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Kel mė je lan kę sis ūkio 
mi nist ras Eval das Gus tas 
pa ste bė jo, jog ra jo ne 
do mi nuo ja smul ku sis 
vers las, dėl di de lės 
emig ra ci jos ir ar ti esan čio 
re gio no cent ro Šiau lių 
ma žė ja dar bo jė gos 
pa siū la. Vers lu mo ly gis – 
že mes nis už ap skri ties  
ir re gio no vi dur kį.

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

Pag rin di nis ke lias – 
 tu riz mas

Kel mės kul tū ros cent re ūkio mi
nist ras Eval das Gus tas su si ti ko su 
ra jo no val džios at sto vais, vers li nin
kais, vie tos gy ven to jais.

Kaip stip rią sias Kel mės ra jo no 
pu ses mi nist ras įvar di jo ra jo no 
geog ra fi nę pa dė tį, pa to gią vi sam 
Bal ti jos ša lių re gio nui. Tarp Ry gos 

ir Klai pė dos esan tis Kel mės ra jo nas 
bū tų pa lan kus Bal ti jos ša lių re gio
no ga my bai plė to ti bei eks por tui 
per Klai pė dos jū rų uos tą.

Ta čiau sens tan čia me ra jo ne vers
lu mo ly gis – že mas. Jis nu sta to mas 
pa gal įmo nių skai čių tūks tan čiui 
gy ven to jų. Šis ro dik lis že mes nis už 
ša lies ir ap skri ties vi dur kį.

Be to, ra jo ne ne daug stam bes nių 
įmo nių. Do mi nuo ja smul ku sis ir 

vi du ti nis vers las. Dėl di de lės emig
ra ci jos ma žė ja jau ni mo, o kartu ir 
dar bo jė gos pa siū la. Da lį kom pe
ten tin gos dar bo jė gos pa vi lio ja ne
to li esan tys Šiau liai.

Dėl šios prie žas ties ir dėl to, kad 
ra jo nas spar čiai sens ta, jis ne pat
rauk lus in ves tuo to jams.

Kaip re ko men da ci ją pri trauk ti į 
ra jo ną in ves ti ci jas ūkio mi nist ras 
mi nė jo aiš kią stra te gi nę ra jo no 

plėt ros vi zi ją, ak ty vų Sa vi val dy bės 
ir vers li nin kų bend ra dar bia vi mą, 
kei ti mą si in for ma ci ja, vers li nin kų 
įtrau ki mą į bend rus pro jek tus, su
si sie ki mo inf rast ruk tū ros ge ri ni mą, 
biu rok ra ti nių pro ce dū rų, ypač su si
ju sių su te ri to ri jų pla na vi mu, ma ži
ni mą, mo kes čių leng va tas.

2012 me tų pa bai go je tie sio gi nės 
už sie nio in ves ti ci jos Kel mės ra jo ne 
su da rė 11,5 mi li jo no li tų ir bu vo 
35,1 pro cen to di des nės nei 2011 
me tais. Šiuo me tu Kel mės ra jo ne 
vei kia 323 įmo nės ir, pa ly gin ti su 
2013 me tų pra džia, re gist ruo tų 
įmo nių skai čius pa di dė jo tik 1,3 
pro cen to.

To dėl kaip vie ną iš pa grin di nių 
ra jo no iš gy ve ni mo šal ti nių ūkio 
mi nist ras E. Gus tas siū lė plė to ti tu
riz mą. Ta čiau at krei pė dė me sį, jog 
2014–2020 me tų struk tū ri nės pa
ra mos lai ko tar piu per pus ma žė ja 
pa ra ma tu riz mui. Tu riz mas neišs ki
ria mas kaip at ski ra vers lo ša ka. Ta
čiau pa ra mos tu riz mui ga li ma gau ti 
ir iš svei ka ti ni mo, kul tū ros pa vel do 
ob jek tų re no va ci jos bei ki tų su tu
riz mu su si ju sių pro gra mų.

Nukelta į 2 psl.

Ūkio mi nist ras: „Kel mės ra jo ne vers lu mo ly gis – že mas“

PO ZI CI JA: Kel mės ra jo no 
vers li nin kų aso cia ci jos va do vas 
Idel fon sas Pet ke vi čius iš dės tė ra jo no 
vers li nin kų po zi ci ją dėl pa ra mos ir 
vers lu mo ska ti ni mo. 

VERS LU MAS: Ūkio mi nist ras 
Eval das Gus tas sa kė, jog Kel mės 
ra jo nas vers lu mu at si lie ka nuo 
re gio no ir ša lies vi dur kio. 

Au to rės nuo tr.

