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„L. A. B. A. S“ iš Ai ri jos

ERI KA Aks ti nai tė pa mi lo Ai ri jos gam tą. 

Jau aš tuo ne ri me tai Ai ri jo je 
gy ve nan ti kel miš kė Eri ka Aks ti nai tė 
sa vo bu vi mą to li nuo Tė vy nės 
įpras mi na Lie tu vos gar si ni mu 
už sie ny je. Drau ge su ki tais lie tu vių 
bend ruo me nės na riais jau na 
mo te ris su bū rė Tarp tau ti nį lie tu vių 
he ral di kos fon dą, lie tu vių as me nų 
ir bend ruo menių
są jun gą L.A.B.A.S., ren gia lie tu vių 
šven tes, glo bo ja į Ai ri ją at vy ku sius 
me no ko lek ty vus. O prieš 
praė ju sius Sei mo rin ki mus su ren gė 
de ba tus.
Vyk dy da ma pro jek tą 
„Aš di džiuo juo si“ lie tu vių 
bend ruo me nė iš siun tė į ke lio nę 
po vi sas pa sau lio lie tu vių 
bend ruo me nes is to ri nę Lie tu vos 
vė lia vą.

As me ni nė nuo tr.

Vals tie čių ir ža lių jų są jun ga ne pri ta ria 350 kai mo pa štų 
Lie tu vo je pa nai ki ni mui. Pa gal nau ją ją pa što per tvar ką 
bu vo nu ma ty ta, jog nuo lie pos vi du rio Kel mės 
ra jo ne liks tik ke tu ri sta cio na rūs pa štai. Ki tų te ri to ri jų 
gy ven to jus ap tar naus Kel mės pa štui pri klau san tis 
va di na masis atei ties laiš ki nin kas, ku ris su teiks vi sas 
pa što pa slau gas, ku rių pa gei daus gy ven to jas.

Ar sta cio na rius pa štus pa keis 
atei ties laiš ki nin kai?

KEL MĖS pa što vir ši nin kas Zig mas Gai daus kas su nau jo vė mis ruo šė si 
su pa žin din ti se niū ni jų gy ven to jus. Bet var gu ar pri reiks?

Au to rės nuo tr.

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Įmo nė ieš ko jo nau jų me to dų
Kel mės pa što vir ši nin kas Zig mas 

Gai daus kas in for ma vo, jog vie na iš 
sėk min giau siai dir ban čių vals ty bės 
įmo nių Lie tu vos pa štas ieš ko nau-
jų dar bo me to dų, kad laiš ki nin ko 
dar bas tap tų pa trauk les nis, ge riau 
ap mo ka mas ir kad ge riau bū tų ap-
tar nau ja mi klien tai.

Šian dien, kai emig ra ci ja ir mir tys 
tuš ti na kai mus, kei čia si žmo nių po-
rei kiai. To dėl at si ras atei ties laiš ki-
nin ko pa rei gy bė.

Šis laiš ki nin kas teik tų žmo nėms 
vi sas rei kia mas pa slau gas na muo-
se. Jis tu rė tų nau ją bend ro vės au-
to mo bi lį, spe cia lią te le fo no li ni ją, 
plan še tę su iš ma nią ja pro gra mė le, 
spaus din tu vą, svars tyk les. To dėl 
ga lė tų su teik ti gy ven to jui vi sas pa-
slau gas, ku rias jis gau tų at va žia-
vęs į pa štą.

Pas kam bi nęs te le fo nu ir pa si-
kvie tęs atei ties laiš ki nin ką į na mus 
klien tas ga lė tų iš siųs ti siun ti nius, 
laiš kus, pi ni gi nes per lai das, nu si-
pirk ti pa šte pla ti na mų pre kių, gau ti 

fi nan si nes pa slau gas, su mo kė ti mo-
kes čius ir kt.

Atei ties laiš ki nin kas vi sas siun tas 
vež tų į na mus, vež tų ir di de lius, į 
pa što dė žu tę ne tel pan čius laiš kus.

Ne lik tų pen kių pa štų
Bu vo nu ma ty ta, jog Atei ties laiš-

ki nin ko pro gra ma Kel mės ra jo-
ne star tuos nuo lie pos 18 die nos. 
Anks čiau už kel miš kius bū tų star-
ta vę Rad vi liš kio, Jo niš kio ir Pak-
ruo jo ra jo nai.

Jei gu bū tų pa lai min ta per tvar-
ka, Kel mės ra jo ne ne lik tų dar pen-
kių pa štų. Bū tų nai ki na mi Lio lių, 
Pak ra žan čio, Šau kė nų, Vai gu vos 
sta cio na rūs pa štai ir Kel mės pa štui 
pri klau san tis kil no ja ma sis pa štas.

Šių pa štų ap tar nau ja mo se te ri to-
ri jo se dirb tų mo bi lūs atei ties laiš-
ki nin kai. Jų nu ma to ma įdar bin ti 
apie še šis. Dar bo vie tos pir miau sia 
bū tų siū lo mos už da ro mų pa štų vir-
ši nin kams ir laiš ki nin kams. Jiems 
ke tin ta kom pen suo ti ir vai ra vi mo 
kur sus, jei gu ne tu ri tei sės vai ruo ti.

Kiek vie nam atei ties laiš ki nin kui 
bū tų su da ro mas marš ru tas. Ša lia 
kas die nio sa vo dar bo: laik raš čių, 
siun tų, pen si jų pri sta ty mo ir ki tų 

Sau lė te ka 7.44,
lei džia si 17.24.
Die nos il gu mas – 9.40.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Van de nio ženk le.
8-oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia: Gir das, Gir de nė, Gir de nis, 
Gir dys, Gird man tas, Gird man-
tė, Gir du tė, Gir du tis, Jo tau tas, 
Jo tau tė, Jo tys, Jo vi ta, Jo vi tas, 
Jur gi na, Jur gi ta, Vy tis.

