių lapų ar stiebų, liepžie-
džių).

Kiaulpienės 

Kiaulpienės – įkyrios piktžolės 
darže, bet ir gydytojai, ir liaudies 
medicinos žinovai jas vadina gy-
vybės šaknimis. Jose yra karčiųjų 
medžiagų, inulino, raugų, organi-
nių rūgščių, vitaminų C ir B. Taigi 
nepatingėkite pasikasti dvimečių 
kiaulpienių šaknų. Gydomųjų sa-
vybių turintis augalas:
 gerina apetitą, skatina visų 

virškinimo organų darbą, pagreiti-

na tulžies išsiskyrimą, gerina kepe-
nų, inkstų, skrandžio veiklą, todėl 
ypač tinka turintiems antsvorio, ma-
žai judantiems žmonėms;
 gerina sąnarių ir kaulų jun-

giamojo audinio būklę, todėl pade-
da esant sąnarių uždegimams; 
 pašalina iš organizmo blogąjį 

cholesterolį, todėl tinka vartoti ate-
rosklerozės profilaktikai, atminčiai 
gerinti;
 padeda sergant cukriniu dia-

betu, nes turi inulino;
 valo kraują, gerina medžiagų 

apykaitą, tinka vartoti, kai odą beria 
spuogais, dažnai užkietėja viduriai, 
kankina pilvo skausmai; 
 po chemoterapijos ar spindu-

linio gydymo valo ir stiprina orga-
nizmą. 

Iškastas šaknis reikia gerai nu-
plauti šiltame vandenyje, nutrinti 
kietu šepetėliu ir apdžiovinti. Su-
smulkintas džiovinti nekarštoje or-
kaitėje, džiovykloje ar tiesiog ant 
radiatoriaus paskleistas ant popie-
riaus.

Parengė Valda Dagilė

Patarimai

Gyduolių augalų šaknys sveikatai

Aralijų šaknis tinka vartoti esant protiniam ir fiziniam pervargimui, jos ge-
rina medžiagų apykaitos procesus, didina organizmo atsparumą.

Nekaltinkite sutuokti-
nio girdint vaikui, ne-
sijauskite atstumta, 
jei vaikas iš susitikimo 
su tėvu grįžta paten-
kintas ir laimingas. 
Pasidžiaukite su juo  
ir už jį.
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Arvydas Praninskas
VL žurnalistas

Europa bando atremti vis stip- 
rėjantį demografinių iššūkių, su-
sijusių su visuomenės senėjimu ir 
darbo jėgos trūkumu, spaudimą. 
Padėtis tokia rimta, kad, pasak 
konservatyvios pakraipos JAV lei-
dinio „National Review“, europie-
čiams iškilo klausimas: ar jie išvis 
turi ateitį?

Taps įvairesnė

Prieš kelias dienas Vokietijos vi-
suomeninis transliuotojas „Deuts-
che Welle“ paskelbė migracijos eks-
perto nuomonę, kad po 20 metų kas 
trečias Vokietijos gyventojas bus 
migrantas. Tokia prielaida iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti šokiruojan-
ti, nes šiuo metu imigrantai sudaro 
apie 15 proc. visų Vokietijos gyven-
tojų. Joje dabar gyvena 83,6 mln. 
žmonių, prognozuojama, kad dėl 
gimstamumo rodiklius pranoks-
tančio mirtingumo (ši tendencija 
tęsiasi dar nuo 8-ojo XX amžiaus 
dešimtmečio) Vokietijos gyventojų 
skaičius iki 2060 m. gali sumažėti 
iki 71 mln. Gimstamumas Vokie-
tijoje yra vienas mažiausių pasaulyje.

Vokietijos Federalinio darbo ty-
rimų instituto migracijos tyrimų 
departamento vadovas Herbertas 
Bruckeris, kalbėdamas apie mi-
gracijos tendencijas šalyje, tvirti-
no, kad Vokietija „taps įvairesnė“. 
„Šiuo metu apie ketvirtadalio Vo-
kietijos gyventojų šaknys yra užsie-
nyje. Po 20 metų tokių migrantiškų 
šaknų turinčių gyventojų bus ma-
žiausiai 35 proc., galbūt net daugiau 
nei 40 proc.“, – sakė migracijos eks-
pertas, kurio žodžius citavo ELTA. 
Jo teigimu, miestuose ši tendencija 
bus dar ryškesnė. „Tai, ką dabar ma-
tome dideliuose miestuose, ateityje 
bus normalu visoje šalyje“, – sakė jis, 
kaip pavyzdį pateikdamas Frankfur-
tą. Jame migrantų ir jų vaikų ateityje 
esą bus tarp 65 ir 70 proc.

Ekonomistai tvirtina, kad finansi-
nei padėčiai palaikyti Vokietijai kas-
met iki pat 2060-ųjų reikės po 400 
tūkst. migrantų. Labiausiai stengtis 
esą reikia dėl aukštos kvalifikacijos 
darbo jėgos iš užsienio. H.Bruckerio 
teigimu, Vokietija turi atsiverti ki-
toms šalims, nes darbuotojų iš Rytų 
ir Pietų Europos jau nebepakanka.

Vokietijos pavyzdys gerai atspin-
di natūralias Europos demografines 
tendencijas, tačiau, pasak „National 
Review“, šio amžiaus pradžioje se-
nojo žemyno gyventojams iškilo dar 
dramatiškesnis demografinis klau-
simas, susijęs su jų pačių ateitimi. 
Kai kuriose šalyse, ypač Vokietijo-
je, Italijoje, Austrijoje, jau ne vieną 
dešimtmetį mažėja čia gimusių ir 
užaugusių gyventojų skaičius.

Naujos kartos –  
vis mažesnės

Gimstamumas taip sumažėjo, 
kad kiekviena nauja vietinių gy-
ventojų karta yra maždaug trečdaliu 
mažesnė už ankstesniąją. Kurį laiką, 
pasak demografų, tokią tendenci-
ją maskavo 6-ąjį praėjusio amžiaus 
dešimtmetį Vokietijoje gimusi gausi 
„kūdikių bumo“ karta, tačiau dabar 
jos atstovai jau pensinio amžiaus, 
dalis jau ir mirę. Didėja imigran-
tų ne iš Europos šalių, dažniausiai 
iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afri-
kos, skaičius. Kai 2015-ųjų vasarą 
kanclerė Angela Merkel pasisiūlė 
priimti pabėgėlius, ieškančius prie-
globsčio dėl pilietinio karo Sirijoje, į 
Vokietiją papildomai atvyko 1,5 mi-
lijono imigrantų ne tik iš Sirijos, bet 
ir iš viso musulmoniškojo pasaulio. 
Dauguma atvykėlių buvo jauni vy-
rai. Pasak „National Review“, dėl 
prasto kanclerės A.Merkel sprendi-
mo ir jo sukeltų socialinių, ekono-
minių bei kriminogeninių proble-
mų po kelerių metų buvo praktiškai 
sujaukta šalies politinė sistema, ir 
pirmą sykį nuo 1930-ųjų Vokietijos 
demokratiją užgriuvo nesutaikomo 
nacionalizmo banga.

