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SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

Šian dien ir ry
toj nu ma to mi 
ra mūs, šal to ki, 
be žy mes nių 
kri tu lių orai. 
Tem pe ra tū ra 
nak ti mis daug 
kur 0–5, vie to
mis kris iki 8 
laips nių šal čio. 

„Jei bū čiau Niu jor ko uni ver si te to pro fe so rius, kal bė ti apie tai bū tų 
so li džiau, bet esu tik pa pras tas ūki nin kas iš Pak ruo jo ra jo no“, – sa ko 
į re dak ci ją atė jęs Sau lius Ši mai tis iš De gu čių kai mo. Žmo gus no ri su 
laik raš čio skai ty to jais pa si da ly ti sa vo įžval go mis apie Že mės ru tu lio 
for ma vi mą si ir pa gal sa vo su kur tą hi po te zę paaiš kin ti dau ge lį pla ne tos 
eg zis ten ci jos klau si mų, apie ku riuos užuo mi nų yra ir Bib li jo je.

Į re dak ci ją krei pė si 
ka pa vie čių, esan čių 
Links mu čiuo se, 
pri žiū rė to jai. Žmo nės 
pra šė „Pak ruo jo kraš tą“ 
da ly vau ti su si rin ki me, 
kad val di nin kai 
ne ma ni pu liuo tų 
gy ven to jų ap klau sa dėl 
gy vat vo rės pa nai ki ni mo.

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

Žmonėspavargoprašyti
Im tis vie šu mo ka pi nių pri žiū

rė to jus pa ska ti no jau ne vie ne
rius me tus už si tę sęs konf lik tas su 
mies to val džia dėl ka pi nių tvo ros.

Žmo nės sa kė, jog jiems jau pa
bo do lauk ti, ka da mies to se niū
nas im sis vyk dy ti sa vo pa ža dus 
– iš raus ap leis tą eg lių gy vat vo rę 
ir vie to je jos pa sta tys tvo rą. Mat 
da bar ti nė tė ra tik spyg liuo ta vie
la, iš temp ta tarp eg lių ka mie nų.

„Įren gus šias mies to ka pi nes, 
eg lių tvo ra bu vo pa so din ta kaip 
gy vat vo rė. Ta čiau jos nie kas ne
pri žiū rė jo, ne kar pė. Da bar eg lės 
pe rau go, kai ku rios nu džiū vo. Jų 
spyg liai den gia ka pa vie tes, vi sas 
ka pi nių kraš tas še šių met rų spin
du liu – pa vė sy je, neau ga gė lės, 
ka pa vie tės at ro do tar si pra stai 
pri žiū ri mos“, – skun dė si re dak
ci jo je Pak ruo jo gy ven to jai, kad 
į šiuos ar gu men tus val di nin kai 
mo ja ran ka.

„Se niū nui ra šo me pra šy mus tas 
eg les iš kirs ti ir pa sta ty ti tvo rą, 
kaip de ra ka pi nėms. Ta čiau lai kas 
tem pia mas: ren gia mos an ke ti nės 
ap klau sos, kad bū tų skir tin gos 
ka pų pri žiū rė to jų nuo mo nės. 

Nukelta į 3 psl.

SKAI TY TO JAI KREI PIA SI

Įspėjimasseniūnui:
nebustvoros–įSeimąnepateksi

ŪkininkassukūrėhipotezęapieŽemę

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

Pasiūlėrašytidisertaciją
Sau lius Ši mai tis – ūki nin kas, ku riam rū pi ne 

tik žem dir biš ki rei ka lai. Vy ras ak me nis lai ko 
ne rie du liais, o kri tu liais, nar šo in ter ne te, ieš
ko da mas nau jau sių hi po te zių apie pla ne tos ir 
vi sa tos su si da ry mą, kos mo są. Jis įsi ti ki nęs, kad 
dau ge lis pa sau lio moks li nin kų lai ko si klai din
gos mū sų pla ne tos prie šis to rės, to dėl kai ku rių 
reiš ki nių pėd sa kų ne ga li paaiš kin ti.

„Lai kan tis ma no sios hi po te zės, vis kas sto ja į 
sa vo vie tas, ne paaiš ki na mų da ly kų, neat sa ky tų 
klau si mų ne lie ka“, – ti ki no re dak ci jos pa šne

ko vas. Jis mėgs ta ap žiū ri nė ti ak me nis, do mi si 
nau jau sio mis moks lo ži nio mis bei hi po te zė mis 
apie Že mę ir ki tus dan gaus kū nus.

„Kar tą sa vo hi po te zę apie Že mę iš dės čiau 
vie nam Šiau lių uni ver si te to ma te ma ti kos dės
ty to jui. Jis ma ne iš klau sė ir pa sa kė: rei kė tų 
ra šy ti 200 pus la pių di ser ta ci ją. Betgi ma no hi
po te zė tel pa į po rą pus la pių, – sa ko ūki nin kas. 
– Ma no hi po te zė paaiš ki na le dyn me tį, že my nų 
at si sky ri mą, di no zau rų ir net mil ži nų eg zis ta
vi mą Že mė je.“

S. Ši mai čio ma ny mu, At lan ti da – pla ne ta, 
eg zis ta vu si iki le dyn me čio, ir bu vo anks tes nė 
Že mė, ku rio je Die vas bu vo su kū ręs Bib li jo je 
ap ra šo mą ro jų.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

NUO MO NĖ: Ūki nin kas Sau lius Ši mai tis 
lai ko si nuo mo nės, kad moks lo pri pa žin ta 
hi po te zė apie Že mės pla ne tos for ma vi mą si 
yra klai din ga, to dėl dau ge lis pla ne tos is to ri jos 
fak tų ne tu ri paaiš ki ni mų.

Au to rės nuo tr.

DY DIS: Links mu čiuo se ras tų 
smul kiaž vy nių po re lė nu ste bi no 
dy džiu.

KAŠ TAI NIS: Ju bi lie ji nia me 
skve re pa so din tas kaš tai nis 
gro žio puo se lė to jų or ga ni za ci jų 
su kak čiai. Prie me de lio (iš de ši nės) 
– LPD pir mi nin kas Juo zas Din ge lis, 
drau gi jos Pak ruo jo sky riaus įkū rė ja 
ir va do vė Ja ni na Dir ba naus kie nė 
bei vie nas pir mų jų tvark da rai čių, 
pe da go gas Vi du tis Skir man tas su 
nuo la ti ne tal ki nin ke žmo na Joa na.

Die no mis apie 4–9 laips niai 
ši lu mos.

Nematytigrybai
nustebinodydžiu

Jubiliejųžymės
pirmasisPakruojyje
kaštainis
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PRI MI NI MAS: Pak ruo jie tė me di kė S. Mar giui (de ši nė je) pri mi nė apie jo raš tu duo tą pa ža dą šie met pa va sa rį 
pa sta ty ti nau ją ka pi nių tvo rą.

SAU LĖ: Ka pa vie tę po eg lė mis 
pri žiū rin ti mo te ris skun dė si 
by ran čiais spyg liais, sau lės sto ka 
ka po gė lėms.

PA SIŪ LY MAS: Gy ven to jai se niū nui siū lė si į pa gal bą or ga ni zuo jant eg lių 
iš kir ti mą ir tvo ros sta ty bos klau si mo spren di mą.
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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.


