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Bran gie ji!
At gi mu si gam ta kvie čia švęs ti gra žiau sią pa va sa rio šven

tę – šv. Ve ly kas. Lin ki me Jums šven čių die no mis pail sė ti, at
si nau jin ti. Te gul rei ka lai ne nus tel bia šven ti nio džiu ge sio, 
neuž go žia dva si nių da ly kų, te gul pri si kė li mo var pai at ne ša 
gy ve ni mo džiaugs mą ir pra smin gu mą.

Sa vi val dy bės me ras Vac lo vas And ru lis
Ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na Si ru sie nė

Kel mė je lan kė si ap lin kos mi nist ras Va len ti nas Ma zu ro nis ir jo pa va duo to jas 
Al man tas Pet kus.
Jie su si ti ko su Sa vi val dy bės dar buo to jais. Vė liau lan kė si Kel mės tu riz mo ir 
vers lo in for ma ci jos cent re, ten bend ra vo su ke lias de šimt ra jo no vers li nin kų.
Pa va ka rę Kel mės kul tū ros cent re mi nis te ri jos at sto vai su si ti ko su ne gau siai 
su si rin ku sia mies to vi suo me ne.

Aplinkosministrasklausė:„Kuoašjumsgaliupadėti?“

Grim zių kai me gy ve nan ti Gra ži na Ma li šaus kie nė su 
vy ru Zig man tu ir gau sia šei my na praė ju sių me tų 
va sa rio 17-ąją ki lus gais rui ne te ko na mų ir vi so per 
il gus me tus už gy ven to tur to.
Da bar, kai ar tė ja Ve ly kos, švie su ir šil ta ne tik lau ke, 
bet ir nau juo se pa de gė lių na muo se, iš ki lu siuo se ant 
bu vu sių jų pa ma tų.
„Žmo nių ge ru mas yra be ri bis. Ne lai mei iš ti kus mums 
pa dė jo ir pa tys ar ti miau si, ir vi sai ne pa žįs ta mi. 
Jei ga lė čiau, vi siems ran kas iš bu čiuo čiau“, – sa kė 
Gra ži na Ma li šaus kie nė, ati da ry da ma me džiu 
kve pian čių na mų du ris ir kvies da ma į vi dų.

Sau lė te ka 6.10,
lei džia si 20.27.
Die nos il gu mas – 14.17.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Avi no ženk le.
16-oji me tų sa vai tė.
Ba lan džio 19-oji – Di dy sis 

šeš ta die nis.
Ma ri jos die na va di na mą Di-

dį jį šeš ta die nį ti kin tie ji ruo šia si 
Ve lyk nak čio apei goms, ku rios 
pra si de da nu si lei dus sau lei. Iš-
kil min go se Pri si kė li mo Mi šio se 
šven ti na ma ug nis. Nuo už deg tos 
di džio sios Ve ly kų žva kės, ku ri 
baž ny čio je švies iš ti sus me tus, 
už de ga žva ku tes ir pa mal do se 
da ly vau jan tys ti kin tie ji.

Var da die nius šian dien šven-
čia: Ais tė, Ei kan ta, Ei kan tas, 
Ei kan tė, Ei ri mas, Ei ri mė, Erim-
tas, Erim tė, Lais vū nas, Lais vū nė, 
Leo nas, Nod ra vas, Nod ra vė, No-
gai las, No gai lė, No gin ta, No gin-
tas, Put ri mas, Si mo na, Si mo nas;

ry toj: Ag ne tė, Ag nė, Ag nie tė, 
Ade lia ras, Eis val das, Eis val dė, 
Eis vy dė, Gos tar ta, Gos tar tas, 
Gos tau tas, Gos tau tė, Goš tau tas, 
Trai de nis.

* 1389 m. po pie žius Ur bo nas 
VI pri pa ži no, kad Lie tu vos krikš-
tas yra tei sė tas ir tik ras.

