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Lin ku vos bu de lis 
stos prieš teis mą

Spor ti nin kai sky nė 
per ga les

Šian dien 
daug kur nu
ma to mas 
trum pas lie
tus. Tem pe
ra tū ra die ną 
18–22 laips
niai ši lu mos.
Ry toj nu ma
to mi trum pi 
lie tūs. Tem
pe ra tū ra nak

+18 ...+22

7 p.

SA VI VAL DY BĖS 
IN FOR MA CI JA

tį 9–14, die ną 17–22 laips niai 
ši lu mos.

Be veik de šimt me tį Pak ruo jo mies to 
gro žiu be si rū pi nan ti kraš to vaiz džio 
ar chi tek tė Do li ja Kub lic kie nė 
šie met į ra jo no Gra žiau sios 
so dy bos ir  ap lin kos kon kur so 
dar bo gru pę įtrauk ta pir mą kar tą.
Spe cia lis tė pa si da li jo sa vo 
pa ste bė ji mais su „Pak ruo jo kraš to“ 
skai ty to jais.

Sta nis la va VI ČAI TĖ
stanislava@skrastas.lt

Tvar ka ir už tvo ros
– Lie pos pa bai go je-rugp jū čio pra džio je ra-
jo no Gra žiau sios so dy bos ir ap lin kos kon-
kur so ko mi si ja ap lan kė per šim tą gra žiai 
tvar ko mų so dy bų, įstai gų, dau gia bu čių, 
bend ruo me nės na mų ko lek ty vų pri žiū ri mas 
te ri to ri jas. Jūs į šio kon kur so dar bo gru pę 
bu vo te įtrauk ta pir mą kar tą, koks su si da rė 
įspū dis dai ran tis po gro žio my lė to jų puo se-
lė ja mą ap lin ką?

– Žmo nės ži no, pa gal ko kius kri te ri jus bus 
ver ti na ma ap lin ka, jais daž nas ir va do vau ja
si. Bu vo ma ty ti, jog vie ni šei mi nin kai vis ieš ko 
nau jo vių, kaip įdo miau ko kią ker te lę iš gra
žin ti, ki ti, jau anks tes niais me tais įgy ven di nę 
vi sus sa vo su ma ny mus, da bar tik uo liai pri
žiū ri sa vo kū ry bos re zul ta tus. Kai kur ma tė
si, jog ran ką prie gro žio kū ri mo yra pri dė jęs 
spe cia lis tas.
– Kam jūs, kaip ver tin to ja, sky rė te be ne dau-
giau siai dė me sio?

– Man, kaip ap žel din to jai, svar bu bu vo ne 
tik tai, kas de ra, kas tin ka ar ne ti na, bet ir tai, 
kiek so dy bų šei mi nin kai ski ria dė me sio bend
ro nau do ji mo plo tams – tam, kas yra ir už so
dy bos tvo ros. Džiau giuo si, kad to kių, ku rie 
pri žiū ri (nuo lat šie nau ja, pa so di no me de lių, 
gė lių, pri dė jo ak me nų) jam ne prik lau san tį 
plo tą, bu vo ne vie nas. Va di na si, tas žmo gus 
dir ba ne tik sau, bet ir vi suo me nei.
– Ko kių ten den ci jų pa ste bė jo te for muo jant 
žel dy nus, kie mo erd ves?

– Ka dan gi gy ve ni mas ei na į prie kį, kei čia si 
ir prie mo nės ap lin kai gra žin ti. At si ran da nau
jų me džia gų, au ga lų, at ke lia vu sių net iš Pie
tų Ame ri kos, JAV, Di džio sios Bri ta ni jos, ki tų 
ša lių. At ro do, kai ku rie ne ga lė tų aug ti mū sų 
kli ma to są ly go mis. Bet štai vie no je so dy bo je 

ap ti ko me jau ant rus me tus pui kiai tarps tan tį 
au ga lą, par si vež tą iš Al pių. Nors tie at si vež
ti niai au ga lai ne mū sų kraš to, bet jie pui kiai 
pri ta po ir de ra lie tu viš ko je ap lin ko je.