Deja, tai tik problemos pradžia, 
teigiama leidinyje. Migracijos, pas-
taraisiais dešimtmečiais vykusios iš 
Artimųjų Rytų, masto esą pakanka 
tam, kad Europoje anksčiau ar vėliau 
kiltų politinė krizė. Tačiau tai vis dėl-
to menkniekis, lyginant su tuo, kas 
senojo žemyno laukia artimiausiais 
dešimtmečiais, kai prasidės masinė 
migracija į Europą iš subsacharinės 
Afrikos, į pietus nuo Sacharos esan-
čių Afrikos šalių. Djuko universiteto 
( JAV) profesorius Stephenas Smit-
has, daug metų nagrinėjęs Afrikos 
politines, socialines ir ekonomines 
problemas, neseniai parašė knygą 
„Europietiška karštligė“, kuri buvo 
išleista Prancūzijoje. Joje S.Smithas 
išdėstė savo motyvuotą ir nešališką 
požiūrį į artėjančią masinę migraciją 
iš Afrikos į Europą. Vos tik išvydusi 
dienos šviesą, ši knyga sukėlė didelį 
šurmulį Paryžiuje. Dabar ji pasirodė 
jau ir anglų kalba.

Pribloškiantis mastas

„Europietiška karštligė“ pradeda-
ma svarbiausių faktų išdėstymu. Gy-
ventojų skaičius Afrikoje didėja grei-
čiu, niekad nematytu jokiame kitame 
žemyne. Vien tik subsacharinės Afri-
kos, dar vadinamos Juodąja, populia-
cija šiuo metu siekia apie vieną mili-
jardą žmonių. Iki šio amžiaus vidurio 
gyventojų skaičius čia išaugs daugiau 
nei 2 kartus ir pasieks 2,2 mlrd. Tuo 
pat metu Vakarų Europos gyvento-
jų skaičius susitrauks iki maždaug 
500 mln. Šie skaičiai nėra paimti „iš 
lubų“ – tai oficialios išankstinės Jung-
tinių Tautų ekspertų prognozės.

Kuo išsamiau nagrinėji šiuos skai-
čius, tuo geriau suvoki šios proble-
mos mastą. Jis tiesiog pribloškia, tei-
gia „National Review“. 1950 metais 
į pietus nuo Sacharos esanti Nigerio 
Respublika pagal gyventojų skaičių 
(2,6 mln.) buvo mažesnė už Niujorko 
rajoną Brukliną. 2050 m. Nigerio gy-
ventojų skaičius išaugs iki 68,5 mln., 
ir jis pasivys Prancūziją. Iki to laiko 
kaimyninė Nigerija savo gyventojų 

skaičiumi (411 mln.) gerokai pra-
lenks Jungtines Valstijas. 1960 m. Ni-
gerijos sostinėje Lagose gyveno vos 
350 tūkst. gyventojų. Tačiau šiandien 
Lagoso gyventojų skaičius yra 620 
kartų didesnis – jis pasiekė 21 mln., 
ir prognozuojama, kad per 30 metų 
jis padvigubės. Lagosas taps didžiau-
siu pagal gyventojų skaičių miestu 
pasaulyje, kuriame gyvens maždaug 
tiek pat žmonių, kiek dabar gyvena 
Ispanijoje.

Migracija iš piečiau Sacharos 
esančių Afrikos šalių į Europą per 
Viduržemio jūrą dar nėra masinė, ji, 
galima sakyti, tėra žvalgomojo pobū-
džio. Pastaruoju metu ji siekia maž-
daug tik po 200 tūkst. žmonių per 
metus. Tačiau tai, kad ją jau keletą 
metų pavyksta išlaikyti šiame lygyje, 
yra milžiniškų Europos valstybių pa-
stangų rezultatas, be kita ko, ir slaptų 
Italijos valdžios derybų su įtakingais 
Šiaurės Afrikos veikėjais, kontroliuo-
jančiais Libijos pakrančių apsaugos 
tarnybos likučius, pasekmė. Tačiau, 
kaip ilgai pavyks išlaikyti milžiniš-
ką imigracijos iš Juodosios Afrikos 
spaudimą, sunku pasakyti.

Kiek žmonių potencialiai siektų 
iš subsacharinės Afrikos šalių per-
sikelti gyventi į Europą ir kiek mi-
grantų Europos šalys pajėgtų priim-
ti? S.Smithas siūlo kelis būdus tokios 
migracijos mastams įvertinti. Pasak 
jo, laikotarpiu nuo 1850 m. (kai Eu-
ropoje gyveno 200 mln. žmonių) iki 
Pirmojo pasaulinio karo (tada euro-
piečių skaičius išaugo iki 300 mln.) iš 
Europos šalių emigravo (daugiausia 
į Ameriką) apie 60 mln. gyventojų. 
1955 m. Meksikoje gyveno 30 mln. 
žmonių, iki 1975 m. šis skaičius iš-
augo iki 60 mln. O dar po 30 metų 
į Jungtines Valstijas buvo persikėlę 
10 mln. meksikiečių. Šiandien Jung-
tinėse Valstijose gyvena 37 mln. mek-
sikietiškų šaknų turinčių amerikiečių, 
tai sudaro 11,2 proc. visų gyventojų. 
Tad kas nutiks per artimiausius 30 
metų, kai Afrikos gyventojų skaičius 
išaugs iki 2 mlrd.? Tiesa tokia, kad 
niekas nežino, tačiau S.Smithas at-
sargiai prognozuoja, kad tuo atveju, 
jeigu Afrikos šalių ekonominis augi-
mas vyktų pagal meksikietišką mode-
lį, iki šio amžiaus vidurio afrikietiškos 
kilmės europiečių skaičius galėtų pa-
siekti 150 mln.

