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Atkelta iš 2 p. 

Po mokslinio centro buvome pa-
kviesti pasižiūrėti seniausios Gdy-
nios miesto dalies, taip pat uosto, 
papuošto monumentaliomis skulp-
tūromis, nauja architektūra, kuri, 
nors ir atrodytų keista, labai orga-
niškai įprojektuota į gamtovaizdį, 
jo nedarko, o dar labiau paryškina 
pušynų, kopų ir jūros grožį. Kaip 
ir Sopote, stebino švara ir tvarka. 
Atsitiktinai užklydus į miegamąjį 
devynaukščių rajoną, grožėjomis 
rožynais, alpinariumais, „žy-
dinčiais“ langais, sutvarkytomis 
laisvalaikio ir atliekų rūšiavimo 
zonomis, paslėptomis už dekora-
tyvinių tvorelių ir senų, svyrančių 
gluosnių.

Koncertui ruošėmės ir repeta-
vome Szemudo bažnyčioje, ku-
rioje vargonuoja p. Aleksandros 
vyras, o ji pati vadovauja miesto 
chorui. Dėl tuo metu vykusio vi-
suotinio mokytojų streiko Lenki-
joje, teko labai stipriai koreguoti 
koncertinę programą. Koncertas 
buvo perkeltas į Szemudo viešąją 
biblioteką, kurioje mus maloniai 
pasitiko Szemudo Gminos biblio-
tekų direktorė Iwona Piastowska. 
Po Aleksandros Perz, kuri pristatė 
Iloną Zalanskienę kaip renginio 
iniciatorę ir mūsų mokyklos pri-
satymo bendruomenei, sveikinimo 
žodį tarė Komunos meras Ryszar-
das Kalkowskis. Meras džiaugėsi 
ilgamete draugyste tarp Varėnos ir 
Szemudo, pabrėžęs, kad santykiai 
galėtų būti aktyvesni ir choro atvy-
kimas tai vienas pirmųjų žingsnių 
ryšių stiprinimui. Meras ir savival-
dybės tarybos Švietimo, kultūros 
ir socialinių reikalų komiteto pir-
mininkas Jacek Nawrocki visiems 

delegacijos nariams įteikė atmini-
mo dovanas, savo ruožtu padėkos 
žodį tarė ir mokyklos atminimo 
dovanas šeimininkams įteikė mo-
kyklos direktorės pavaduotoja Da-
lia Šemeškienė-Kleponytė.

Mūsų vaikai pasirodė puikiai. 
Atkaklus darbas visada duoda 
savo saldžius vaisius – koncer-
tas publikos buvo sutiktas gau-
siais aplodismentais ir palydėtas 
„bisu“. Choras atliko tiek religi-
nės, tiek pasaulietinės muzikos 
kūrinius, šauniai pasirodė Saulės 
Miškinytės ir Mildos Miknevičiū-
tės duetas. Koncertą nuotaikingai 
vedė choro vadovė. Jaukus, kame-
rinis renginys pavirto tikra švente 
visiems. Koncertą stebėjusi Sze-
mudo miesto bendruomenė, kaip 
padėką mūsų atlikėjams, kartu 
sudainavo kašubietišką liaudies 
dainą iš specialiu būdu užrašytų 
kašubietiškų natų. Po koncerto 
visi svečiai buvo pakviesti į Sze-

mudo kultūros ir sporto centro res-
toraną vakarienės. Nuostabiausia 
patirtis ragauti vietinių, tradicinių 
patiekalų, kurių daugelis priminė 
tradicinius dzūkiškus patiekalus. 
Ypač gražūs ir viliojantys atrodė 
prieššventiniai kepiniai – vanile 
kvepiantys cukraus glajumi supilti 
Velykiniai avinėliai ir zuikučiai.

Jeigu Sopotas priminė šiuolai-
kinius kurortus, tai Gdanskas kaip 
tikras viduramžių didvyris atvėrė 
savo miesto vartus į istorijų ir pa-
sakojimų pasaulį trečiajį kelionės 
rytą. Tradicinis prekybinis gotiki-
nis miestas leidosi lyginamas su 
Gentu (Belgija). Jeigu Gentas būtų 
graži, elegantiška, pasipusčiusi 
panelė, tai Gdanskas – augalotas, 
raumeningas ir kiek grubus vyrio-
kas, kurio gyslomis teka upės, ka-
nalai susisiekiantys su jūra. Uos-
tas, prekyba, sandėliai, gintaras 
visada leido Gdanskui klestėti ir 
„diktuoti“ šitam Lenkijos regionui 

madas – nuo karališko „trakto“ iki 
Solidarnosč judėjimo gimimo. II 
Pasaulinio karo nuniokiotas, bet 
išlaikęs viduramžių gatvelių raiz-
galynę, Rotušės aikštę, Neptūno 
fontaną, o svarbiausia – didžiausią 
plytinę Europoje gotikinę Švnč. 
Mergelės Marijos katedrą. Įveikus 
400 laiptų iš 82 m auksčio Kate-
dros bokšto atsivėrė kvapą gniau-
žianti miesto panorama, užsibai-
gianti uostu ir jūra – pagrindiniu 
šio krašto leitmotyvu. 

