
Kel mė je, prie žie di nės 
Lio lių ir Ty tu vė nų ke lių 
san kry žos, bū ria vo si 
ūki nin kai. Jie pa si kvie tė 
Lie tu vos ke lių di rek ci jos 
at sto vą, kad šis 
įsi ti kin tų, jog šiuo me tu 
Lie tu vo je pa gal Eu ro pos 
stan dar tus tvar ko mi 
ke liai ne tin ka Lie tu vai. 
Že mės ūkio tech ni ka 
ne be tel pa į tuos ke lius,  
o žie di nės san kry žos  
iš vi so truk do eis mui.

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

Ke lias – 3,5,  
kom bai nas – 4,5 met ro

Ar tė ja pa va sa rio dar by me tis, 
lai kas va žiuo ti į lau kus, o Kel mės 
ra jo ne pa gal eu ro pie tiš kus stan
dar tus tvar kant vis dau giau ke lių 
ūki nin kams su si da ro pro ble mų. 
Ga lin ga eu ro pie tiš ka tech ni ka 
ne be tel pa į su siau rin tus ke lius.

Ki to se Eu ro pos ša ly se ūki nin
kams įren gia mi ap va žia vi mai. 
Že mės ūkio tech ni ka ne va ži nė ja 
bend rais ke liais. Lie tu vo je kom
bai nai ir ga lin gi trak to riai va
žiuo ja per mies te lius ir mies tą. 
Ūki nin kai ne tu ri ką da ry ti. Dau
ge lio že mės iš si mė čiu sios per 
ke lias se niū ni jas, o kar tais ir per 

ke lis ra jo nus. Kaip nu va žiuo ti iki 
lau kų, kai ke lio plo tis tik pus ket
vir to met ro, o kom bai no – pus
penk to met ro?

Dar dau giau pro ble mų pri da
ro žie di nės san kry žos, ku rio se 
ap si suk ti trak to riui, kom bai nui 
ar di de liam sunk ve ži miui – neį
ma no ma. Jie kliu do sau gu mo 

sa le lės ak me nis, nu mė to stul
pe lius. Ry tais, kai link Ra sei nių 
Lio lių ke liu ir link Ty tu vė nų va
žiuo ja daug trans por to, su si da ro 
kamš čiai.

„Juk ne per ki 39 nu me rio ba
tų, jei gu ko ja 43 nu me rio? Ke lių 
di rek ci jo je du rys tur būt to kio 
plo čio, kad pro jas tilp tų žmo

gus?“ – kaip vi suo met vaiz din
gai ir emo cin gai kal bė jo Ku ke čių 
ūki nin kas Al ber tas Meš kaus kas, 
spaus da mas į kam pą iš sos ti nės 
ūki nin kų go dų at vy ku sį iš klau
sy ti Lie tu vos ke lių di rek ci jos 
Sau gaus eis mo sky riaus ve dė ją 
Ne mu ną Abu kaus ką.
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Kai ku rie ūki nin kai pa de monst ra vo, kaip sun ku pra va žiuo ti žie di ne san kry ža, kai ke lias yra siau res nis už že mės ūkio 
tech ni ką. 

Au to rės nuo tr.

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

Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 
po nai su ra do ori gi na lų bū dą 
„su ma žin ti“ so cia li nę at skir
tį. Dau giau kaip sep ty nių arų 
as fal tuo tą aikš tę, ku rio je dė
vė tais rū bais pre kia vo ke le tas 
smul kių jų vers li nin kų, ati da vė 
Vals ty bės že mės fon dui. Ko mer
ci nės pa skir ties skly pas par duo
tas auk cio ne už 14 tūks tan čių 
56 eu rus. Ir dar iš si mo kė ti nai!

Už to kią su mą skly pą bū tų 
nu si pir kę pa tys pre kiau to jai. Ir 
net neiš si mo kė ti nai. Tik bė da, 

kad nie ko ne ži no jo. Nė neį ta
rė, kad apie par da vi mą ga li bū ti 
skel bia ma Na cio na li nės že mės 
tar ny bos tink la py je, o Sa vi val
dy bės po nai sa ko „pa tro biais 
ne vaikš tan tys“ ir nein for muo
jan tys, kas kur par duo da ma.

Mik liai su tvar kę rei ka lus Sa
vi val dy bės va dai at si kra tė mies
to gė dos. O gal dar iš lo šė ir 
ki to kios nau dos? Neaiš ku, kas 
tą skly pą nu pir ko!

Jau se niai  bu vo kal  ba ma, 
kad pre kiau to jai dė vė tais dra
bu žiais ga di na mies to įvaiz dį. 
Be je, dė vė tų dra bu žių ka byk
los už sto da vo ir da lį ka vi nės, 
ku rio je pie tau ja Sa vi val dy bės 
po nai, fa sa do.

O gal ir pie tau ti ka vi nėn ei
nan č ios  ma din  gos  Sa v i  val 
dy bės mo te rys bi jo da vo, kad 
kel miš kiai ne pa gal vo tų, jog 
jos ap si pir ki nė ja dė vė tų dra
bu žių „uni ver ma ge“. Ad mi nist
ra ci jos di rek to rė su si ti ki me su 
gy ven to jais pa brė žė: „Aš ten 
neap si pir ki nė ju.“

Kad ap si pir ki nė ja ki ti ga lo su 
ga lu ne su du rian tys kel miš kiai 
ir iš kai mų at va žia vę žmo nės, 
neįs ten gian tys nau jais dra bu
žiais ap reng ti au gan čių vai kų, 
sa vi val dy bi nin kams at ro do ne
svar bu. Iki rin ki mų dar ge ro kas 
lai ko ga ba las!