Dvi sąlygos

Su masine migracija iš Afrikos 
į Europą susiję įvairūs stereotipai, 

teigia „National Review“. Pavyz-
džiui, daugelis mano, kad pagrin-
dinė jos priežastis – itin didelis 
skurdas. Tai netiesa: reali galimy-
bė afrikiečiams emigruoti į Europą 
atsiranda tik tada, kai ten gyvenan-
čiam žmogui, dažniausiai jaunam, 
pavyksta sukaupti maždaug 2 000 
JAV dolerių. Tai pati geriausia in-
vesticija jam, o dažnai ir visam jo 
gimtajam kaimui. Jeigu išvykusia-
jam pasiseks, jis pasirūpins ir kitais. 
Jei toks S.Smitho teiginys yra tei-
singas, Europos Sąjunga daro la-
bai didelę klaidą skirdama subsidi-
jas pramonei ir darbo rinkai plėtoti 
Afrikos šalyse, iš kurių išvyksta di-
džiausi emigrantų srautai. Gali būti, 
kad ši finansinė ES parama padeda 
Afrikos šalims, tačiau tokia politi-
ka migracijos požiūriu veikia prie-
šingai, nei norėtųsi: finansiškai šiek 
tiek prakutę šių šalių gyventojai su-
kaupia pakankamai pinigų nelega-
liai kelionei į Europą, todėl migra-
cija tik didėja.

Antroji masinę migraciją iš Afri-
kos į Europą lengvinanti priežastis 
– kai kuriuose Europos didmies-
čiuose įsikūrusios imigrantų afri-
kiečių bendruomenės. Geras pa-
vyzdys, kaip tai veikia, galėtų būti 
Minesotos valstija ( JAV). Tai, kad 
šioje valstijoje gyvena daugiau nei 
25 proc. visų iš Somalio kilusių 
amerikiečių (Kongrese jau yra pir-
moji jų atstovė Ilhan Omar), lėmė 
grupelė 1980 m. į šią valstiją gyventi 
persikėlusių verslininkų iš Mogadi-
šo. Taigi, iš tikrųjų reikia tik pinigų 
kelionei ir buvusių tėvynainių, kurie 
padės įsikurti. Kai tik atsiranda šios 
dvi sąlygos, vargu ar kam pavyks at-
kalbėti potencialų emigrantą. Taip, 
pakeliui į Europą tūkstančiai mig- 
rantų paskęsta Viduržemio jūroje, 
mirties tikimybė siekia 1 : 300. Nors 
tai ir tragedija, visgi ji nėra nelega-
lius migrantus atgrasantis veiksnys: 
pavyzdžiui, Pietų Sudane gyvenan-
čiai moteriai tikimybė numirti gim-
dant siekia 1 : 60, tai yra, 5 kartus 
didesnė.

Istorija moko, kad kartais pats 
gyvenimas randa būdų išspręsti iš 
pažiūros neįveikiamas problemas. 
Nevaldomos masinės migracijos iš 
perpildytos Afrikos į senstančią ir 
mažėjančią Europą grėsmė – viena 
iš jų. Kas bus ateityje, niekas neži-
no, bet tikimybė, kad demografinis 
Europos veidas jau netolimoje atei-
tyje gali pasikeisti neatpažįstamai, 
yra labai reali.

geriau užsimerkti?
Europa demografijos veidrodyje: 

Nenorom tenka pripažinti realybę: Europa sensta, mažėja ir nyksta.

Migrantų iš Afrikos stovyklavietės Paryžiaus centre prieš 3 metus. Kas bus 
po dar 10 metų?
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Valentinas Daubaras

Kalvarijoje gyvenanti Indrė Ni-
kitina yra puikus pavyzdys, kaip 
savo aistrą galima paversti vers-
lu. Nuo mažens begalinę trauką 
gamtai ir įvairiems augalams jau-
čianti jauna moteris prieš keletą 
metų ėmė gaminti miniatiūrinius 
sodus. Kone kasdien jų paklausa 
tik didėja.

Teko eksperimentuoti

Sodybos miško tankmėje, smėlė-
ti paplūdimiai su jūrų žvaigždėmis 
ir kaktusais, tarp grybų šuoliuojan-
tys maži kiškiai bei iš praeities at-
giję dinozaurai, parke ant suoliukų 
sėdinčios įsimylėjėlių porelės ir virš 

jų galvų skraidantys balti paukšte-
liai – ne, tai ne scenos iš kino fil-
mų. Tai – I.Nikitinos kuriamų mini 
sodų vaizdai. Kartais net sunku pa-
tikėti, ką į savo kūrinius gali sutal-
pinti ši jauna moteris. Kaip ji pati 
teigia, stiklinėje vazoje greta pačių 
įvairiausių augalų gali apsigyventi 
kokie tik nori daiktai bei padarėliai.

Kūryba Indrę traukė nuo ma-
žens. Klaipėdos universitete jūrų 
hidrologijos magistro studijas 
kremtanti kalvarijietė anksčiau lais-
valaikiu gamindavo sapnų gaudyk-
les ir įvairius papuošalus, o dabar 
mėgsta tapyti paveikslus, nemažai 
laiko skiria romano rašymui, tačiau 
didžiausią dėmesį sutelkia ties mini 
sodų gamyba. Pirmą kartą minia-
tiūrinius sodus Indrė išvydo inter-

nete. Tai įvyko maždaug prieš tre-
jus metus. Kurį laiką matyti vaizdai 
I.Nikitinai nedavė ramybės, ji ir pati 
panoro pasigaminti ką nors pana-
šaus. Galiausiai jauna moteris ėmė 
ieškoti, kur galėtų įsigyti reikiamų 
medžiagų.

„Kartą nusipirkau apvalią stikli-
nę vazą ir kelis sukulentinius au-
galus. Mano pirmasis mini sodas 
buvo panašus į jūros dugną, su un-
dinėlės skulptūrėle. Deja, jis ilgai 
neišsilaikė. Pasirodo, buvau pridė-
jusi pernelyg daug smėlio ir auga-
lai neįsišaknijo. Apskritai, prireikė 
šiek tiek laiko ir kelių bandymų, 
kol supratau, kaip viską teisingai 
padaryti, kad mano gaminami so-
dai kuo ilgiau džiugintų kitus“, – 
teigė I.Nikitina.

Galima sodinti visur
Norintiems patiems pasigaminti 

miniatiūrinį sodą Indrė pataria įsi-
savinti keletą niuansų. Visų pirma, 
reikia žinoti, kurie augalai tarpusa-
vyje dera, o kurie – ne. Pavyzdžiui, 
jei šalia kaktuso bus pasodintos fi-
tonijos, vienas iš šių augalų neabe-
jotinai nukentės.