Paklausus ponios Alesandros, ar 
nenorėtų grįžti į gimtąjį Gdanską, 
ji tik šypteli ir sako, kad gyvena 
rojuje. Szemude kaimo ramybė 
be spūsčių, didmiesčio šurmulio 
ir beprotiško tempo, o kai reikia 
miestietiško gausmo ar norisi pa-
siklausyti operos, koncerto filhar-
monijoje ar pasižiūrėti spektaklį 
dramos teatre – prašom, 15 minu-
čių ir tu jau Gdynioje ar Gdans-
ke, nori pajūrio įdegio – kopos ir 
jūra už 10 minučių. Kadangi šie 
miestai kartu ir du stambiausi pra-
moniniai Lenkijos uostai, darbo 
čia taip pat netrūksta, emigracija 
nulinė. Ponia Aleksandra pasako-
jo apie atvirkštinį procesą, kuris 

mus jau gerokai stebina, žmonės 
čia kaip tik kraustosi gyventi, o 
turistų srautai plūdę tik vasaromis, 
Gdansko gatves dabar užpildo ir 
atšiauriomis pajūrio žiemomis. 
Gdynia, Sopotas ir Gdanskas jau 
neteko miesto ribų, o kai kurie 
pastatai, tokie kaip naujas vandens 
pramogų parkas, stovi ant miestų 
žemių ribų, vietiniai juokauja, kad 
jau nežinia, kas kam priklauso. Su 
aplinkiniais kaimeliais ir miestais 
tokiais kaip Szemudas, ši 20 km 
Baltijos pajūrio zona skaičiuoja 
apie 1 mln. gyventojų.

Keliaudami su vaikais stengia-
mės išnaudoti kiekvieną minutę 
prasmingai ir tikslingai. Todėl ir 
ši kelionė liks vienas šilčiausių 
prisiminimų apie sutiktus žmones, 
užmegztas draugiškas ir dalykines 
pažintis, patirtus ir paliktus įspū-
džius, o svarbiausia užtvirtintas, 
atnaujintas ir būsimas draugystes 
ir bendradarbiavimus.

Dalia ŠemeŠkienė 
- kleponytė

menotyrininkė, Varėnos J. 
Čiurlionytės menų mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja

Menų delegacijos viešnagė Lenkijoje

Afrikinis kiaulių maras (to-
liau – AKM) – ypač pavojinga 
užkrečiama virusinė naminių  
kiaulių ir šernų liga. Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
(toliau – VMVT) duomenimis, 
nuo 2019 m. pradžios Lietuvoje 
AKM kiaulių laikymo vietose 
nebuvo nustatytas, tačiau toliau 
plinta laukinėje faunoje. 

Nuo metų pradžios AKM jau 
patvirtintas 173 vietose 311 
šernų (233 nugaišusiems ir 78 
sumedžiotiems). Anksčiau bufe-
rinėse zonose (apsauginė terito-
rija, kurioje taikomi griežčiausi 
biologinės saugos reikalavimai) 
laikomos kiaulės būdavo pri-
verstinai išskerdžiamos, dabar 
šios priemonės atsisakyta, o 
smulkiesiems kiaulių auginto-
jams, auginantiems nuo 1 iki 
100 kiaulių rajonuose, kuriuo-
se šiemet nustatyti AKM atvejai 
šernams arba kiaulėms, siūloma 
teikti paraiškas ir gauti valstybės 
pagalbą.

Saugumo priemonių 
kompensavimas

Žemės ūkio ministerija (to-
liau – ŽŪM) parengė kovos su 
šia liga planą – ekonomiškai 
naudingus pasiūlymus biosau-
gai kiaulių ūkiuose stiprinti arba 
kitų rūšių gyvūnams įsigyti. Kaip 
sakė ŽŪM Gyvulininkystės ir 
veislininkystės skyriaus vedėjas 
Arūnas Šileika, šis planas turėtų 
padėti žmonėms apsisaugoti ir 

Pagalba afrikinio kiaulių maro 
prevencinėms priemonėms įgyvendinti

apsispręsti, taip pat paremti juos 
finansiškai. Anot pašnekovo, tam 
buvo sukurtos trys priemonės.

