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Politika ar Krokuva?
tuvos, Europos, bet ir viso pasaulio mastu. Pasaulis krizl./ perpildytas. Ir ne bet kOki4, 0 rinktini4
- isrinktini4.
BOt4 malonu, jei sulaukciau
bendraminci4, kurie turi patirties,
rasant projektus - "kaip nusausinti dykumas" arba "kaip suslapinti pelk~". BOtinos sC\lygos:
kompetencija, isradingumas, netiketumas, visiskas slaptumas.
BOtina pagaliau sukonkretinti,
kas yra kas, gana aptakumo, ne-

atsakingumo ir krizenimo i savC\

kisen~.
Sitaip aukStom temom bemintijant, it lauzo sviesa nusvito dar
aukstesnes. Gal nuo zodzi4 pereiti prie veiksm4? 0 kC\!Jei manyciau: kuo as geresne uz kitus,
tai bCrt4man tik trukdis, stabdis.
o jei sakytume: kUQas blogesne
uz kitus, tai jau laiptelis pasilipt ir
siekti dar auksciau. Eisiu i politikq. Paskambinsiu savo dviem
dukrelem tuoj,- taip ir taip, sakau

Begalviai
Kromelis sako Kraujeliui:
-

Perskaiciau knygC\apie vi-

duramzius. Kokie ziaurus val dovai buvo - zmonems galvas kirsdavo!
- Na, ir kas?- nenustemba
Kraujelis. -Mane labiau traukia
gaskaityti kC\nors apie dabarti.
Siais laikais niekas galv4 nekerta. Aplink begaM4 aibe. Vien Seime kiek j4 sedi!

Besirdziai
- Jus tik Qafiurekite, kiek as
daug dirbu! Sirdi atiduodu-zmonems,- posedzi4 saleje rekia seimOnas Petras.
- Tu geriau aMuok pinigus.
Kad ir man. Su besirdziais nieko
nenustebinsi. J4 ir be tav~s aibe,- atsako oponentas protesorius K~stutis.

joms, subrendau, eisiu i politikC\
Palaikysit ar ne?
Abi dukreles atleke po poros
valand4. Matyt, susitarusios. Viena man megiamo juodo sokolado plyfC\ brakst, kita - dziovint4
datuli4 dezut~ kisa prie kavos ar
arbatos. Abi aplink straksi Iyg
kieliukes, glostineja, ziurineja,
gal sio, gal to, gal ano. Viena sa-

vaitgaliui vafiuosianti

i VarsuvC\,

ar nenorinti ir as kartu pabimbineti? AS mieliau i Krokuvq. Galima ir i KrokuvC\,jai tas pats. Kita
savaitgaliui prie juros kviecia, po
kopas pasiritineti. Kur gi, mana
issipletusioms
venoms juros
vanduo reikalingesnis. likrai, zinoma, tai sutarem.
Apie politikC\ ne zodzio. Taip
as jas isgC\sdinau. Gerai, kad tik
saviems pasisakiau. Svetimi tik
pasijuokt4, pasisidyt4. 0 aukStas
mintis apie politikC\ teko atideti
kuriam laikui i sonq,- neturiu laiko, ruosiuos kelionen i Krokuvq.

KaZin, kq veiks Papunis, kai jo
smegenys bus isplautos?

Perdaliai

Eina Kvapelis gatve. Praeina
vienasjaunuolis ir padaro "pirst".
Praeinakitasvel- pirsteli,treeias
- taip pat. Supyksta Kvapelis ir
drauge einanciam Smarveliui
sako:
- Koks nekultUringas jaunimas, tik orui gadinti tinka.
- 0 kC\jauniems daryti? Mokytojai pripumpavo zini4, ispute
vidurius, dabar viskC\reikia isleisti,- aiskina Smarvelis. - Ar
mums ne taip buna, kai kopust4
persivalgome?

Traukos desnis

Kaimyno Antano sunus stovi
ant gatves kampo ir nerimastingai Zvalgosi.
- Kqveiki?- klausiujaunuolio.
- Laukiu paneles,- atsako sis.
- Meile ne laukimu matuoja- Ji - laime, teise pasirinkti,
galimybeveikti,proga kurti,tureti ma, jC\veikiatraukos desnis,- pasavC\
valdzi,q,-mitinge porina Pa- teikiu minti is savo patirties 10byno.
punis.
Isdavyste ir kvailyste
- Ir savus vagis,- neiskent~s
- Kq siandien suzinojai morikteliMaukelis.
kykloje?- Maukelis klausia anuko.
Gurksnelis grim namo nusi...:Istorijos mokytoja aiskino taS~s ir suvarg~s. Kaip svedas
isdavikai kitus iSduoda,- atsake
nuo Poltavos. Pati rekia:
vaikaitis.
- Kiaule, vel prisprogai! Kuily
Pagalvojau:neturi kq mokyto-

Nepriklausomybe

Kiaules ir zmones

tu neraliuotas! Kiek karf4 atsiprasinejai ir sakei, kad daugiau nelaksi? Ir tavo sveikatai ken kia, ir
mana nervai pakriko.
- Pupuliuk, buk gera, nemoralizuok. Jei esu kiaule, moralais
nepasersi,- banda nuosavai
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Teviskes kampeliai