„Fitonijos mėgsta drėgmę, tad 
jas reikia nuolat laistyti, kitu atveju 
jos nuvys. O kaktusai – priešingai. 
Laistomi jie greitai supūtų. Žinių 
apie gėles semiuosi iš interneto, bet 
geriausia praktika yra tada, kai pati 

eksperimentuoju ir pamatau, kaip 
augalams sekasi augti kartu“, – tei-
gė pašnekovė.

Ji sakė, jog norintieji patys pasiga-
minti miniatiūrinį sodą privalo gerai 
apgalvoti tai, kiek vėliau dėmesio jam 
galės skirti. Nuo to priklauso sodi-
namų augalų pasirinkimas. Taip pat 
būtina pagalvoti ir apie drenažą, že-
mių rūšis bei jų kiekius.

Indrės teigimu, miniatiūrinis so-
das savo grožį gali išlaikyti mažiau-
siai pusmetį, tačiau viskas priklauso 
nuo jo priežiūros. Pagrindinė žmo-
nių daroma klaida – pernelyg daž-
nas augalų laistymas. Kalvarijie-
tės nuomone, mini sodų priežiūra 
nėra sudėtinga. Juos tereikia padėti 
ten, kur nesvilina tiesioginiai saulės 
spinduliai, bet ir nelaikyti visiška-
me pavėsyje. Šaltesniu metų laiku 
laistyti augalus užtenka kartą per 
savaitę, o vasarą tai daryti galima ir 
dažniau. Kaktusus pakanka palieti 
kartą per mėnesį. Kai augalai pa-
auga ar išleidžia atžalų, juos galima 
karpyti, formuoti.

Įprastai Indrė gamina dviejų 
rūšių sodus. Vasarą žmonės dau-
giausiai perka kabančius mini 
sodus – nedidelius stiklinius 
burbulus, pakabinamus ant 
metalinio stovo. Žiemą, kai 
visiems norisi daugiau švie-
sos, o už lango temsta daug 

anksčiau, klientai iš suvalkietės 
dažniau perka didelius, pastato-

mus mini sodus su lemputėmis. 
I.Nikitina teigė mėgstanti naujus 
iššūkius, tad gėles komponuojanti 
įvairiose vietose ir daiktuose, kurie 
iš pirmo žvilgsnio neatrodo tam pri-
taikyti. Neseniai ji palėpėje atrado 
močiutes stiklainius, į kuriuos taip 
pat pradėjo sodinti augalų kompo-
zicijas.

Mamos ir močiutės įtaka

Įprastai per mėnesį jauna moteris 
parduoda apie 20 mini sodų. Prieš 
didžiąsias metų šventes jų populia-
rumas išauga dar labiau. Prie vieno 
iš savo kūrinių gamybos ji įprastai 
sugaišta bent dvi valandas. 

TREčIADIENIO IR ŠEŠTADIENIO  
METINė PRENUMERATA 
(įmokos, mokesčio kodas 10127)

Šį prenumeratos kvitą
iki lapkričio 30 d.  
užpildykite, iškirpkite 
ir nuneškite į bet kurį 
Lietuvos paštą ar 
„PayPost“ skyrių.

„Valstiečių laikraščio“ metinės 
prenumeratos akcija

Įmokos priėmimo mokestis – 0,29 Eur

BŪTINA ĮRAŠyTI. 
* langelyje MOKėTOJO KODAS – telefono numerį,
* langelyje UŽ PRENUMERATĄ – nuo kada iki kada.
Informacija tel. (8 5) 203 10 22.

72,00 Eur   

Stiklo burbule ar vazoje 
sužaliuoja sodai

Kalvarijose gyvenanti I.Nikitina: „Man gamta – viskas. Joje randu poilsį nuo kasdienybės triukšmo, atgaunu jėgas.“

Nukelta į 18 p. 
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Padaryti mažesnį miniatiūrinį 
sodą neretai užtrunka net ilgiau nei 
didelį. Daugiausiai laiko užima su-
ręsti mažus namelius, sūpynes ir ki-
tokias panašias dekoracijas. „Įprastai 
viską darau pati. Gamybos procesas 
atrodo maždaug taip: pilnas kamba-
rys arba pavėsinė žemių ir akmenė-
lių, aplinkui galybė besimėtančių 
vazonų ir vazonėlių, pincetas, šaukš-
tas, vaza bei kiti gamybai reikalin-
gi daiktai. Kurdama sodą niekada 
neturiu aiškios vizijos, kaip atrodys 
galutinis rezultatas. Viskas gimsta 
natūraliai, o tai mane labiausiai ir 
žavi. Dažniausiai galutinis rezulta-
tas būna daug geresnis už pirminius 
lūkesčius“, – džiaugėsi pašnekovė.

Už meilę augalams ir gamtai ji la-
biausiai dėkinga savo mamai Dalei 
ir močiutei Janinai. Indrė augo kai-
me, tad su mama beveik kas vakarą 
eidavo pasivaikščioti po laukus, klau-

sydavosi paukščių čiulbėjimo. Bū-
tent mama ją išmokė gerbti gamtą. 
Tuo tarpu močiutė namuose augino 
didžiulius gėlynus. „Močiutė daug 
laiko praleisdavo tarp gėlių, beveik 
tiek, kiek aš dabar. Man gamta – vis-
kas. Joje randu poilsį nuo kasdieny-
bės triukšmo, atgaunu jėgas. Matyt, 
dėl to ir pasirinkau gamtos mokslų 
studijas, kad net ir studijuodama ga-
lėčiau būti arčiau gamtos“, – svarstė 
Kalvarijos gyventoja.

Vieta – nesvarbi

Medžiagas savo gaminamiems 
miniatiūriniams sodams Indrė „me-
džioja“ įvairiose vietose. Pavyzdžiui, 
žemes bei molio granules, skirtas 
drenažui, ji perka ūkinių prekių 
parduotuvėse, vazas neretai siun-
čiasi iš užsienio, o kartais jų randa 
ir Lietuvoje. Kiek sunkiau jai būna 
su augalais. Jų jauna moteris ieško 
įvairiuose išpardavimuose, taip pat 

teiraujasi pas jų augintojus. Nema-
žai medžiagų, skirtų dekoracijoms, 
I.Nikitina randa tiesiog gamtoje. 
Tai ir medžio žievės, ir kriauklės, ir 
akmenėliai bei kt.

