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Nugalėtojųpakyla
Da ly viai dėl ap do va no ji mų var

žė si pen kio se kla sė se.
Da mų kla sė je sla lo mo tra

są Lin ku vos cent ri nė je aikš tė je 
grei čiau siai įvei kė pa kruo jie tė 
Gin ta rė Ge giec kai tė su „Volks
wa gen Po lo“, ant rą re zul ta tą 
pa sie kė pa ne vė žie tė Sand ra Pet
ro vie nė, tre čio je vie to je li ko Li
ve ta Če ka naus kai tė iš Šiau lių.

G. Ge giec kai tė star  ta vo ir 
FWD (au to mo bi lių prie ki niais 
va ro mais ra tais) kla sė je, iš 26 
da ly vių užė mė 7ąją vie tą. 

Šio je kla sė je vi sas pri zi nes 
vie tas iš ko vo jo Pa ne vė žio spor
ti nin kai: pir  mą ją – Min dau

gas Drau ge lis su „Seat Ibi za“, 
ant rą ją ir tre čią ją – dviem au
to mo bi liais star ta vęs Man tas 
Pet ro vas.

RWD kla sė je sla lo mo tra so je 
bu vo grei čiau sias ir tiks liau sias 
(ne pri rin kęs bau dos se kun džių 
už pa da ry tas klai das) Da rius 
Jakš to nis iš Pa ne vė žio, su „Hon
da s2000“ teužt ru kęs kiek dau
giau nei 35 se kun des. 

Ant rą ją vie tą lai mė jo šiau lie tis 
Man tas Vrub liaus kas su „Maz da“, 
tre čią ją – „BMW318“ vai ra vęs 
Do na tas Kar pys iš Tel šių. Ne vie
ną spor ti nin ką grei čiu ir tiks liu 
vai ra vi mu len kė L. Če ka naus kai
tė, šios au to mo bi lių kla sės įskai
to je li ku si šeš ta iš pen kio li kos 
da ly vių.

Nukelta į 4 psl.
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Eko lo gi nės ka tast ro fos 
už nuo dy tą Pet rai čių 
tven ki nį ra jo no žve jai 
ti ki si at gai vin ti. Pak ruo jo 
me džio to jų ir žve jų 
drau gi jos val dy bos na rys 
My ko las Ar ci ma vi čius 
jau ma to pro švais čių 
– van de ny je dau gė ja 
de guo nies. Nuo ter ša lų 
tven ki nys tu rė tų iš si va ly ti 
per ke le tą me tų.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
janina@skrastas.lt

Žuvisgelbėjo 
netikrajonožvejai

„Pak ruo jo kraš tui“ M. Ar ci
ma vi čius ra do lai ko, su grį žęs iš 
ei li nio bu dė ji mo prie Pet rai čių 
tven ki nio. Žu vų per kė li mas iš jo 
su stab dy tas, kol mais to ir ve te
ri na ri jos spe cia lis tai neiš duos 
pa žy mos, kad tai da ry ti ga li ma.

„Da bar ren ka me van dens prie 
kran tų pri plak tas nu gai šu sias 
žu vis, kad pu vi mo pro duk tai 
dar la biau ne terš tų tven ki nio. 
Gai še nas ruo šia mės uti li zuo ti 
me džio to jų bū re lių pri žiū ri mo
se žvė rių do ro ji mo aikš te lė se“, 
– sa kė Pak ruo jo meš ke rio to jų 
ly de ris.

M. Ar ci ma vi čius su skai čia vo, 
jog iš Pet rai čių tven ki nio bu vo 
graibš tais iš gau dy ta ir į šva rius 
ra jo no van dens tel ki nius per kel
ta 11 to nų 300 ki log ra mų žu vų. 
Dau giau siai jų iš vež ta į Pak ruo
jo ir Šu kio nių tven ki nius. Žu vis 
gel bė jo koks šim tas žmo nių, 
prie žūs tan čio Pet rai čių tven
ki nio at va žiuo jan čių skir tin gu 
lai ku.

„Vi są sa vai tę kas dien sa vo 
trans por tu, su ki bi rais, vo nio

Petraičiųtvenkinįtikimasiatgaivinti

RA JO NO žve jų ly de ris My ko las Ar ci ma vi čius tu ri vil ties, kad ap nuo dy tą tven ki nį pa vyks at gai vin ti.

Vytauto RUŠKIO nuo tr.

Šeš ta die nį Lin ku vo je vy ku sios pir mo sios 
au to mo bi lių sla lo mo var žy bos „Lin ku vos tau rė – 
2016“ su lau kė dau giau kaip aš tuo nių de šim čių 
da ly vių iš vi sos ša lies. Jų or ga ni za to riai, Pak ruo jo 
au to mo bi lių spor to klu bo (ASK) na riai, puo se lė ja 
pla nus var žy bas reng ti vi so se se niū ni jo se ir taip 
po pu lia rin ti šį spor tą.

