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Ma žiau siai miš kin gu 
re gio ne lai ko mas 
Pak ruo jo ra jo nas per 
ar ti miau sius 25 me tus 
pra ras dar 238 hek ta rus 
miš ko. To kį spren di mą 
priė mė ra jo no Ta ry ba, 
paau ko ju si vals ty bi nius 
miš kus do lo mi to ka sy bai. 
Dėl to be veik pus ket vir to 
mi li jo no li tų pa si pil dė 
ša lies biu dže tas, o ra jo no 
žmo nėms – „tru pi niai 
nuo tur tuo lių sta lo“.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Vie to je miš ko – kar je rai
Praė ju sią sa vai tę ra jo no Ta

ry bo je pa tvir  tin tas de ta lu sis 
pla nas „Nau din gų jų iš ka se nų ga
vy bos kar je rui „Pet ra šiū nai II“ 
pra plės ti“.

Ta ry bos spren di mu pa keis ta 
vals ty bi nio miš ko že mės, esan
čios virš „Pet ra šiū nai II“ do lo mi to 
tel ki nio, pa skir tis: iš miš kų ūkio 
pa skir ties į ki tą – nau din gų jų iš
ka se nų kar je rams įreng ti ir eksp
loa tuo ti – pa skir tį. Dėl to ra jo no 

te ri to ri jos miš kin gu mas su ma žės 
1,3 pro cento.

Už tai Pak ruo jo urė di jai per

duo da ma be veik 300 hek ta rų 
ne pri va ti zuo tos že mės nau jiems 
miš kams veis ti.

Kar je rą „Pet ra šiū nai II“ eksp
loa tuo ja ir miš ko že mės pa skir ties 
kei ti mą ini ci ja vo AB „Do lo mi tas“. 
Bend ro vė už že mės pa skir ties kei
ti mą į vals ty bės biu dže tą su mo kė
jo 3 561 444 li tus.

Šis spren di mas tei siš kai įma
no mas ta po vos prieš mė ne sį Vy
riau sy bei priė mus kai ku rių tei sės 
ak tų pa kei ti mus. Bend ro vė do lo
mi to ka sy bos te ri to ri jos plėt ros 
sie kė dau giau kaip po rą me tų.

Nuo bū si mų tel ki nio kar je rų 
Pak ruo jo dva ras (kul tū ros pa vel
do ob jek tas) yra nu to lęs per pu
sant ro ki lo met ro.

Miškininkuiskaudaširdį
Ta ry bos na rys so cial de mok ra

tas Vir gi ni jus Ka ci le vi čius ran kos 
už šį spren di mą ne pa kė lė. Ne žiū
rint, jog šiam spren di mui pri ta rė 
be veik vi si bend ra par tie čiai.

„Man, kaip miš ki nin kui, la bai 
skau da šir dį. Ra jo ne  tu ri me tik 
18300 hek ta rų vals ty bi nių miš kų, 
ku rie su da ro be veik 19 pro cen
tų vi sos te ri to ri jos plo to“, – apie 
prie žas tis, ko dėl ne bal sa vo „už“, 
sa ko Pak ruo jo urė di jos vy riau
sia sis miš ki nin kas V. Ka ci le vi čius.

Do lo mi to tel ki niai Pak ruo jo ra
jo ne eksp loa tuo ja mi pen kias de
šimt me tų. Pas ta rai siais me tais 
dau gė ja in ves tuo to jų į šią ga my
bos sri tį, ren gia mi nau ji nu ma ty tų 
eksp loa tuo ti tel ki nių pla nai.

Nukelta į 3 psl.

Dėl do lo mi to au ko ja mi 
ra jo no miš kai

MIŠ KININKAS: Vir gi ni jus Ka ci le vi čius įsi ti ki nęs, kad miš kų dėl do lo mi to 
ka sy bos au ko ti ne rei kė tų, šios iš ka se nos klo dų dar yra po pie vo mis ir lau kais.

Au to rės nuo tr.

Šian dien  
vie to mis 
trum pai  
pa lis, ga li ma 
ir per kū ni ja. 
Oro tem pe
ra tū ra die ną 
16–20 laips
nių ši lu mos.
Ry toj die ną 
žy mes nio lie taus  
ne nu ma to ma. 
Tem pe ra tū ra nak tį  
6–10, pa jū ry je 12–14,  
die ną 17–22 laips niai 
ši lu mos.

