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Šiuo lai ki nia me pa sau ly je veik
loms ir pa slau goms vis spar čiau 
ke lian tis į skait me ni nę erd vę, Pli
kiš kių kai mo bend ruo me nė „Šal ti
nis“ žen gia nau ją žings nį – pri sta
to nau ją bend ruo me nės in ter ne ti nę 
sve tai nę.

Pli kiš kių kai mo bend ruo me nė 
„Šal ti nis“ at si lie pė į pro jek to „Pri
si jun gu si Lie tu va“ pa siū ly mą da
ly vau ti Bend ruo me nių įtink li ni mo 
pro jek tų kon kur se, ta po vie na iš 
120ies bend ruo me nių lai mė to ja ir 
sėk min gai įgy ven di no sa vo idė ją 
– su kū rė nau ją skait me ni nę erd vę.

2001 m. įkur ta Pli kiš kių kai mo 
bend ruo me nė „Šal ti nis“ yra at vi
ra ir ap lin ki nių kai mų gy ven to
jams, bend ra dar biau ja su ki to mis 
bend ruo me nė mis, daug bend rų 
veik lų vyk do ir su kai my nais lat
viais. To dėl itin svar bu, jog ži nią 
apie bend ruo me nės veik lą ga lė tų 
leng vai pa siek ti vi si bend ra min
čiai, na riai ir par tne riai. Nusp ręs ta 
su kur ti in ter ne ti nę sve tai nę https://
plikiskiai.lt, ku rio je skel bia ma ak
tua li in for ma ci ja apie bend ruo me

Ta čiau su si ti ku sius jau nes nį jį ir 
vy res nį jį Mi liš ke vi čius vi sa da te
be jun gia bend ra … vir tu vė, ta čiau 
jau nė lis vi sa da lie ka už kad ro. Egi
di jus šei mą pra džiu gi na ska niau sio
mis pi co mis ir py ra gais, ke ba bais. 
Jis iš me ta li nės sta ti nės sa vo ran ko
mis su si konst ra vo to kią mi ni ma liai 
dū mų rū ky mo pro ce se nau do jan čią 
kros ne lę, ku rio je taip iš rū ko ma
ri nuo tą viš tos pu se lę, šon kau liu kų 
juos tą ar šo ni nės ga ba lė lį, kad dar 
ne bu vo to kio sve čio, ku ris pirš tų ne
bū tų lai žęs.

Gi vy res ny sis Mi liš ke vi čius – 
sriu bų ir pa tie ka lų, ga min tų ant lau
žo, dar gi ge riau – ka za ne, mė gė jas. 
Mais to ga my ba po at vi ru dan gu mi 
pa tie ka lui įne ša dar ki to kių po sko
nių puokš tę, su mi šu sią su lau kų 
kva pu, vė jo gai va ir dū mo aro ma to 
sod ru mu, ko kios jo kie prie sko niai 
ne su teiks. „Iš vir ki te tą pa tį plo vą 
na mų vir tu vė je ant du ji nės vi ryk lės. 
Ir iš vir ki te lau ke, ant ug nies – tas 
pa ts plo vas, o sko niai skir sis kaip 
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nę, jos veik las, tei kia mas pa slau
gas, vyk do mus pro jek tus, vie tos 
gy ven to jų par duo da mus dir bi nius. 
Taip apie bend ruo me nę „Šal ti nis“ 
su ži no dau giau žmo nių, bend ruo
me nės na riai leng viau ir pa to giau 
elekt ro ni nė je erd vė je su ži no nau
jie nas.

Nau jo ji skait me ni nė ap lin ka pa
de da bend ruo me nei ug dy tis sa va
ran kiš ku mą, ska tin ti bend ruo me
niš ku mą, į veik las įtrau kia mi net 

ir tie bend ruo me nės na riai, ku rie 
il gą lai ką bu vo skait me ni nė je at
skir ty je.

Prie pro jek to veik lų įgy ven di ni
mo pri si dė jo ne tik bend ruo me nės 
na riai, bet ir Jo niš kio ra jo ni nės 
bib lio te kos Pli kiš kių fi lia las bei 
Jo niš kio „Sau lės“ pa grin di nė mo
kyk la.