Kai vai kus au gi nan čios, prie 
pen si jos iš smul kaus vers lo pri
si du rian čios pre kiau to jos per 
ra jo no va do vų su si ti ki mą pa
klau sė, kur joms da bar ei ti, 
Sa vi val dy bės po nai at šo vė, jog 
pen ki žmo nės – tai dar ne vi sa 
Kel mė.

Ži no ma, Kel mė – tai so li dūs, 
gra žiai pa si rė dę, so li džias al gas 
gau nan tys val di nin kai. Su si ta
pa ti ni mas su Lie tu va ar ba mies
tu, ku riam va do vau ja, šių lai kų 
val džioms bū din gas bruo žas.

Tok s pa nie  ki  nan t is  val  di
nin kų po žiū ris į smul kiuo sius 
vers li nin kus, va di na mus škur
li  nin kais,  tę sia si  ne pir  mus 
me tus. Į re dak ci ją atė ję pre kiau
to jai pa sa ko jo, jog prieš Liau

dies me no šven tes ir at vy kus 
ki tiems šlo vin giems sve čiams, 
jiems bū da vo iš anks to pa sa
ko ma, kad to mis die no mis ne
pre kiau tų ir ne ga din tų mies to 
įvaiz džio.

„Kur mums dė tis? Ki ta me tur
ge ly je vie tos nė ra. Mies to cent
ras – la bai ne di de lis. Gal te gu 
už da ro mus į re zer va tą?“– klau
sė žie mą lau ke šą lan čios, kad 
pra si ma ny tų duo nos ir ne pra šy
tų pa šal pų, pre kiau to jos.

Ko dėl jas že mi na? Juk ne
va gia. Sun kiu dar bu už dir ba 
pi ni gus. Bet koks dar bas – gar
bin gas. Juo lab kad par da vi nė ja 
dra bu žius, o ne al ko ho lį ar ko
kias sek so prie mo nes. Tai ko dėl 
tu rė tų bū ti gė da?

Da bar val di nin kams jau ne
rei kės var gin tis net įspė jant, 
kad ne si mai šy tų po ko jo mis, kai 
pie tau ti į ka vi nę ves gar bin gus 
sve čius. Mies to cent re ne liks 
nei pre kiau to jų, nei ap si pir ki
nė jan čių var guo lių.
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Sau lė te ka 6.10,
lei džia si 20.27.
Die nos il gu mas – 14.17.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Avi no ženk le.
17oji me tų sa vai tė.die nos.
Va r  d a  d i e  n i u s  š i a n  d i e n 

šven čia Ais tė, Ei kan ta, Ei
kan tas,  Ei  kan tė,  Ei  r i  mas, 
E i  r i  mė,  Er im t as ,  Er im tė , 
Lais vū nas, Lais vū nė, Leo nas, 
Nod ra vas, Nod ra vė, No gai
las, No gai lė, No gin ta, No
gin tas, Put r i mas, Si mo na, 
Si mo nas.

* 1389 m. po pie žius Ur bo
nas VI pri pa ži no, kad Lie tu
vos krikš tas yra tei sė tas ir 
tik ras.

* 1740 m. Vil niu je pa si ro
dė pir ma sis len kų laik raš čio 
„Kur jer Li tews ki“ nu me ris.

* 1812 m. Vil niaus uni
ver  s i  te  to  bo t a  n i  ko s  so  dą 
ap lan kė Ru si jos ca ras Alek
sand ras I.

* 1824 m. Grai ki jo je nuo 
karš ti nės mi rė ang lų poe tas 
lor das Bai ro nas.

* 1839 m. pa si ra šy ta Lon
do no su tar  tis, ku ria vi sos 
Eu ro pos ša lys pri pa ži no Bel
gi jos Ka ra lys tę.

* 1882 m. mi rė ang lų gam
ti nin kas Čarl zas Dar  vi nas, 
pa ra šęs vei ka lą „Rū šių at
si ra di mas na tū ra lio sios at
ran kos bū du“. Taip jis pa dė jo 
or ga niz mų evo liu ci jos teo ri
jos pa grin dus.

*  1925  m .  Pre  z i  d e n  t as 
Alek sand ras Stul gins kis da vė 
skau to prie sai ką ir pa ve dė 
Skau tų są jun gą glo bo ti Švie
ti mo mi nis te ri jai.

* 1951 m. Lon do ne įvy ko 
pir  ma sis gro žio kon kur sas 
„Mis pa sau lis“, ku rį lai mė jo 
„Mis Šve di ja“.

* 1991 m. SSRS de san ti
nin kai už puo lė Me di nin kų 
pa sie nio ap sau gos ir mui ti
nės po stą.

 SEN TEN CI JA...
„Pa si rink ge riau sius da ly

kus, o įpro tis pa da rys juos ir 
ma lo nius“.

(Plu tar chas)

Šian dien – be žy mes nių kri
tu lių, pūs šiau ri nių kryp čių 
vė jas. Tem pe ra tū ra die ną 3–7 
laips niai ši lu mos.

Ry toj kri tu lių ne nu ma to ma. 
Tem pe ra tū ra nak tį 1–6 laips
niai šal čio, die ną 4–9 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“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

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

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