Lygumietisgrybų
sostineskelbtų
Pakruojokraštą

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Spren di mas – pa gal pra šy mus
Ta ry bai bu vo pa teik tas sa vi val

dy bės ad mi nist ra ci jos pa reng tas 
spren di mo pro jek tas dėl lei di mo 
pirk ti tar ny bi nius au to mo bi lius 
so cia li nės rū py bos sky riui ir Paš vi
ti nio bei Guos ta ga lio se niū ni joms.

Aiš ki na ma ja me raš te Ta ry bos 
na riams nu ro do ma, kad toks 
spren di mo pro jek tas pa reng tas 
re mian tis gau tais mi nė tų sa vi val
dy bės ins ti tu ci jų pra šy mais.

Trims au to mo bi liams nu ma ty ta 
iš leis ti 170 tūks tan čių li tų. Pi ni gai 
šiems pir ki niams – iš su tau py tų 
so cia li nių pa šal pų ad mi nist ra vi
mo lė šų.

Blokuoja,nesnedrįsta?
Ko dėl pa si rink ti to kie bran gūs 

au to mo bi liai, Ta ry bos po sė dy je 
ne dis ku tuo ta. Ta čiau opo zi ci jos 
ly de ris Jo nas Jur ge liū nas pa si do

mė jo, ar dėl au to mo bi lio pir ki mo į 
Ad mi nist ra ci ją ne si krei pė sa vi val
dy bės Prieš gais ri nė tar ny ba?

„Į ma ne krei pė si ei li niai ug nia ge
siai: ko dėl nė ra įtrauk tas jų pa šy
mas gais ri nės au to mo bi liui pirk ti? 
Jie pra šo bent 10 tūks tan čių li tų, 
vi sa ki ta jie pa si da ry tų sa vo jė go
mis“, – apie sa vi val dy bės Prieš
gais ri nės tar ny bos pra šy mą bent 
mi ni ma liai pa ge rin ti tu ri mą au to 
t rans por tą gais rams ge sin ti, sa kė 
J. Jur ge liū nas.

Kur at si dū rė ug nia ge sių raš tas 
ir ko dėl apie jį nein for muo ta Ta
ry ba? Ad mi nist ra ci jos di rek to rius 
Vir gi ni jus Gri go nis pri pa ži no, kad 
sa vi val dy bės Prieš gais ri nės tar ny
bos raš tas yra.

„Mes net ne drį so me to kio pra
šy mo teik ti Ta ry bai. Jie (ug nia ge
siai – red. pa st.) ten gal vo ja iš ke lių 
da lių pa tys su rink ti ma ši ną, bet to 
ne lei džia tei sės ak tai“,– ban dė Ta
ry bai tei sin tis V. Gri go nis.

Nukelta į 3 psl.

Val di nin kams – au to mo bi liai, 
ug nia ge siams – šnipš tas

VaLdžioskaBinetuoseužderėjoskandaLų

atliekųaikštelės 
ta po šiukš ly nais

Šią va sa rą be veik vi sų se
niū ni jų cent ruo se esan tys at
lie kų priė mi mo punk tai (APP) 
ta po per pil dy tais šiukš ly nais 
– Šiau lių re gio no at lie kų tvar
ky mo cent ras (ŠRATC) ne be 
s pė jo vež ti šiukš lių. Val di nin
kai pra kal bo apie to kių aikš te
lių nai ki ni mą.

ŠIUKŠ LY NAI: At lie kų priė mi mo 
punk tai yra per pil dy ti ir kai 
ku riuo se mies te liuo se vir tę 
bjau riais šiukš ly nais.

GAUSA: Lai min gas gry bau to jas 
ba ra vy kus skai čiuo ja tūks tan čiais.

Per praė ju sią sa vai tę ly
gu mie tis ko lek ci nin kas Al gi
man tas Bart kus ra do apie tris 
tūks tan čius ba ra vy kų.

Praė ju sią sa vai tę paaiš kė jo, kad be si krei pian čių jų  
į ra jo no Ta ry bą pra šy mai ga li nu gul ti sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos stal čiuo se, ad re sa to taip ir ne pa sie kę. 
Tai į vie šu mą iš lin do, kai Ta ry bos po sė dy je bu vo 
svars to mas spren di mas Ad mi nist ra ci jai pirk ti  
tris tar ny bi nius au to mo bi lius.



2 PrenuMerata

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

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

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