Anot Pli kiš kių kai mo bend ruo
me nės „Šal ti nis“ pir mi nin ko Vac
lo vo Mar ti nai čio, bend ruo me nės 

na riai la bai ver ti na ži nias ir įgū
džius, įgy tus da ly vau jant pro jek
te. „Jau ni mas ak ty viai da ly va vo 
pro jek to veik lo se, ta čiau di džiau
sią nau dą pa ju to sen jo rai, ga vę 
po stū mį lai ku įšok ti į be si ruo šian
tį nu va žiuo ti tech no lo gi jų trau ki
nį“, – džiau gia si V. Mar ti nai tis. 
Jis pri du ria, kad vi si bend ruo me
nės na riai bu vo pa ska tin ti do mė tis 
sa vo kraš tu, jo is to ri ja, su si telk ti 
bend rai veik lai, bend ra vo ir bend
ra dar bia vo skir tin gų kar tų at sto
vai. Nau jo ji in ter ne to sve tai nė bus 
nau din ga atei ty je, or ga ni zuo jant 
bū si mas veik las ir ini cia ty vas, 
kau piant bend ruo me nės is to ri ją, 
ska ti nant gy ven to jų vers lu mą, po
pu lia ri nant bend ruo me nės veik las.

Ap si lan ky ki te bend ruo me nės 
in ter ne ti nė je sve tai nė je https://
plikiskiai.lt ir iš ar čiau pa ma ty ki te 
įtink lin tos bend ruo me nės gy ve ni

mą.
Pro jek tas „Pri si jun gu si Lie tu va: 

efek ty vi, sau gi ir at sa kin ga Lie
tu vos skait me ni nė bendruomenė” 
vyk do Bend ruo me nių įtink li ni mo 
pro jek tų kon kur są, skir tą bend ruo
me nėms, sie kian čioms pla čiau pri
tai ky ti in ter ne to ga li my bes sa vo 
kas die ni nė je veik lo je. Pag rin di nis 
kon kur so tiks las – ska tin ti gy ve
na mo sios vie to vės bend ruo me nės 
da lį veik lų per kel ti į elekt ro ni nę 
erd vę, pa si tel kiant in for ma ci nes 
ir ry šių tech no lo gi jas, kur ti nau jas 
ar to bu lin ti jau esa mas pa slau gas 
bend ruo me nės na riams ir taip pa
ska tin ti gy ven to jus nau do tis in ter
ne tu. Dau giau apie pro jek tą – sve
tai nė je www.pri si jun gu si.lt.

Pli kiš kių kai mo bend ruo me
nės „Šal ti nis“ in ter ne ti nė sve tai nė 
https://plikiskiai.lt
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die na nuo nak ties,“ – gun do ūki nin
kas iš kir nai čių kai mo.

Vy tau tas Mi liš ke vi čius juo kia si: 
jis na muo se tik šven ti nis ar ba sa
vait ga lių vir tu vės še fas, kas die ny
bė je na mų vir tu vės val do se šei mi
nin kau ja žmo na Eu ge ni ja, ku ri, pa
sak Vy tau to, ir gi ska niai ga mi na ir 
ga lė tų sa vo you tu be ka na lą tu rė ti ir 
sa vo iš ra din gu mu da lin tis, ta čiau ir 
ji, ir sū nus Egi di jus mie liau lie ka už 
kadro… Vy tau tas – at vi res nis, tad, 
fil muo da mas iš sa vo na mų ska nios 
kū ry bi nės la bo ra to ri jos, pa ts sau ir 
ope ra to rius, ir dik to rius, ir vei kė jas.

Ritualaipriekatilo
kai kal ba pa kryps ta apie mais to 

svei ku mą,  ka za nas – di de lis, pu sap
va lus, sun kus ke taus puo das –  yra 
ly de ris, pa pil dan tis bend rą mais to 
ant „gy vos ug nies“ ga mi ni mo fi lo
so fi ją.

 Ja me ga min tas mais tas įgy ja ypa
tin gą sko nį, nie ka da ne pris vy la, val
gis iš sau go vi ta mi nus ir mi ne ra lus 
bei ki tas nau din gas me džia gas.