Ieš ko jau jur gi nų – ra dau vie no je so dy bo je. 
Ir ne tik jų, bet ir rū tų, ki tų se no vi nių lie tu
viš kų gė lių.

Kai ku rių so dy bų šei mi nin kai var dan gro
žio yra at si sa kę dar žo, so do prie na mų. O 
juk prie sko ni nė mis žo le lė mis, vais ta žo lė mis, 
dar žo vė mis tą dar žą ga li ma taip ap so din ti, 
kad jis bus kaip gė ly nas. Toks dar žas bus ne 
tik gra žus, bet ir nau din gas, eko lo giš kas. Ap

si džiau giau, jog to kį dar žą ap ti ko me vie no je 
pa kruo jie čių so dy bo je.

Sma gu bu vo užei ti į kie mą, ku ria me kvak
si an čiu kai, ku da kuo ja viš tos, o pa vė si nė je 
kriuk si par še liai. Šios so dy bos šei mi nin kų 
vis kas įreng ta taip su ma niai, kad gy vu liai ir 
paukš čiai ne ga di no vaiz do. At virkš čiai, tik pa
gy vi no. O kiek vie nas šių na mų kam pe lis bu vo 
taip iš puo se lė tas! Va di na si, kur ti gro žį įma no
ma ir neat si sa kant įpras to kai miš ko gy ve ni mo.

Nukelta į 4 psl.

Grožiopuoselėtojųtriūsą
vertintisudėtinga

NUO MO NĖ: Kraš to vaiz džio ar chi tek tė Do li ja Kub lic kie nė ma no, jog ne ga li ma to je pa čio je ka te go ri jo je 
ver tin ti mo čiu tės ir ne ma žai lė šų gro žiui ski rian čio žmo gaus puo se lė ja mų so dy bų.

Au to rės nuo tr.

Praė ju sia me ra jo no Ta ry bos po sė dy je dau giau sia dis ku si jų ki lo dėl 
per tvar kos Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jo je. Mo kes čių mo kė to jai to 
lau kė se niai, nes pa sta rą jį de šimt me tį  ra jo ne gy ven to jų ma žė jo, 
val di nin kų dau gė jo. Ta čiau nau jo sios val džios per tvar koms ne pri ta ria 
Ta ry bos opo zi ci ja – bu vu sio ji val džia. Apie šį  per tvar kų žings nį – 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rė Eri ka KI ŽIE NĖ.

Savivaldybėje–
„aparato“mažinimas

Ja ni nos VAN SAUS KIE NĖS nuo tr.

– Ta ry bos po sė dy je priim tas 
spren di mas dėl di džiau sio leis-
ti no dir ban čių jų skai čiaus Ad mi-
nist ra ci jos vals ty bės tar ny bo je ir 
pa gal dar bo su tar tis. Kiek su ma-
žės dar buo to jų Ad mi nist ra ci jo je?

– Priim tas spren di mas dėl di džiau

sio leis ti no skai čiaus dir ban čių jų Ad
mi nist ra ci jos vals ty bės tar ny bo je ir 
pa gal dar bo su tar tis ro do, kad Ad mi
nist ra ci jos apa ra tas ma žė ja de šim ti
mi eta tų: bu vo di džiau sias leis ti nas 
204, lie ka 194 eta tai.

Nukelta į 2 psl.

TIKS LAS: 
Ad mi nist ra ci jos 
di rek to rė Eri ka 
Ki žie nė: „Pert var kos 
tiks las – ra cio na lus 
Ad mi nist ra ci jos 
dar bas.“

DVI KO VA: Krep ši nio tur ny re vy ko 
at kak li dvi ko va tarp lin ku vie čių 
Plun gių ir Ru dzins kų iš Bar diš kių 
šei mų.

KAL TI NA MA SIS: Lin ku viš kiui 
Ša rū nui Že mai čiui pa reikš ti 
kal ti ni mai dėl dvie jų žmo nių 
nu žu dy mo ir plė ši mo.
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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 fiziniams asmenims. 

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


