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Šian dien 
žy mes nio 
lie taus ne
prog no
zuo ja ma. 
Oro tem
pe ra tū ra 
die ną 4–9 
laips niai 
ši lu mos.
Ry toj kri
tu lių ne nu
ma to ma. 
Oro tem pe ra tū ra nak tį nuo 3 
laips nių ši lu mos iki 2 laips nių 
šal čio, die ną 6–11 laips nių 
ši lu mos.

Viešaisiais darbais 
auklėjami vel tė džiai 
ir gir tuok liai

2 p.

4 p.

Vi suo me nei 
pri sta ty ta so cia li nių 
įstai gų veik la

Spa lio 8-ąją su ka ko mė nuo nuo pir mų jų 
šv. mi šių Pak ruo jo baž ny čio je, ku rias 
au ko jo  Pak ruo jo de ka na tui va do vau ti 
pa skir tas bu vęs Šiau lių ka ted ros kle bo nas  
ku ni gas Re mi gi jus ČE KA VI ČIUS. Nau jo jo 
de ka no in ter viu „Pak ruo jo kraš tui“ apie 
nu ma to mą  veik lą ir sa ve.

Žvyrkeliamsprognozuojama
katastrofa
Sta čiū nų gy ven to jai 
vie šu laiš ku pra šo 
tvar ky ti žvyr ke lį į šį 
baž nyt kai mį – pa gal bos 
žmo nės šau kia si ne be 
pir mus me tus. Tru pi nius 
žvyr ke lių prie žiū rai 
te gau nan tys ke li nin kai 
ra gi na sau go ti bent 
to kius ke lius – dau giau 
pi ni gų jiems tvar ky ti 
ne bus. O jei pa va sa ris 
bus kaip per nykš tis 
– ra jo no žvyr ke liams 
pro gno zuo ja ka tast ro fą.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Pra šo ma pa gal bos
„Esa me Sta čiū nų kai mo gy ven

to jai, kiek vie ną die ną va žiuo ja me 
į dar bus, pas gy dy to jus, vai kus į 
mo kyk lą ve ža me. Ir dar mi li jo nai 
rei ka lų ve ja mus kiek vie ną die ną į 
ra jo no cent rą va žiuo ti ke lio at kar
pa Sta čiū nai – Pa vėz giai.

Jūs vi si pui kiai ži no te, kad šis 
ke lias yra pro ble mi nis, ma no
me, kad jam rei kia ir prie žiū ros 
dau giau. Vi są va sa rą va žia vo me, 
kaip sker sai pa gul dy tu ši fe riu 
ar ba, kaip liūd nai juo kau ja me, 
„gro jo me au to mo bi lio va žiuok lė
mis“. Grei de ris mus ap lan ko itin 
re tai, tur būt kaip Pak ruo jo ke lių 
tar ny bos vir ši nin kas pa sa ky tų, 

tiek, kiek pri klau so pa gal pla ną. 
De ja, šis ke lias grei čiau nei pa
gal pla ną virs ta „ši fe riu“. Ir šiuo 
me tu šia ke lio at kar pa va žiuo jant 
vel niš kai kra to, bet prie ši to mes 
pri pra tę...

Dė ko ja me gra žiam ir ne lie tin
gam ru de niui, su tei ku siam ga
li my bę va žiuo ti sau su ke liu. Bet 
orų pro gno zės ne guo džia, atei
na lie tu viš kas ru duo. O šio je ke
lio at kar po je ties Ku tai čių kai mo 
ge le žin ke lio per va ža ne ma lo ni 
staig me na lauks, jei smar kiau pa
lis. Šian dien čia jau žio jė ja smė lio 
pro vė žos. Pa li jus smar kes niam 
lie tui, jos virs neiš va žiuo ja ma ter
ly ne. La bai pra šo me at kreip ti į tai 
dė me sį ir im tis prie mo nių.

Šį laiš ką su nuo trau ko mis iš

siun čia me vi soms ins tan ci joms, 
ku rios pri va lo rū pin tis mū sų ra
jo no ke liais. Esa me dir ban tys 
žmo nės, mo ka me mo kes čius ir 
sa vo au to mo bi liais va žiuo ja me į 
dar bus. To dėl no ri me bū ti sau
gūs, kad jį pa siek si me lai ku ir ne
su ga di nę nuo sa vo au to mo bi lio. 
Jū sų vi sų dar bas ir pa rei ga tuo 
pa si rū pin ti.“

To kį Sta čiū nų kai mo bend ruo
me nės at sto vų pa si ra šy tą laiš ką 
ga vo ir ke li nin kai.