Iš pradžių mini sodus Indrė ga-
mino tik sau ir savo artimiesiems. 
Pastariesiems labai patiko ši idėja, 
tačiau daugelis abejojo, ar šį suval-
kietės pomėgį galima paversti vers-
lu. Pati I.Nikitina laikėsi kiek ki-
tokios nuomonės ir kantriai siekė 
savo tikslų. Dabar pas ją namuose 
mini sodai ilgai neužsilaiko – žmo-
nės juos greitai išperka.

„Iš pradžių į internetą įkėliau 
dviejų savo pagamintų mini sodų 
nuotraukas ir sulaukiau nemažo su-
sidomėjimo. Dar daugiau dėmesio 
gavau tada, kai pagaminau pirmąjį 
kabantį mini sodą. Tuomet teturė-
jau jį vieną, tad teko pradėti dides-
nių apimčių gamybą. Kadangi da-
bar gyvenu nedideliame miestelyje, 
savo gaminius daugiausiai realizuo-

ju Kalvarijos bei Marijampolės ra-
jonuose, tačiau tenka juos vežti ir į 
Kauną, Klaipėdą. 

Esant dideliems užsakymų kie-
kiams važiuoju ir į kitus miestus. 
Į užsienį, deja, siųsti sodų negaliu, 
nes transportuojami jie gali perne-
lyg susikratyti ir prarasti visą savo 
grožį. Tiesa, mano gaminių yra už-
sienyje. Kartą du kabančius sodus 
pardaviau žmonėms, automobiliu 
vykusiems į Vokietiją. Vėliau jie at-
siuntė nuotrauką su pražydusiais 
geltonais žiedais. Buvo labai sma-
gu“, – šypsojosi pašnekovė.

Jai ne kartą yra tekę gaminti mi-
niatiūrinius sodus ir pagal specialius 
užsakymus. Indrė prisiminė, kaip 
sykį buvo paprašyta padaryti paplū-
dimio krantą primenantį kūrinį, ku-
ris turėjo būti laikomas laive. Jau-
na moteris ilgai rentė paplūdimio 
namelį su šiaudiniu stogu, o kran-
tą nusėjo jūros žvaigždėmis. Jai pa-
čiai šis užsakymas buvo nauja ir be 

galo įdomi patirtis. Ji teigė visada su 
mielu noru laukianti specialių už-
sakymų, nes jie priverčia tobulėti.

Maloniausia Indrei būna tada, 
kai klientai pas ją po kurio laiko su-
grįžta vėl. O tokių atvejų pasitaiko 
ne taip ir retai. Šiuo metu Kalvarijo-
je gyvenanti moteris svajoja sukurti 
mini sodą su ežeru ar jūra. Tiesa, iš 
pradžių ji dar turi išmokti dirbti su 
epoksidine derva, tačiau pamažu šis 
procesas įgauna pagreitį.

„Manau, kad net ir mažuose Lie-
tuvos miesteliuose galima visiškai 
save realizuoti. Svarbiausia susirasti 
mėgstamą veiklą, dirbti iš visos šir-
dies, stengtis ir niekada nepasiduo-
ti. Man ir pačiai buvo minčių viską 
mesti, ypač kai kažkada stipriai su-
mažėjo mini sodų pardavimai. Visgi 
aš buvau kantri, laukiau ir nepasida-
viau. Tikiuosi, ateityje mano kūri-
niai taps dar populiaresni“, – vylėsi 
I.Nikitina.

15min. lt

Stiklo burbule ar vazoje 
sužaliuoja sodai

 Atkelta iš 17 p. 

Prieš keletą metų Indrė ėmė gaminti miniatiūrinius sodus, kurių paklausa kasdien vis didėja. Tai yra puikus pavyzdys, kaip savo aistrą galima paversti verslu.

Šį prenumeratos kvitą 
iki lapkričio 30 d.  
užpildykite, iškirpkite 
ir nuneškite į bet kurį 
Lietuvos pašto ar 
„PayPost“ skyrių.

Įmokos priėmimo mokestis – 0,29 Eur

BŪTINA ĮRAŠyTI. 
* langelyje MOKėTOJO KODAS – telefono numerį.
* langelyje UŽ PRENUMERATĄ – nuo kada iki kada.
Informacija tel. (8 5) 203 1022.

ŠEŠTADIENIO METINė PRENUMERATA 
(įmokos, mokesčio kodas 10128)

„Valstiečių laikraščio“ metinės 
prenumeratos akcija

46,00 Eur   



192019 m. lapkričio 6 d. • Nr. 89 (9931) 
Valstiečių laikraštis Skelbimai

Reklamos 

čIA 
neišjungsi

Dėl reklamos  
„Valstiečių laikraštyje“ kreipkitės

el. p. reklama@kaimozinios.lt,
tel.: 8 650 32 193, 8 684 18 866, 

8 640 46 607

REKLAMA: 8 650 32 193, 8 684 18 866, 8 640 46 607 (reklama@kaimozinios.lt)

SKELBIMAI PRIIMAMI:
VIL NIUJe, Konstitucijos pr. 23A, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 203 10 22 (skelbimai@kaimozinios.lt), 
VIL NIUJe, Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai, 12 aukštas), kab. 1211. Tel./faksas (8 5) 242 80 65, darbo laikas I, III, V 9.30–18.00 val.

PRENUMERATA IR PLATINIMAS:  (8 5) 203 10 22, 8 640 46 607 (prenumerata@kaimozinios.lt). Tel./faksas (8 5) 242 80 65 

Laikraštis leidžiamas nuo 1940 metų.  
Spaus di na Polska Press Sp. z.o.o. oddzial Poligrafia. 
of se ti nė spau da. 5 sp. lan kai. Ti ra žas 13 070 egz.  
In dek sas 0127;  ISSN 1021–4526

Leidėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kaimo žinios“, Konstitucijos pr. 23A, LT-08105 Vilnius. 
el. paštas redakcija@kaimozinios.lt.