* 1740 m. Vil niu je pa si ro dė 
pir ma sis len kų laik raš čio „Kur-
jer Li tews ki“ nu me ris.

* 1812 m. Vil niaus uni ver si te-
to bo ta ni kos so dą ap lan kė Ru si-
jos ca ras Alek sand ras I.

* 1824 m. Grai ki jo je nuo karš-
ti nės mi rė ang lų poe tas lor das 
Bai ro nas. Čia jis pa dė jo grai kų 
su ki lė liams ko vo ti prieš tur kų 
oku pan tus.

* 1925 m. Pre zi den tas Alek-
sand ras Stul gins kis da vė skau to 
prie sai ką ir pa ve dė Skau tų są jun-
gą glo bo ti Švie ti mo mi nis te ri jai.

* 1943 m. Var šu vos ge te pra-
si dė jo ne sėk min gas žy dų su ki li-
mas prieš na cius.

* 1991 m. SSRS de san ti nin kai 
už puo lė Me di nin kų pa sie nio ap-
sau gos ir mui ti nės po stą.

* 1999 m. Pre zi den tas Val das 
Adam kus pa reiš kė ne pa si ti kė ji-
mą Mi nist rui Pir mi nin kui Ge di-
mi nui Vag no riui.

* 2008 m. ei da ma 104-uo sius 
me tus Vil niu je mi rė žy mi kank lių 
mu zi kos puo se lė to ja, Lie tu vos 
šau lių są jun gos gar bės na rė Ona 
Mi kuls kie nė-Mo zo liaus kai tė.

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

Do va nos
„Da bar mums vie tos at ro do per 

daug, kai te ko glaus tis va go nė ly je. 
Tiek erd vės ir vai kams, ir mums. 
Ir ma no gė lėms daug švie sos, kai 
to kie di de li lan gai“, – šyp so jo si 
Gra ži na Ma li šaus kie nė, ro dy da ma 
nau jus na mus, iš ki lu sius ant su de-
gu sių jų pa ma tų.

Įkur tu vės per praė ju sias Kū čias 
gau siai šei mai bu vo ma lo nios. Kas 
kiek iš ga lė da mas į nau jus na mus 
po tru pu tį ne šė įvai rių daik tų, pa-
dė jo ir kai my nai.

Ir bal dus, ir bui ties reik me nis 
šei my nai do va no jo ge ri žmo nės. 
Gra ži na Ma li šaus kie nė su vy ru 
Zig man tu var di jo ge ra da rius. Kel-
miš kės gy dy to jos Vi tos Ja kai tie nės 
uoš vių – pui kiau si bal dai: erd vi 
sek ci ja, sta las, lo vos, spin tos. Ir 
mar ga raš tis ki li mas me džiu kve-
pian čio kam ba rio vi du ry je. Dar 

– kai my nų ir gi mi nių do va nos: ir 
bal dai, ir in dai.

Pa žįs tan tys Gra ži ną Ma li šaus-
kie nę įkur tu vėms at ne šė ne vie ną 
va zo ną gė lių. Ir pa ti šei mi nin kė 
dar pri si pir ko. Kad tik kuo dau giau 
na muo se bū tų jau ku mo, ža lu mos 
ir žie dų. „Kaip li ga tas ma no po-
mė gis – be gė lių ne ga liu gy ven ti. 
Vis man ma žai ir ma žai at ro do. 
Žiū riu į tuos au ga lė lius – ir šir dis 
džiau gia si“, – šyp so jo si mo te ris.

Šei mi nin kai, nau juo se na muo-
se pra dė ję gy ven ti nuo praė ju sių 
me tų Kū čių, džiau gė si ši lu ma.