– Bū na taip, kad atė jus sa vait ga
liui, už si ma nom tik rų barš čių, vir
tų lau ke ant ug nies, ka za ne. Tai po 
pus ry čių ir iš si ruo šiu į lau ką – ug nį 
už kur ti, puo dą už kais ti. Bū na ko kia 
9 va lan da ry to. Ta da ir pa skam bi
nu sū nui Egi di jui. Sa kau, ruo šiuos 
barš čius vir ti, gal vi sa šei ma prie jų 
at va žiuo sit? Tai jie at va žiuo ja maž
daug tre čią va lan dą po piet, o ma
no barš čiai dar iš lė to kun ku liuo ja, 
dar ten ka pa lauk ti. Barš čiai iš ver da 
maž daug per 8 va lan das. Į šį lai ką 
įskai ty tas lai kas, kai iš paukš tie nos 
ar jau tie nos kau lų su dar žo vė mis 
ver da mas sul ti nys. Ta čiau lai kas ne
prailgs ta, mais to ruo ša lau ke ant ug
nies yra sa vo tiš ka sa vait ga lio poil
sio fi lo so fi ja, re lak sa ci ja, – pa sa ko ja 
Vy tau tas Mi liš ke vi čius, ku rio puo de 
net kai miš ka kruo pų sriu ba su na mi
ne viš tie na išal ku sią šei mą prie sta lo 
pa kvie čia tik po še šių va lan dų lė to 
no ki mo ant lau žo ug nies.

Grei čiau siai iš vi sų pa tie ka lų ant 
lau žo pa ruo šia mas Vy tau to plo vas. 
12 lit rų tal pos ka za ne ap ke pi na ma 

bet teš lą ki bi nams ga li ma už min ky ti 
ir su svies tu. ki bi nų įda rui nau do ja
mą mė są – kiau lie ną, paukš tie ną ar 
avie ną – bū ti na ne mal ti, o ka po ti 
ran ko mis.

– Ne vie nas šim tas žiū ro vų, per
žiū rė ju sių ma no ki bi nų re cep tą ka
na le, ste bi si, ar pa to gu to kio mis 
di de lė mis ran ko mis, kaip ma no, 
teš lą min ky ti? ką ga liu į to kias pa
sta bas at sa ky ti? Di de lės ran kos ir 
teš lą grei tai už min ko! Vie nin te lė 
pro ble ma – gal ne to kią dai lią ban
ge lę ki bi nams su for muo ju. Ži no ma, 
žmo nai Eu ge ni jai tas dar bas ge riau 
se ka si. Bet juk rei ka lo es mė – pa
ts pro ce sas ir sko nis, – sa ko kū ry
bin gai sa vo lau kuo se ir kū ry bin gai 
sa vo vir tu vė je ar na mų kie me šei
mi nin kau jan tis žem dir bys, pa sku ti
nia me sa vo vaiz do įra še pa si da li nęs, 
kaip na mų są ly go mis pa si ga min ti 
skumb rės kon ser vų. 

nu čių. Ir di džią ją da lį šio lai ko už
ims duo nos rai ky mas ir pjaus ty mas 
. Į įkai tin tą ka za ną pi la mas alie jus, 
skir tas ke pi mui, o į jį be ria ma ke pi
mui skir ta rai ky ta duo na. Ūki nin kas 
ti ki na, kad, in ten sy viai mai šant, ke
pa las duo nos bus iš ke pęs per ne pil
nas pen kias mi nu tes. Šei mi nin kas 
taip ka za ne ke pa mą duo ną pa bars to 
žiups ne liu drus kos – be lie ka įtrin ti 
čes na ku.

Vy tau tas Mi liš ke vi čius iš duo da ir 
pa slap tį, kaip iš kep ti bul ves, kad jos 
iš vi sų pu sių bū tų vie no dai gra žiai 
ap skru du sios? „Tik rai, kaip be si
steng si, bet ra sis ne vie na bul vė bal
tu šo nu. Vi sa es mė – bul vių su pjaus
ty me. ke pi mui nau do ju vi du ti nio 
dy džio pail gas. Perp jau nu išil gai į 
ke tu rias da lis ir su pjaus tau tri kam
pė liais. Čia ir yra es mė. Ne pa ti kė
sit, taip ke pa mos bul vės jas var tant 
nie ka da neap si vers ant jau ke pu sios 
pu sės. Pa si ro do, tai to li mų jų rei sų 
vai ruo to jų šau nus at ra di mas,“ – pa
sa ko ja kir nai čių kai mo ūki nin kas, 
ran dan tis lai ko ma lo niam už siė mi
mui prie puo dų.