Už ven čio se niū ni jos Dvar vy čių 
kai me gy ve nęs Va si li jus Anan je vas 
pra ra do na mus ir vi są per  
65 gy ve ni mo me tus su kaup tą tė vų 
ir sa vo tur tą. Li ko be pa sto gės,  
be na mų apy vo kos daik tų,  
be dra bu žių ir be do ku men tų.
Bet li ko gy vas pa ts, nes su kau pęs 
vi sas jė gas, lieps noms įki bus į 
dra bu žius, iš bė go iš de gan čio 
na mo. Iš si gel bė jęs Va si li jus jau čia si 
lyg ant rą kart gi męs. Tik nie kuo met 
iš nie kie no ne pra šęs pa ra mos 
blo gai jau čia si, kad šian dien ten ka 
pa si nau do ti žmo nių ge ru mu. 
Dvi nak tis po gais ro pra sė dė jo 
pe le nuo se. Nė jo nak vo ti  
net pas sa vo bro lį.

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

Namųtraukastipresnėužugnį
Ato kus, nuo Už ven čio dau giau kaip pen kis 

ki lo met rus nu to lęs Dvar vy čių kai mas. Esant 
kai mą žy mi ke tur bu tis ir apang lė ju sios nu de
gu siu sto gu se nos tro bos sie nos. Kie me iš mė
ty ti ap de gę dra bu žiai, na mų apy vo kos daik tai.

Nukelta į 3 psl.

Ug nis ne su nai ki no 
gyvybėsiržemės

LAN GAS: Lieps nų ne su nio ko to je tro bos da ly je dar li ko ir lan gas, pro ku rį mėg da vo žiū rė ti Va si li jus. 
Da bar jis vis dar ne pa lei džia min ties – gal bū tų ga li ma at sta ty ti bent tro bos da lį.  
Ji sto vi ant Va si li jaus nuo sa vos že mės. 

Au to rės nuo tr.

Sau lė te ka 8.07,
lei džia si 16.04.
Die nos il gu mas – 7.57.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Šau lio ženk le.
48oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Do bi las, Do bi lė, Kri zos
to mas, Leo nar das, Sil vest ras, 
Vai ge ta, Vy gan tė.

* 1703 m. pie ti nė je Ang li jos 
da ly je dvi die nas siau tė „Di
džio ji aud ra“, per ku rią pa tvi
no Tem zės ir Se ver no upės bei 
žu vo ma žiau siai 8 tūks tan čiai 
žmo nių.

* 1922 m. gi mė gar sus JAV 
ka ri ka tū ris tas ir šu ne lio Snū pio 
„tė vas“ Čarl zas Šul cas. Jis mi rė 
1999 me tų lapk ri tį.

* 1939 m. gi mė vie na sėk
min giau sių ro ko at li kė jų Ti na 
Ter ner. Per sa vo mu zi ki nę kar
je rą ji yra lai mė ju si aš tuo nis 
„Gram my“ ap do va no ji mus.

* 1994 m. Lat vi jos Daug pi
lio mies te ati da ry tas Lie tu vos 
kon su la tas.

* 1999 m. pa skir ta pir mo
ji Lie tu vos ir Len ki jos Sei mų 
asamb lė jos pre mi ja, ku rios 
lau rea tu ta po lie tu vių fi lo lo gas 
Bro nys Sa vu ky nas.

* 2001 m. pa si ra šy ta Lie tu
vos ir Ru mu ni jos lais vo sios pre
ky bos su tar tis.

* 2002 m. iš Vo kie ti jos į 
Lie tu vos tai ko mo sios dai lės 
mu zie jų Vil niu je eks po nuo ti 
at vež tas uni ka lus XVI am žiaus 
lie tu vių raš ti jos pa mink las – 
Jo no Bret kū no iš vers tos bib li
jos rank raš tis, įkai no tas be veik 
9 mi li jo nais li tų.

* 2004 m. ber niu kų ir jau
nuo lių cho ras „Ąžuo liu kas“ 
at šven tė sa vo veik los 45me tį 
bei va do vo Vy tau to Miš ki nio 
dar bo 25me tį. „Ąžuo liu ką“ 
įkū rė Her ma nas Pe relš tei nas, 
cho ras yra įra šęs dau giau nei 
30 plokš te lių ir 16 kom pak ti
nių plokš te lių.

SEN TEN CI JA...
„Nė vie nas gy dy to jas ne ži no 

ge res nio už vil tį vais to pa var gu
siam kū nui ir sie lai“.

(S. Cvei gas)

Šian dien vie to mis nu ma to mi 
ne gau sūs kri tu liai, kai kur li
jund ra, plik le dis. Oro tem pe ra
tū ra die ną nuo 1 laips nio šal čio 
iki 4 laips nių ši lu mos.

Ry toj be žy mes nių kri tu lių. 
Oro tem pe ra tū ra nak tį 2–7 
laips niai šal čio, die ną lai ky sis 
ke li laips niai šal čio.
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