„Įreng tas cent ri nis šil dy mas – 
ne pa mai no mas da ly kas – ir gi do-
va na, kel miš kio Pet ro Rač kaus ko. 
Kros nį do va no jo gi mi nai tis Vy tau-
tas Mi ka laus kas. Ku ke čių se niū nė 
Mei lu tė Ma sals kie nė iš ne pa žįs ta-
mos mo ters par ve žė ir mums ati-

da vė paau ko tų pi ni gė lių, juos ir gi 
nau jam šil dy mui pa nau do jo me. 
Gy ve na me pa to giai, tu ri me ir du-
šą, ir karš to van dens. Tik vi daus 
tua le tu dar ne ga li me nau do tis, kol 
iš sė mi mo duo bė neiš kas ta“, – pa-
sa ko jo šei mi nin kė.

Su de gu siuo se na muo se gy ven ti 
bu vę kur kas šal čiau. Pro pa ma tus 
vė jas pū tęs.

Ūkis tin gė ti ne lei džia
Gra ži na Ma li šaus kie nė su vy ru 

Zig man tu kaip iš ga lė da mi ka bi-
na si į gy ve ni mą.

Grim ziš kiai lai ko aš tuo nias mel-
žia mas kar ves, ne ma žai prieaug-
lio. Dar ke tu rios kar vės grei tai 
ver šiuo sis, ban da pa di dės. Pie no 
už ten ka ir sau, ir par duo ti. 

Nukelta į 2 psl.

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Jau pra dė jo įsi sa vin ti  
Eu ro pos pa ra mą

Kel mės tu riz mo ir vers lo in for-
ma ci jos cent re ap lin kos mi nist ras 
Va len ti nas Ma zu ro nis sa vo kal bą 
pra dė jo nuo klau si mo: „Kuo aš jums 
ga liu pa dė ti?“.

Sve čiai kal bė jo la bai trum pai. 
Pa si džiau gė, kad Kel mės sa vi-
val dy bė ly de riau ja re no vuo da ma 
dau gia bu čius.

In for ma vo, jog  Ap lin kos mi nis te-
ri ja pa ti pir mo ji pa si ra šė su tar tį dėl 
2014–2020 me tų Eu ro pos pa ra mos. 
Iš pa ra mos 180 mi li jo nų bus skir ta 
van dent var kai, 1 mi li jar das 300 mi-
li jo nų – dau gia bu čių re no va ci jai ir 
300 mi li jo nų li tų – at lie koms tvar-
ky ti. Pu sė at lie kų tvar ky mui skir tos 
su mos ati teks sa vi val dy bėms įreng ti 
at lie kų rū šia vi mo aikš te les.

Mi nis te ri jos at sto vai sa kė, jog 
daug ge rų pa si kei ti mų yra te ri to ri jų 
pla na vi mo įsta ty me, ge rų po ky čių 
tu rė tų at neš ti pa kuo tės de po zi tas. 

Nukelta į 3 psl.

Ve ly kos –  
nau juo se na muo se

Au to rės nuo tr.

DIS KU SI JA: Ap lin kos mi nist ras 
Va len ti nas Ma zu ro nis kal bė jo 
trum pai. Dis ku si ja iš si vys tė, kai 
kel miš kiai pa tei kė klau si mų.

SU SI TI KI MAS: Nors su si ti ki mas 
su mi nist ru vy ko po dar bo, atė jo 

ne daug žmo nių.

NA MAI: Gra ži na Ma li šaus kie nė su vy ru Zig man tu džiau gė si, kad nau juo se 
na muo se vi siems už ten ka vie tos, yra šil ta ir jau ku. „Ko trūks ta, po tru pu tį 
už gy ven si me“, – šyp so jo si.

Au to rės nuo tr.

Šian dien žy mes nio lie taus 
ne nu ma to ma. Tem pe ra tū ra 
nak tį 3–8, die ną 17–22 laips-
niai ši lu mos.

Ry toj lie taus ti ki my bė ma ža. 
Tem pe ra tū ra nak tį 5–11, die ną 
17–22 laips niai ši lu mos.
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