* 1892 m. Pa vi luos to je, Lat vi-
jo je, gi mė Va sa rio 16-osios Lie-
tu vos Nep rik lau so my bės Ak to 
sig na ta ras, dip lo ma tas Ka zi mie-
ras Bi zaus kas. 1941 m. NKVD 
su šau dy tas ne to li Čer ve nės, 
Bal ta ru si jo je.

* 1905 m. pra si dė jo Vil niaus 
fab ri kų ir ama tų dirb tu vių dar-
bi nin kų ma si niai strei kai, ku rie 
tę sė si iki ko vo pra džios.

* 1920 m. iš leis ta pir mo ji Lie-
tu vos pro gi nių pa što ženk lų se-
ri ja, skir ta ant ro sioms Lie tu vos 
ne prik lau so my bės me ti nėms.

* 1921 m. Lie tu vos ge le žin-
ke lių val dy ba pa skel bė pir mą-
jį Lie tu vos is to ri jo je nuo la ti nio 
trau ki nių ju dė ji mo tvar ka raš tį 
– iš Kau no bu vo ga li ma vyk ti į 
Ber ly ną, Ry gą ir ki tur.

* 2000 m. Briu se ly je pra si dė jo 
ofi cia lios Lie tu vos de ry bos dėl 
na rys tės Eu ro pos Są jun go je.

* 2010 m. ei da mas 89-uo sius 
me tus Kau ne mi rė žy mus neu-
ro chi rur gas ha bi li tuo tas dak ta-
ras pro fe so rius Leo nas Klum bys.

2016 m. Vil niaus uni ver si te to 
Me di ci nos fa kul te te ati deng tas 
ba rel je fas gar siam ša lies gy dy-
to jui, mik ro chi rur gi jos sri ties 
pra di nin kui Lie tu vo je Me čis lo-
vui Vit kui.

* 2016 m. Vil niaus ra jo ne, 
Juod ši liuo se, pa šven tin ta baž ny-
čia, ku riai su teik tas Pa lai min to jo 
My ko lo So poč kos ti tu las. Gai-
les tin gu mo apaš ta lu va di na mas 
Pa lai min ta sis M. So poč ka bu vo 
Vil niaus ar ki vys ku pi jos ku ni-
gas, ku ris sta liaus Vac lo vo var du 
slaps tė si Juod ši liuo se.

Nuo šir džiai 
svei ki na me 

Va sa rio 16-osios 
pro ga!

Lie tu vos vals ty bės at kū-
ri mas – vie nas iš reikš-

min giau sių mū sų ša lies 
is to ri jos įvy kių. Bū ki-

me pi lie tiš ki ir at sa kin gi 
kur da mi to kią Lie tu vą, 

ko kios no rė jo Nep rik lau-
so my bės Ak to sig na ta rai, 

ko kios sie kia me pa tys. 
Te gu ši pra smin ga šven-
tė su tei kia mums vi siems 
dau giau pa trio tiš ku mo, 
san tar vės, op ti miz mo.
Lin ki me Kel mės kraš to 

žmo nėms as me ni nės lai-
mės, svei ka tos ir sėk min-

gų dar bų.

Kel mės ra jo no 
sa vi val dy bės me ras 

Vac lo vas And ru lis
Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 

ad mi nist ra ci jos di rek to rė 
Ire na Si ru sie nė

dar bų, atei ties laiš ki nin kai pas 
klien tus va žiuo tų ir pa gal iš kvie ti-
mus. Paš ti nin ką no rin tys iš si kvies-
ti žmo nės tu rė tų skam bin ti į pa što 
skam bu čių cent rą ar ba as me niš kai 
laiš ki nin kui, jei gu tu ri jo te le fo no 
nu me rį. Išk vie ti mas – ne mo ka mas.

Paš tai lik tų tik Ty tu vė nuo se, Už-
ven ty je, Kra žiuo se ir Kel mė je. Jie 
dirb tų įpras tu rit mu.

Pa sak Z. Gai daus ko, už da rius 
sta cio na rius pa štus, bū tų su tau-
po ma lė šų jiems iš lai ky ti. Be to, 

su ma žė tų laiš ki nin kų eta tų. To dėl 
dir ban tiems laiš ki nin kams bū tų ga-
li ma pa kel ti at ly gi ni mus.

Pas ta ruo ju me tu dau ge lis laiš-
ki nin kų dir bo pu se ar 0,7 eta to. 
Atei ties laiš ki nin kai tu rė tų di des nį 
dar bo krū vį – 0,9 eta to.

Paš tų už da ry mui ne pri ta rė ir 
dau ge lis gy ven to jų. Val dan tie ji įsi-
klau sė į jų nuo mo nę ir bent kol kas 
ne pa lai mi no 350 ša lies pa štų už da-
ry mo. Kaip pa što per tvar ka vyks 
to liau, pa ro dys lai kas.

Nukelta į 3 psl.

Šian dien – be kri tu lių. Ry tą 
vie to mis tvy ros rū kas, kai kur 
bus plik le dis. Tem pe ra tū ra die-
ną 0–5 laips niai ši lu mos.

Ry toj kri tu lių ne nu ma to ma, 
kai kur bo luos rū kas. Tem pe ra-
tū ra nak tį 1–6 laips niai šal čio, 
die ną 1–5 laips niai ši lu mos.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fi ziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


