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Jau praė ju sią sa vai tę 
Kel mė je pa so din ti 
ke li tūks tan čiai gė lių 
dai gų. Žy din tys ir 
ža liuo jan tys au ga lai 
puo šia įvai rias mies to 
erd ves. Žie dai trau kia 
akis ir pa ka bin tuo se 
va zo nė liuo se, ir 
pa sta ty to se gė lių 
pi ra mi dė se, lo ve liuo se.
Gė ly nai, jau ki ap lin ka 
ma lo niai nu tei kia 
ir šian dien Kel mė je 
vyks tan čios tra di ci nės 
liau dies me no šven tės 
da ly vius bei žiū ro vus.

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

Laukiavasariškųorų
Ap niu ku sį ry tą, skve re prie šais 

Kel mės Jo no Grai čiū no gim na zi
ją, gė lių dai ge lius so di na ke lios 
mo te rys.

Kel mės mies to se niū ni jos žel
di nių tvar ky to ja Aud ro nė Šiat
kie nė brai žo žy mes, kur ir ko kie 

Sau lė teka 4.52,
lei džia si 21.41.
Die nos il gu mas – 16.49.
Mė nu lis – prieš pil nis.
Sau lė Dvy nių ženk le.
22oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia Fer di nan das, Fer nan da, 
Fer nan das, Joa na, Vy liau da, 
Vy liau das, Vy liau dė, Ža na, 
Ža nas;

ry toj: An ge lė, Ane lė, Gin tau
tas, Pet ro nė lė, Rim vi las, Rim vi
lė, Vy liau das.

* 1701 m. Var šu vos Sei me 
vie šai su de gin tas Lie tu vos 
ba jo ri jos pa si ra šy tas raš tas, 
skel bian tis ka ra lių Au gus tą 
ab so liu čiu di džiuo ju Lie tu vos 
ku ni gaikš čiu su pa vel di mą
ja tei se.

* 1778 m. Pa ry žiu je mi rė 
pran cū zų ra šy to jas, is to ri kas, 
dra ma tur gas ir fi lo so fas, lai ky
tas XVIII švie ti mo am žiaus įsi
kū ni ji mu, Fran sua Ma ri Aru jė, 
la biau ži no mas kaip Vol te ras.

* 1826 m. Li sa vo jė je, Vo lui
nės sri ty je, gi mė Zig man tas 
Sie ra kaus kas, 1863 me tų Lie
tu vos su ki lė lių va das, paim tas 
į ca ro ka riuo me nės ne lais vę ir 
ka ro lau ko teis mo nuo spren
džiu pa kar tas Vil niaus Lu kiš
kių aikš tė je.

* 1848 m. JAV iš Mek si kos 
už 15 mln. do le rių ga vo da
bar ti nes Nau jo sios Mek si kos, 
Ka li for ni jos vals ti jas, taip pat 
da lį Ne va dos, Ju tos, Ari zo nos 
ir Ko lo ra do.

* 1912 m. mi rė avia ci jos pra
di nin kas Vil be ris Rai tas. Kar tu 
su bro liu Or vi lu jis 1903 me tais 
at li ko pir mą jį skry dį.

* 1990 m. Pra ho je Če kos lo
va ki jos pre zi den tas Vac la vas 
Ha ve las priė mė Lie tu vos Aukš
čiau sio sios Ta ry bosAt ku ria mo
jo Sei mo pir mi nin ką Vy tau tą 
Lands ber gį.

* 2005 m. Lie tu vos ir Len ki
jos eu ro par la men ta rai bei Uk
rai nos ir Len ki jos par la men tų 
at sto vai, Bal ta ru si jos opo zi ci jos 
va do vai pa si ra šė dek la ra ci ją, 
ku rio je ra gi na ma pa rem ti Bal
ta ru si jos opo zi ci ją ir izo liuo ti 
Pre zi den to Alek sand ro Lu ka
šen kos re ži mą.

Kelmėpasipuošėdaugybežiedų

VA ZO NAI: Šie met Kel mė je ant sto vų pa ka bin ta daug va zo nų.

gė lių dai gai tu rė tų bū ti pa so din
ti. Ne di de lia me že mės lo pi nė
ly je su tilps apie du tūks tan čiai 
dai gų.

Pa so din ti dai gus – neuž ten ka. 
Daug dar bo, iš lai dų rei ka lau ja 
gė lių, ki to kių au ga lų prie žiū ra: 
ra vė ji mas, trę ši mas, lais ty mas, jei 
gam ta lie taus pa šykš ti.