Re mon tuo ja mos  
tik pra sčiau sios vie tos

Ra jo no ke lią Stačiūnai–Pa
vėzgiai pri žiū rin čios vals ty bi nės 
įmo nės „Šiau lių re gio no ke liai“ 
Pak ruo jo tar ny bos vir ši nin kas 

Vy tau tas Bro bai tis in for ma vo, 
jog jis bu vo grei de riuo tas rug sė
jo 25ąją.

„Pla no, kiek kar tų per me tus 
ar kas kiek lai ko grei de riuo ti vie
ną ar ki tą žvyr ke lį, nė ra. Tai da
ro ma pa gal rei ka lą – ke lio būk lę 
įver ti nant per ap žiū ras, taip pat 
–  su lau kus pra ne ši mo, kad ji su
pras tė jo. Dėl blo gų ke lių mums 
skam bi na au tot rans por ti nin kai, 
ki tų tar ny bų dar buo to jai – taip 
su ži no me, ku rio je vie to je vėl at
si ra do pro ble ma. Dėl ke lio Sta
čiū nai – Pa vėz giai į mus krei pia si 
ne tik bend ruo me nės at sto vai, bet 
skam bi na ir pa vie niai sta čiū nie
čiai. Be prie žiū ros jis ne pa lik tas.

Nukelta į 3 psl.

Naujasisdekanasnaujoviųkolkasneplanuoja
„Pa tė viu ne si jau čiu“

– Dau giau kaip mė nuo va do vau ja te 
Pak ruo jo de ka na tui. Ar jau spė jo te 
su si pa žin ti su de ka na to pa ra pi jo mis?

– Pak ruo jo de ka na tas ir pa ra pi ja man 
nė ra sve ti mi, nes tai pa žin ti lei do ma no 
anks tes nės pa rei gos Šiau lių vys ku pi jo
je. Ži no ma, pra džio je teks vis ką ge riau 
pa žin ti, priim ti, su si dė lio ti vi sus ūki
nius dar bus.
– Jūs va do vau si te ir Pak ruo jo pa ra
pi jai?

– Pak ruo jo pa ra pi ja nė ra pa pras ta. Čia 

ir Die nos cent ras, o Pa mū šy je – ir Vai kų 
glo bos na mai.
– Ar anks čiau yra te kę su si dur ti su pa
na šia veik la?

– Taip. Prie Šiau lių ka ted ros yra Vai
kų die nos cent ras. Ten taip pat tu rė jo me 
30 vai kų, kaip yra čia. Su Vai kų glo bos 
na mų veik la su si dur ti iki šiol ne te ko. 
Man tai bus nau jas pa ty ri mas. Ta čiau 
ten yra pui kus dar buo to jų ko lek ty vas. 
Ma nau, jiems padedant, vis kas vyks 
sklan džiai.

Nukelta į 3 psl.

PA ŽIN TIS: 
Pak ruo jo de ka nas 
Re mi gi jus 
Če ka vi čius 
su si pa žin ti su 
ra jo no laik raš čio 
„Pak ruo jo 
kraš tas“ re dak ci ja 
už su ko tie siai 
iš Sa vi val dy bės, 
kur de ri no kai 
ku riuos su sa vo 
veik la su si ju sius  
so cia li nius 
klau si mus.

Jo lan tos GU TAUS KIE NĖS nuo tr.

PA VO JUS: Sta čiū nie čiai įžvel gia pa vo jų, kad žvyr ke lio vie ta prie san kry žos pa li jus taps neiš va žiuo ja ma.

Janinos VANSAUS KIE NĖS nuo tr.

Pa šal pų pi ni gų bū tų 
su tau py ta, jei ne bū tų šel pia mi 
vel tė džiai ir gir tuok liai. Taip 
sa kė į re dak ci ją pa skam bi nu si 
laik raš čio skai ty to ja.  
O val di nin kai aiš ki na,  
kad to kiems „pa šal pi niams 
ve da mas“ auk lė ja ma sis 
dar bas.

PA SI RO DY MAS: Pak ruo jo 
vai kų die nos cent ro lan ky to jai 
su vai di no  jau di nan čią is to ri ją 
apie vis kam abe jin gą se nu ką, 
ku rio šir dį su šil dė tik ma žo vai ko 
bu či nys.

Meist rų ir 
vers li nin kų pul ke – 
nau jas var das

5 p.

VeRSlININkAS: Graž vi das 
Jo kan tas – jau niau sias 
vers li nin kas ra jo ne.



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