Pak ruo jo ASK ar chy vo nuo tr.

mis at lėk da vo „Berž ta lio“ žve
jų klu bo na riai iš to li miau sios 
ra jo ne Žei me lio se niū ni jos. Ne 
die ną ir ne dvi Pet rai čių pa kran
tė se pra lei do žu vis gel bė ję pa
kruo jie čiai Val das Šal kaus kas, 
Jo nas Nor kus, Gin tau tas Bu čas, 
Ta das Gry bas, Sva jū nas Vaz gys 
iš Sta čiū nų, Eri kas Druk te nis 
iš Žei me lio, šiau lie tis Ze no
nas Kor sa kas... Tai tik tie, ku
rie daž niau siai man į akis kri to. 
Gel bė to jų bu vo ne tik iš mū sų 
ra jo no – Pet rai čių tven ki nys pla
čiai gar sė jo kaip žu vin gas, ja me 
meš ke rio da vo daug Rad vi liš kio 
ir Šiau lių žve jų mė gė jų. Įvy kus 
ka tast ro fai, jie at lė kė ir į pa gal
bą“, – sa kė M. Ar ci ma vi čius.

Pak ruo jiš kiai iš drau gi jos pi ni
gų nu pir ko gel bė ji mo dar bams 
rei ka lin gų graibš tų, di de lių ki
bi rų, ku bi lų žu vims ga ben ti, 
pirš ti nių. Iš „Ši lo Pa vė žu pio“ 

žu vi nin kys tės įmo nės bu vo iš
nuo mo tas spe cia lus au to mo bi lis.

Viltiesprošvaistės
„Nuo tai kos jau švie sė ja, at si

ran da vil čių, kad tven ki nys ne
žu vęs, – pa kruo jie tiš ka tar me 
si tua ci ją Pet rai čių tven ki ny je 
įver ti no M. Ar ci ma vi čius. – Pas
ku ti niai ty ri mai ro do, kad iš tir
pu sio de guo nies pa dau gė jo nuo 
0,2 iki 0,8 mi li lit rų lit re van
dens. Iš li ko da lis pa čių at spa
riau sių žu vų – ka ro sų, kaž kiek 
ly nų. Ti ki mės, kad iš gy vens ir 
pa sveiks į ki tus tven ki nius iš
vež tos žu vys, nors che mi nė tar ša 
pa žei dė jų ke pe nis ir inks tus.“

M. Ar ci ma vi čiaus nuo mo ne, 
su stab džius tar šą, tven ki nio 
van duo iš si va lys per ko kius tre
je tą me tų. Su lau kę in for ma ci jos, 
kad žu vims pa vo jaus ne bė
ra, drau gi jos na riai vėl im sis jį 

įžu vin ti.
Pak ruo jo žve jų va do vas lau

kia,  kol  ap l in ko sau gi  nin kai 
pa gal pa tvir  tin tas me to di kas 
su skai čiuos eko lo gi nės ka tast
ro fos pa da ry tą ža lą. Pa ty ru sio 
meš ke rio to jo M. Ar ci ma vi čiaus 
nuo mo ne, ji – di džiu lė. Nes Pet
rai čių tven ki ny je bu vo daug ver
tin gų žu vų. Vien šie met pa va sa rį 
į jį bu vo įleis ta dau giau kaip še ši 
tūks tan čiai jau nų ster kų.

R u o  š i a  m a  s i  p a  r e i  k a  l a u  t i 
at ly gin ti  ža lą iš ka tast ro fos 
kal ti nin ko.

Bus pa si rū pin ta ir žve jais mė
gė jais, tu rė ju siais lei di mus meš
ke rio ti Pet rai čių tven ki ny je.

„At vy ku siems į drau gi ją, šiuos 
lei di mus pa kei si me, su teik da mi 
tei sę žve jo ti ki tuo se ana lo giš ko 
dy džio ra jo no tven ki niuo se“, – 
in for ma vo M. Ar ci ma vi čius.

Nukelta į 2 psl.

Šian dien  
nu ma to mi  
lie tin gi  
orai,  
pūs gū sin gas  
vė jas.  
Tem pe ra tū ra  
die ną  
6–11 laips nių  
ši lu mos.
Ry toj nu ma to mi  
trum pi kri tu liai.  
Oro tem pe ra tū ra nak tį 3–8, 
die ną 5–9 laips niai ši lu mos.
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„Greitosios“
vairuotojaspragėrė
darbą
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Laiškasmylimo
žmogausMotinai

ANT au to mo bi lių spor to en tu zias tės, nuo la ti nės var žy bų da ly vės 
pa kruo jie tės Gin ta rės Ge giec kai tės ma ši nos ang liš kai už ra šy ta 
„Po lo nu ga lė to jas“.
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