DIREKTORė Ingrida Misiukevičienė

KRAŠTO KORESPONDENTAI:
KAUNAS: Albinas Čaplikas , 8 655 74 524
PANeVėŽYS: Vida Tavorienė,  8 615 75 183
UKMeRGė: Jolita Žurauskienė,  8 640 30 767
MARIJAMPoLė: Rima Kazakevičienė, 8 679 75 864

VyRIAuSIoJo REDAKToRIAuS PAVADuoToJAI:
Lina Daugėlaitė, l.daugelaite@kaimozinios.lt
Arvydas Praninskas, a.praninskas@kaimozinios.lt 

INTERNETINIS PORTALAS VALSTIETIS.LT  
Valdas Vižinis, v.vizinis@kaimozinios.lt  

DIZAINERėS-MAKETUOTOJOS:
Audronė Palukaitytė
Ramunė Razmienė
DAILININKAS
Rimantas Dovydėnas, 8 612 75 329

SoDYBA – Lijana Cibulskienė, 8 687 85 854
MoTeRS PASAULIS, ŠeŠTADIeNIS – Virginija Genienė, 8 646 21 503

TeChNIKoS KIeMAS – Adomas Grinius, (8 5) 203 10 22

Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį bei kalbą redakcija neatsako. Taip laikraštyje žymimi 
užsakomieji straipsniai 
Nuotraukos: VL archyvo, scanpix.lt, flickr.com, 15min.lt.

LABDAROS fONDAS 
„KAIMO VAIKAI“ 

Tel.: 8 604 49 370

Priekabos ir 
puspriekabės

Plūgai, kultivatoriai

Diskiniai ir 
noraginiai skutikai

Trąšų barstytuvai

Sodo ir lauko 
purkštuvai

Augalų 
smulkintuvai,
šienapjovės

AB „Vilniaus Lytagra“

Srutvežiai

Vilnius – tel.: 8 682 635 72,  
8 614 845 54, 8 5 230 61 78  
www.vilniauslytagra.lt
Kaunas – tel.: 8 680 86772, 

8 37 405 436  

Vienintelis 
atstovas 
Lietuvoje!

Kelių valymo ir 
priežiūros įranga

Mėšlo kratytuvai

Priekabos 
šienapjovės-rinktuvės

Ruloniniai presai,
vyniotuvai

Teleskopiniai ir 
frontaliniai KRAUTUVAI

(Užs. 17)

Augalus
Superkame grūdus. Atsiskaitome iš 
karto, išsivežame. Išankstinės sutar-
tys, kreditavimas. 
Skambinti tel. 8 610 66 600.

(Pa. 101)

Kviečius, kvietrugius, miežius, avižas, 
pupas, žirnius, grikius. 
Skambinti tel. 8 689 72 003.

(Pa. 88)

Perku kviečius, miežius, žirnius, gri-
kius, kvietrugius, pupas. 
Skambinti tel. 8 683 48 679.

(Pa. 97)

Gyvulius
Visoje Lietuvoje superka bulius, 
telyčias, karves. Sveria. Moka priedus. 
Pasiima. 
Skambinti tel. 8 612 08 756.

(Pa. 100)

Nekilnojamąjį turtą

Brangiai perkame miškus. Domina 
įvairūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 
Skambinti tel. 8 655 22 880.

(P. p)

PASLAuGoS
VANDeNS GRĘŽINIAI, GeoTeRMINIS 
ŠILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus! Garantija, ap-
tarnavimas. 
Skambinti tel. 8 616 08 020,  
8 686 83 265.

 (P. p.)

Tvarkome apleistus žemės sklypus, 
pakeles, melioracijos griovius. Išker-
tame krūmus, medžius.
Dirbame Ukmergės, Jonavos, Kauno, 
Prienų, Kėdainių, Kaišiadorių, Rasei-
nių r., už didelius plotus mokame iki  
1 eur už erdvinį metrą. 
Skambinti tel. 8 609 27 149.

(P. p)

K-701, MAZ, SMD, DoN, MTZ, T-40 va-
riklių, pavarų dėžių, vairo kolonėlių, 
reduktorių remontas.
Bloko galvučių šlifavimas, kuro siur-
blių reguliavimas, šarnyrų, pobūgnių 
restauracija.
K-701, T-150K hidrauliniai vairai, prie-
dai MAZ varikliams įdėti.
Skambinti tel.: 8 614 01 994, 8 614 80 
026.

(P. p)

PARDuoDA
Transportą, žemės 
ūkio techniką

Utenos DSC viešame prekių aukcione 
parduoda automobilį MeRCeDeS BeNZ 
313. Aukcionas vyks š. m. lapkričio 
18 d. Utenoje. Išsamesnė informacija 
www.sportas.utena.lm.lt

(Ud. 4)

Parduodu traktorių T-25. 
Skambinti tel. 8 656 19 852.

(M)

Augalus
Parduodu pupas IZABeLL ir FANFARe 
(290 eur už t) ir baltuosius dobilus 
(3,7 eur už kg).
Skambinti tel. 8 652 65 769.

(P. p.)

Parduoda šienainio ir šiaudų rulonus. 
Didesnį kiekį gali atvežti. 
Skambinti tel. 8 620 68 214.

(P. p)

PERKA
Transportą, žemės 
ūkio techniką

AUToMoBILIŲ SUPIRKIMAS. Nuo 1970 
iki 2011 m. Gali būti su defektais.  
Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 675 71 801.

(Vln. 716)

Superkame įvairios būklės automobi-
lius. Atsiskaitome iš karto. Sutvarko-
me dokumentus. 
Skambinti tel. 8 611 33 626.

 (Vln. 651)

Perku rusiškų lengvųjų ir krovininių 
automobilių detales. 
Skambinti tel.: (8 52) 699 519, 
8 698 36 995.

(Vln. 702)

(Užs. 16)
TELELoTo lošimo Nr. 1230 

(2019-11-03)

Visa lentelė  – 21 214 (2 x 10 607) eur

Įstrižainės  –  35,00 eur

eilutė  –  2,00 eur

Keturi kampai  –  2,00 eur

18 30 35 01 14 34 37 41 54 20 46 10 02 
25 64 55 39 32 45 59 31 58 63 24 16 04 
11 23 33 71 42 19 50 61 15 68 28 06 
67 29 74 47 09 38 03 36 17 75 05 44  
62 56 66

Papildomi prizai:

Automobilis Mercedes Benz 
GLA 180 (TV) - Gražina M.

Automobilis Jeep 
Compass (TV) - Vida T.

Automobilis JEEP CoMPASS -
bil.Nr. 0080435, 0251559

Kavos aparatas Delonghi -
bil.Nr. 005*363, 049*393

Kuponas degalams Circle K -
bil.Nr. 019*238, 040*751

Išmanioji apyrankė Xiaomi -
bil.Nr. 043*430, 027*948, 012*670, 
007*744, 036*667, 032*332, 
036*918, 0283218, 0367357, 
0519527, 0421433, 0249935

Knyga NEREGĖTA LIETuVA -
bil.Nr. 048*757, 0179263, 0288157, 
0015037, 0156893, 0483932, 032*195

Planš. komp. Samsung TAB A T290 -
bil.Nr. 030*193

Siurblys-šluota BoSCH BBH22041 -
bil.Nr. 012*692

Kompiuteris LENoVo IdeaPad 
N4000 - bil.Nr. 031*387

Dėmių šalinimo piešt. 
ELECTRoLuX -
bil.Nr. 028*402, 000*782

Kuponas plovyklai Circle K -
bil.Nr. 028*432, 044*447

Radijo žadintuvas Thomson -
bil.Nr. 047*008, 010*134, 038*491

Telefonas Samsung Galaxy A10  -
bil.Nr. 023*894

Pakvietimas į TV studiją -
026*880, 005*353, 004*313, 006*098..