Ta čiau, pa sak A. Šiat kie nės, ir 
prie žiū ra – dar ne vis kas. „Ne
bus ši lu mos, sau lė tų die nų, gė

lės vargs ir tiek“, – sa kė žel di nių 
pri žiū rė to ja, lauk da ma va sa riš
kų orų.

Gė ly nus, ki tus mies to žel dy nus 
dau giau sia pri žiū ri už pa šal pas 
ati dir ban čios kel miš kės. Mo te rys 
sa kė, jog per die ną so din da mos 
dai gus ne men kai pa vargs ta. Ta
čiau vė liau la bai sma gu iki pat 
ru dens šal nų ma ty ti mar gas pal
vius gė ly nus, prie ku rių gro žio ir 
pa čios pri si dė jo.

Džiaugtis,gėrėtis,oneniokoti
Tiek Kel mės mies to se niū nas 

Ro mas At ko čai tis, tiek ir se niū ni
jos žel di nių tvar ky to ja Aud ro nė 
Šiat kie nė ti ki si, jog daug pa stan
gų, prie žiū ros ir ne ma žai iš lai dų 
rei ka lau jan tys gė ly nai neužk lius 
pik ta va liams nio ko to jams.

„Tuo, kas gra žu, rei kia džiaug
tis, gė rė tis, o ne ga din ti“, – sa kė 
želdinių tvarkytoja.

Nukelta į 3 psl.

Užstrigobenamiųšunųproblemossprendimas
Kas mė ne sį vyks tan čia me se niū nų pa si ta ri me bu vo 
ap tar ti įvai rūs klau si mai: nuo skly pų geo de zi nių 
ma ta vi mų, ke lių ap sau gi nių zo nų, ap leis tų, 
ne nau do ja mų že mės skly pų iki vis dar nie kaip 
neišsp ren džia mos be na mių šu nų pro ble mos.

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

Benamiaisšunimisrūpinsis
Vietinisūkis?

Se niū nų su si rin ki me da ly va vo 
Kel mės vie ti nio ūkio di rek to rius 

Dai nius Po po vas. Grei čiau siai at
si tiks taip, kad be na miais šu ni mis 
Ta ry bos spren di mu bus įpa rei go
tas rū pin tis Vie ti nis ūkis.

D. Po po vas pa sa ko jo, jog su 
Kel mės mies to se niū nu Ro mu 
At ko čai čiu lan kė si Šiau lių ra jo
ne, Kur šė nuo se, su si pa ži no, kaip 

ten spren džia ma be na mių šu nų 
pro ble ma. „Mū sų nuo mo ne, pro
tin giau sias bū tų lai ki nas ka ran ti
na vi mas, vė liau šu nų per da vi mas 
ko kiai nors gy vū nų glo bos or ga
ni za ci jai. Uti li za vi mas su kel tų 
dau giau rū pes čių“, – sa kė Dai nius 
Po po vas.

Ta čiau di rek to rius pri pa ži no, 
jog ir ka ran ti na vi mui rei ka lin gos 
pa tal pos. Dar bą rei kia or ga ni zuo
ti taip, kad bet ka da bū tų ga li ma 
iš kvies ti žmo gų be na miui gy vū
nui pa gau ti ir pa na šiai.

Nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

TVAR KA: Že mės ūkio ir kai mo 
plėt ros sky riaus ve dė jas Juo zas 
Rim kus ra gi no se niū nus iki lie pos 
31 die nos Fi nan sų sky riui pa teik ti 
sa vi nin kų, pik ty biš kai ne pri žiū rin čių 
že mės skly pų, duo me nis.

Au to rės nuo tr.

ĮVAI RO VĖ: Kel mės mies to se niū ni jos žel di nių tvar ky to ja Aud ro nė Šiat kie nė 
sa kė, jog šie met mies to erd vė se pa so din ti ke li tūks tan čiai įvai rių gė lių dai gų.

GĖ LĖS: Prie šais Kel mės Jo no Grai čiū no gim na zi ją gė les so di no mo te rys, 
ati dir ban čios už pa šal pas. Vie na me ne di de lia me že mės ga ba lė ly je su so din ti 
apie du tūks tan čiai dai gų.

PI RA MI DĖS: Mies tą la bai pa gy vi na 
gė lių pi ra mi dės, ne nu si bos tan čios nei 
kel miš kiams, nei mies to sve čiams.

Šian dien daug kur nu ma to mi 
trum pi lie tūs, per kū ni ja. Tem
pe ra tū ra die ną 18–23 laips niai 
ši lu mos.

Ry toj vie to mis trum pai pa lis. 
Tem pe ra tū ra nak tį 6–11, die ną 
14–19 laips nių ši lu mos.
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