ypa tin gų pa gy rų vi sa da su lau kia 
ir Vy tau to kep ti ki bi nai. Su ma nus 
vy ras sa vo na mų vir tu vė je per 20 
šei mi nin ka vi mo vir tu vė je me tų at
si rin ko pa tį ge riau sią ki bi nų re cep
tą. Šis na cio na li nis ka rai mų val gis, 
pa sak Vy tau to, tra di ciš kai tu ri bū ti 
ga mi na mas su ly dy tos avie nos tau
kais – su jais min ko ma teš la. Ta čiau 
net ir šių die nų ka rai mai sa vo res to
ra nuo se avies tau kų ne be nau do ja. 
Vy tau tas juos pa kei tė mar ga ri nu, 

2 kg mė sos, 1,5 kg mor kų, ki log ra
mas žie dais ar pus žie džiais pjaus ty
tų svo gū nų, de da mas ki log ra mas ry
žių. kie kiai iš ties įspū din gi, ta čiau, 
pa sak sve tin gų šei mi nin kų, nie ka da 
ne bū na taip, kad lik tų ne su val gy tas 
nors ma žas to kio plo vo šaukš te lis – 
li ku sį ne su val gy tą pa tie ka lą Vy tau
tas pa si da li na su sū naus šei ma atei
nan čios die noms pie tums.

Ne ma žiau įdo mus ir žu vie nės, 
pa va din tos „Ru dens še dev ru“ vi
ri mo pro ce sas su ki to niš ku ri tua lu. 
Mat sriu bai bai giant vir ti, Vy tau tas 
la puo čio me džio pliaus ką ap de gi na 
ta me pa čia me lau že, o nuo dė guo lį 
mi nu tei ki tai mer kia į ka ti lą su ver
da ma sriu ba. Po ku rio lai ką tą ri tua
lą pa kar to ja. Tai yra slap ta sis Vy tau
to žu vie nės ing re dien tas.

– Aš pa ts ne su žve jys, tad žu vie
nei nau do ja me to kią žu vį, ko kią 
ga li me įsi gy ti pre ky bos cent ruo se. 
Daž niau siai tai bū na la ši ša, upė ta
kis, ša mas. Žu vie nei vi sa da pa si lie
ku tik šiai sriu bai bū ti nų žu vies gal
vų. Nau da ta, kad jos tam sul ti niui 
su tei kia spe ci fi nio lip nu mo. Be jų 
žu vie nė ne kve pia žu vie ne, – pa sa
ko ja Vy tau tas Mi liš ke vi čius.

Aržinote?Arbandėte?
Tur būt re tas ne mėgs ta kep tos 

duo nos, įtrin tos čes na ku. Mėgs ta ją 
ir Vy tau tas su sa vo šei mos na riais. 
Ta čiau ke pa lą duo nos iš kep ti – rei
ka las il gas ir nuo bo dus, sto vint prie 
vi ryk lės ir var tant ke pa mos duo nos 
juos te les kep tu vė je.

Vy tau tas siū lo duo nos ke pa lą kep
ta duo na pa vers ti per ko kį 1015 mi

VYTAUTOŽUVIENĖ
KAzANE

Šiai sriu bai iš vir ti, pa gal Vy tau
tą, rei kės švie žios žu vies gal vų, 
ke lių ga ba liu kų la ši šos, 5 bul vių, 
2 mor kų, šaukš to svies to, po ro, 
svo gū no, pet ra žo lių, kra pų, lau
ro la pų, drus kos. Į šal tą van de nį 
su de da me tu ri mą žu vį, mor kas, 
svo gū nus. kai van duo už ver da, 
pra de da me grai by ti pu tas, kad 
sul ti nys  bū tų skaid rus. Sul ti niui 
nu skaid rė jus, de da me lau ro la pų, 
pi pi rų, stam bių kra pų.  Žu viai iš
vi rus, jos mė są at ski ria me nuo 
kau lų, sul ti nį per ko šia me per sie
te lį, kad ne lik tų aša kų.

Į  sriu bai pa ruoš tą sul ti nį de da
me ku be liais pjaus ty tas bul ves, 
tar kuo tą mor ką, pus žie džiais pa
ke pin tą po rą, lau ro la pų, pi pi rų 
ir drus kos pa gal sko nį. Pa vi rus  
maž daug 15 mi nu čių, su de da
me žu vies mė są, šaukš tą svies to, 
o bai giant vir ti de da me smul kiai 
pjaus ty tas pet ra žo les ir kra pus, 
dar pa ver da me apie 3 mi nu tes ir 
ka za ną nu ke lia me nuo ug nies.