Viena iš jų – pagalbos teikimas 
kiaulių laikytojams, apsispren-
dusiems toliau laikyti kiaules, už 
biologinio saugumo priemonių 
reikalavimų įgyvendinimą. Kaip 
paaiškino A. Šileika, pagal šią 
priemonę nuo šių metų kovo 4 iki 
balandžio 30 dienos tie smulkieji 
kiaulių augintojai, kurie 2018 m. 
nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 m. 
iki paraiškos pateikimo dienos lai-
ko nuo 1 iki 100 suženklintų ir re-
gistruotų kiaulių ir nėra gavę šios 
paramos pernai, gali teikti paraiš-
kas valstybės pagalbai  už biologi-
nio saugumo priemonių įsigijimo 
išlaidas gauti.

Pasak skyriaus vedėjo, atlygi-
nama iki 90 proc. minėtų biolo-
ginio saugumo reikalavimų įgy-
vendinimui užtikrinti reikalingų 
priemonių įsigijimo išlaidų, bet 
ne daugiau kaip 900 eurų vienam 
pareiškėjui.

Pašnekovas pabrėžė, kad ūki-
ninkas, apsisprendęs laikyti kiau-
les, turi pasikviesti veterinarijos 
gydytoją ir aptarti bei įvertinti, 
kokių priemonių ūkiui reikėtų, kad 
pinigai nebūtų išleisti veltui. „Ūki-
ninkas lieka atsakingas už šių prie-
monių įsigijimą ir taikymą kasdie-
ninėje veikloje“, – sakė A. Šileika.

išmokos už paskerstas kiaules
Antroji priemonė, anot skyriaus 

vedėjo, skirta tiems smulkiesiems 

ūkininkams, kurie nusprendė, jog 
rizika yra per didelė, ir nutarė pa-
skersti laikomas kiaules. Numa-
tyta skirti 100 eurų dydžio išmo-
ką už kiekvieną paskerstą kiaulę 
tiems šių gyvulių laikytojams, ku-
rie tiesiog nuspręs atsisakyti trejus 
metus auginti kiaules. 

Paramą galės gauti žmonės, 
2019 m. sausio mėnesį laikę nuo 
1 iki 100 suženklintų ir registruotų 
kiaulių bei sudarę sąlygas VMVT 
ištirti skerdžiamas ar nugaišintas 
kiaules laboratorijoje dėl AKM. 
Taip pat pareiškėjas neturi būti 
gavęs šios paramos 2018 metais ir 
neteisėtos pagalbos, kuri Europos 
Komisijos sprendimu (dėl indi-
vidualios pagalbos arba pagalbos 
schemos) buvo pripažinta nesu-
derinama su bendrąja rinka, arba 
grąžinęs visą jos sumą, įskaitant 
palūkanas, teisės aktuose nustatyta 
tvarka.

Kaip sakė A. Šileika, pareiškė-
jai teikti paraišką ir kitus būtinus 
dokumentus kviesti teikti savival-
dybėse pagal fizinio asmens gyve-
namąją vietą arba juridinio asmens 
buveinės adresą. 

Galima įsigyti kitų ūkinių 
gyvūnų

Pasinaudoję antrąja priemone 
smulkieji kiaulių augintojai turi 
galimybę gauti išmoką ir pagal tre-
čiąją priemonę. Pasak pašnekovo, 
ūkininkai pagal šią priemonę gali 
įsigyti bet kokius ūkinius gyvū-
nus, išskyrus kiaules, ir jiems bus 

atlyginama iki 90 procentų, bet 
ne daugiau kaip 2 000 Eur vie-
nam pareiškėjui, įsigijimo išlai-
dų per ketverius metus. „Galima 
nusipirkti bet kokį ūkinį gyvūną, 
pradedant karvute ar antimi, bai-
giant triušiu, – vardijo A. Šileika. 
– Žinoma, yra sąlyga, kad reikia 
šiuos gyvūnus auginti  ketverius 
metus.“

Ši parama skiriama žmonėms, 
kurie 2018 m. nuo spalio 16 d. 
ir (arba) 2019 metais iki paraiš-
kos pateikimo dienos laikė nuo 
1 iki 100 ženklintų ir registruo-
tų kiaulių ir vykdydami VMVT 
nurodymus paskerdė, nugaišino 
ir sunaikino kiaules arba kiaulės 
nugaišo dėl AKM, arba patys at-
sisakė auginti kiaules, jas visas 
išskersdami ar nugaišindami. Pa-
raiškos ir kiti privalomi pateikti 
dokumentai, anot ŽŪM atstovo, 
buvo priimamos savivaldybėse 
pagal fizinio asmens gyvenamąją 
vietą arba juridinio asmens bu-
veinės adresą iki 2019 m. balan-
džio 30 d.

Skyriaus vedėjas priminė, kad 
šiomis priemonėmis gali pasi-
naudoti visi Lietuvos kiaulių au-
gintojai. 
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Norintiems atsisakyti kiaulių auginimo, mokamos išmokos kitiems 
ūkiniams gyvūnams įsigyti Gintaro Kandroto nuotr.