Prognozė: 
Aukso puode bus –  
320 000 Eur

(Užs. 5)

Kelmų,  
krūmynų  

frezavimas,  
žemės 

išdirbimas.
Išdirbame apleistą žemę.  

Frezuojame įvairaus skersmens  
kelmus (frezavimo gylis – iki 40 cm). 

Dirbame visoje Lietuvoje.

www.kelmufrezavimas.lt
Tel. +370 677 35 350

(Užs. 8)

Platus čiužinių ir lovų
pasirinkimas 

firminėje 
uAB „PADVAISKAS ir Ko“  

parduotuvėje:
Lauko g. 10, Glitiškės, Vilniaus r.

Dirbame: I–V  8–17 val.
ŠeŠTADIeNIAIS 9–16 val.
Tel: +370 698 50 531, 

+370 617 82 242 
www.padvaiskas.lt

(Užs. 239)

(Užs. 241)

PRANEšIMAS
DĖL AB „ŽEMAITIJoS PIENAS“ FILIALo 

DuoMENŲ PASIKEITIMo

AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, buveinės adresas Sedos 
g. 35, Telšiai, informuoja, kad jos valdomo filialo – AB „Žemaitijos pienas“ 
Klaipėdos filialas – pavadinimas keičiamas į AB „Žemaitijos pienas“ Telšių 
filialas, taip pat keičiasi filialo buveinės adresas iš Šilutės pl. 33, Klaipėda, į 
buveinės adresą Sedos g. 35, Telšiai.

Informacija tel. 8 687 18 399
Teisininkas Gintaras Keliauskas

(Užs. 242)
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Prancūzijos vyriausybė priėmė 
naujas Kelių eismo taisykles, kurių 
laikytis privalo elektrinių paspirtu-
kų vairuotojai. Sparčiai išpopuliarė-
ję elektriniai paspirtukai tapo tikru 
galvos skausmu pareigūnams, sie-
kiantiems užtikrinti tokių transpor-
to priemonių saugumą. Elektrinių 
paspirtukų ir kitų panašių asmeni-
nių motorinių transporto priemo-
nių leistinas greitis Prancūzijoje 
nuo šiol bus 25 km/val., juos vairuo-
ti galės tik 12 metų sulaukę asme-
nys. Nuo šiol uždrausta elektriniais 
paspirtukais važinėti šaligatviais, 
nebent tam tikrose vietose tai leis-
tų atitinkamo miesto savivaldybė. 
Net ir suteikus tokį leidimą, paspir-
tukų vairuotojai turės važiuoti ne 
greičiau nei pėstieji. Be to, nebebus 
leidžiama vienu elektriniu paspir-
tuku važiuoti dviem žmonėms iš 
karto. Paspirtuku galės važiuoti tik 

vienas žmogus, vairuotojams taip 
pat galios draudimas naudotis mo-
biliuoju telefonu. Kaip ir daugelis 
kitų pasaulio miestų, Paryžius ban-
do tvarkytis su maždaug 15 tūkst. 
besidalijamų elektrinių paspirtukų, 
kurie nuo praėjusių metų užtvindė 
miesto gatves.

Kinija į savo teritorinius vande-
nis pernai išpylė 200,7 mln. kub. m 
atliekų. Tai yra 27 proc. daugiau nei 
2017 m. ir didžiausias taršos lygis per 
pastarąjį dešimtmetį, pranešė šalies 
Ekologijos ir aplinkos ministerija. 
Didžioji dalis atliekų išpilta į Jang-
dzės ir Džudziango (Perlų) upių del-
tas, šalia kurių įsikūrusios pagrindi-
nės pramonės zonos Kinijos rytuose. 
Aplinkosaugos organizacijos ne kar-
tą išreiškė nerimą dėl to, kad Kinija, 
siekdama išvalyti upes, atliekas pila 
ne į jas, o tiesiai į jūrą. Kinijos eko-
logijos ir aplinkos ministerijos Jūros 
aplinkosaugos departamento direk-

toriaus pavaduotojas Huo Chuanli-
nas savo ruožtu pareiškė, kad Kini-
jos vandenų būklė gerėja, o šalis esą 
neturėtų būti kaltinama dėl pasau-
lio vandenynų taršos. „Kinija yra di-
džiausia plastiko gaminių gamintoja 
ir eksportuotoja, tačiau tai nereiš-
kia, kad ji yra didžiausia jūrų teršėja 
plastiku“, – tvirtino H.Chuanlinas. 
Ekspertų teigimu, pernai Kinija 
1 000 kv. m jūros plote vidutiniškai 
aptikdavo 24 kg paviršiuje plaukio-
jančių atliekų. 88,7 proc. jų sudarė 
plastiko atliekos. 

Maisto trūkumas Šiaurės Ko-
rėjoje kelia susirūpinimą – beveik 
pusė populiacijos, t. y. 11 mln. žmo-
nių, maitinasi nepakankamai. Apie 
tai ekspertas Tomas Ojea Quintana 
informavo Jungtinių Tautų Gene-
ralinės Asamblėjos Žmogaus tei-
sių komitetą. Jo teigimu, apie 140 
tūkst. vaikų Šiaurės Korėjoje ken-
čia nuo neprievalgio. Tarp jų – 30 
tūkst. vaikų, kurie susiduria su padi-
dėjusia mirties rizika. Pasak tyrėjo, 
vyriausybė, kuriai tenka pagrindi-
nė atsakomybė užtikrinti galimybę 
gauti maisto, pažeidinėja savo įsi-
pareigojimus žmogaus teisių srityje 
dėl nesėkmingos savo ekonomikos 

ir žemės ūkio politikos. Prie toles-
nio maisto stygiaus Šiaurės Korėjo-
je taip pat prisidėjo klimato sąlygos, 

nederlinga žemė, stichinės nelaimės 
ir neigiamas šaliai taikomų sankci-
jų poveikis. 