Vf..rife.j ,al".la
a,fe... ,fe"as
Norsdabarviduriiemis.

fa-

ciau Kurtuvimq regioninis parkas nuo sausio 1 dienos pradejo igyvendinti projektll
"Degraduojanciq europines
svarbos buveiniq atstatymas
Uetuvos saugomose teritorljose". da/inai finansuojamll pagal Europos SEliungosfinansinio instrumento LIFE+programil "Gamfa ir bi%gine ivairove" bei Uetuvos Ap/inkos ministerijos. Numatytos veik/os
bus igyvendinamos Siauliq.
Ke/mes ir Skuodo rajonuose.
Projekto tikslas - remiantis gera LIFE + projekt4 praktika, at-

kurti ir issaugoti europines svarbos kadagyn4,virfyn4 bei piev4
buveines sujoms bOdingastrukrura ir rlisi4 sudetimi Salanf4 ir Kur-

tuven4 regioniniuoseparkuose.
Projekto trukme 5 metaL Pirmaisiais projekto igyvendinimo
metais, siekiantatkurti pafeistas
buveines,bus iskirstair pasalinta
sumedejusi augalija. Norint ilgC\
laikC\issaugoti bOdingqbuveini4
strukturC\ir rusi4 sudeti reikia atkurti ir nutrukusiC\ukin~ veiklq.
Tuo tikslu projekto metu tvarkomoseteritorijosebus jveistair ganoma gyvuli4 banda. Vietose,
kur gyvuli4 ganymas sudetingas, atvir4teritorij4 islaikymC\uztikrins sienavimas.
Projekte dalyvauja LR Aplinkos ministerija, Salant4 ir Kurtuven4 regionini4 park4 direkcijos
bei Kretingos misk4 uredija.Kurtuveniski4 darb4 suma sudarys
270 tUkst. eur4. UZtuos pinigus
bus suremontuotidu tiltai,nupirkti
gyvuliai,padarytiaptvaraiir t.t.
Kurtuven4regioninioparkodirekcijos .tikslas sio projekto pagalba issaugoti del savo natUralumo ir unikalumo tarpupio pievas, kurios yra ypac vertingos,
taciau kai jos nenaydojamos,
tuomet degraduoja. Sios pievos
yra Dubysos aukstupyje. Viso
planuojama atkurti ir issaugoti

apie 70 ha piev4, kuriuose sutin kama net 7 tiP4 Europos
Bendrijos svarbos buveines, 10
9yvun4 (vabzdzi4 ir pauksci4),
3 augal4 rusys itrauktos i Lietuvos raudonosios knygos SC\raSC\.
Iskirtus sumedejusiq augalijC\,
pievos bus sienaujamos ir jose
ganoma ziemojimui lauke atspari4 galvij4 banda. Veliau gyvuliai
bus dovanoti ukininkams, kurie
nores t~sti si projektC\. Kelmes ra-

jone be jau minet4 veikl4 planuojama rekonstruoti ir du medinius tiltus per Dubysos upes
apvedamqji kanalq ir Dubysos
senvag~, esancius ties Vijurk4
kaimu. Siuo metu tiltai del avarines bukles nepravafiuojami ne
tik su sienavimo technika, bet ir
lengvaisiaisautomobiliais, pavo
jinga ginti gyvulius.Taigidalis pa
ci4 vertingiausi4teritorij41ikonepasiekiamos arba sunkiai pasiekiamos vafiuojant aplinkiniais
keliais.Nuo seno siaistiltaisbuvo
naudojamasi netik perginti gyvu
lius ar pravafiuoti technikai, ta.
ciau per juos ejo artimiausiaske
lias is Kelmes i Pasiaus~. Re
konstravus tiltus tikimasi ne tik
sudaryti galimyb~ piev4 savinin
kams jas tvarkyti, taip issaugant
retas rusis ir buveines bei suma
zinant apleist4 teritorij4 plotus
bet ir atgaivintisenqji Vijurk4-Pa
siauses keliC\.Pastarasis ypac
svarbus susisiekimuitarp abipus
Dubysos vag4 issidesciusi4 Vijurk4, Badauski4. Stibiriskes,
Vimzi4, Gardeli4,Nariskino, Mielaici4 kaim4. Kelias Vijurkai-Pa
siau5e svarbus ir pletojant Kelmes savivaldybes teritorijos
bendrajame plane numatytq turizmo keliC\,einanti Ventos-Dubysos perkasu. kadangi aplinkines pievosgera vieta pradeti.pabaigtimarSrutqar tiesiogsustojus
nueiti aplankyti netoliese esanti
Badauski4piliakalnj.raguvas.
Kurtuvenq regioninio parka
administracijos informacija

ja taukSti. Kas cia tera kitq isduoti.

Normalu. Kitas dalykas, jei isduosi save. Tada padarysi kvaiIyst~.

Isdavyste
ir kvailyste
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