Norvegija ir Šveicarija yra ge-
riausios šalys moterims, o Jemenas 
ir Afganistanas – blogiausios, at-
skleidė Džordžtauno universiteto 
( JAV) Moterų, taikos ir saugumo 
instituto ir Taikos tyrimų instituto 
Osle (Norvegija) atliktas tyrimas. 
Remiantis naujausiu tyrimo „Mo-
terys, taika ir saugumas“ indeksu, 
Norvegijoje moterų gyvenimo ko-
kybė yra geriausia. Nuo 2017 metų, 
kai buvo paskelbtas pirmasis toks 
indeksas, moterų gyvenimas pa-
gerėjo maždaug 60-yje šalių, bet 
pablogėjo Jemene ir kituose karo 
niokojamuose kraštuose. Norvegi-

ja pirmauja pagal moterų finansinę 
įtrauktį ir moterų saugumo jaus-
mą. Antra vieta atiteko Šveicarijai, 
trečia – Suomijai, ketvirta – Dani-
jai, o penkta liko Islandija. Prie pir-
maujančių šalių taip pat priskiria-
mos Austrija, Jungtinė Karalystė, 
Liuksemburgas, Švedija, Nyderlan-
dai ir Kanada. Tyrėjai apžvelgė mo-
terų padėtį 167 šalyse, vertindami 
tokius dalykus, kaip moterų gali-
mybes naudotis banko sąskaitomis, 
užimtumą, politinį atstovavimą ir 
saugumą. Indekso apačioje rikiuo-
jasi Jemenas, Afganistanas, Sirija, 
Pakistanas, Pietų Sudanas, Irakas, 

Demokratinė Kongo Respublika, 
Centrinė Afrikos Respublika, Ma-
lis ir Libija.

JAV prezidentas Donaldas Trum- 
pas migrantus sulaikyti turinčios sie-
nos statybą JAV ir Meksikos pasie-
nyje pavertė esmine savo preziden-
tavimo „vinimi“. Neseniai jis pareiškė 

apie naują šios iniciatyvos posūkį – 
sieną Kolorado valstijoje. Galima 
paklausti – na ir kas? Ogi tas, kad 
Koloradas yra Jungtinių Valstijų vi-
duje ir nesiriboja su jokia užsienio 

valstybe. Su pietiniais JAV kaimy-
nais ribojasi tik šalia Kolorado esanti 
Naujosios Meksikos valstija. „Žino-
te, kodėl mes nugalėsime Naujojoje 
Meksikoje? Nes jie nori sienų sau-
gumo“, – sakydamas kalbą Pitsburge 
pabrėžė D.Trumpas. „Ir mes statome 
sieną Naujosios Meksikos pasienyje, 
ir mes statome sieną Kolorade. Sta-
tome nuostabią sieną, tokią didelę, 
kurios niekas negalės perlipti, niekas 
negalės pro ją pralįsti, ji tikrai veikia“, 
– pareiškė JAV prezidentas. Po tokių 
žodžių daugelis ėmė šaipytis iš prezi-
dento. „Na, ganėtinai keblu... Kolo-
radas nesiriboja su Meksika. Gerai, 
kad Koloradas dabar teikia galimy-
bę vaikams nemokamai lankyti vaikų 
darželį, ten jie gali išmokti geogra-
fijos“, – „Twitter“ paskyroje parašė 
Kolorado valstijos gubernatorius Ja-
redas Polisas.

Pasaulis margas

Parengta pagal Eltą

Australijos oro linijų flagmanas 
„Qantas“ sėkmingai įvykdė iki šiol 
žmonijos istorijoje ilgiausią komer-
cinį skrydį be sustojimo. Istoriniame 

skrydyje iš Niujorko į Sidnėjų daly-
vavo 50 keleivių ir įgulos narių. Pasak 
bendrovės „Qantas“ atstovų, bando-
masis 16,2 tūkst. km skrydis užtru-

ko 19 valandų ir 16 minučių. Šiuo 
metu ilgiausią pasaulyje komercinį 
skrydį be sustojimo vykdo Singapū-
ro oro linijos. Skrydis iš Singapūro į 
Niuarko miestą netoli Niujorko trun-
ka 18,5 val. Bandomajam „Qantas“ 
skrydžiui buvo pritaikytas „Boeing 
787-9 Dreamliner“ orlaivis. Lėktuvas 
buvo pripildytas didžiausiu galimu 
degalų kiekiu, taip pat nutarta ne-
imti jokių krovinių ir apriboti kelei-
vių bei jų bagažo kiekį, kad skrydžio 
metu nereikėtų sustoti. Be 10 įgulos 
narių, istoriniame skrydyje dalyvavo 
40 keleivių, tarp kurių buvo „Qan-
tas“ vadovai, mokslininkai, tyrėjai ir 
žurnalistai. Bendrovė „Qantas“ pla-
nuoja iki 2022 m. pradėti komerci-
nius skrydžius, jungiančius Sidnėjų, 
Melburną ir Brisbaną su Niujorku 
bei Londonu. Šių skrydžių keleiviai 
sutaupytų iki 4 val. laiko.

Ilgiausias skrydis

Klimato kaita, pasak ekspertų, 
ypač didelę grėsmę kelia Vidur-
žemio jūros regionui. Šilimas čia 
vyksta 20 proc. greičiau nei globa-
lus vidurkis, įspėjo mokslininkai 
Barselonoje vykusiame Vidurže-
mio jūros sąjungos (UfM) forume. 
Konferencijoje buvo kalbama apie 
dideles rizikas: jei sąlygos nesikeis, 
jūros lygis regione iki 2100 metų 
pakils daugiau kaip metru. Ištisos 
salos ir pakrančių ruožai gali vi-
siškai pradingti, atskleidė pirmo-

ji mokslinė studija apie klimato ir 
aplinkos pokyčių padarinius Vi-
duržemio jūros regione. Šį tyrimą 
atliko daugiau kaip 600 moksli-
ninkų iš 35 šalių. Be 43 UfM pri-
klausančių šalių užsienio reikalų 
ministrų ir kitų polikos atstovų, 
konferencijoje dalyvavo ir daug 
mokslininkų. UfM buvo įsteig-
ta 2008-aisiais. Jai priklauso 28 
ES šalys, 13 kitų Viduržemio jū-
ros valstybių, taip pat Jordanija ir 
Mauritanija.

Geriausia vieta būti moterimi

Teršia vis labiau

Įvedė naujus apribojimus

Kone pusei trūksta maisto

Perbraižė žemėlapį

Perspėjo apie grėsmę


