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Kel mės ra jo ne 
dau giau sia rin kė jų 
bal sų pel nė da bar 
val dan čio joje koa li ci jo je 
do mi nuo jan tys  
so cial de mok ra tai. Tik 
vie nu man da tu ma žiau 
ga vo ir di džiau sią 
pa žan gą, pel ny da ma 
dviem man da tais 
dau giau ne gu 2011 
me tų sa vi val dy bių 
rin ki muo se, pa da rė 
Vals tie čių ir ža lių jų 
są jun ga.
Šių dvie jų par ti jų iš kel ti 
kan di da tai į me rus  
rung sis ant ra ja me tu re.

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

Meraspaaiškės 
poantrojorinkimųturo

Kel mės ra jo ne kan di da tus į me

VIL TIS: Ant ruo ju pa gal po pu lia ru mą tarp rin kė jų ta pęs 
kan di da tas į me rus Juo zas Rim kus ti ki si gau ti ki tų par ti jų 
pa lai ky mą ir lai mė ti rin ki mus. 

Kelmėjepečiussurėmė
socialdemokrataiir„valstiečiai“

Au to rės nuo tr.

KOA LI CI JA: Ra jo no me ras Vac lo vas And ru lis dėl 
iš li ki mo me ro po ste tu rės kau tis ant ra ja me rin ki mų 
tu re. Jo va do vau ja mi so cial de mok ra tai su tik tų 
su da ry ti koa li ci ją ir su Vals tie čių bei ža lių jų są jun ga.

Sau lė te ka 7.05,
lei džia si 17.58.
Die nos il gu mas – 10.53.
Mė nu lis – prieš pil nis.
Sau lė Žu vų ženk le.
10oji me tų sa vai tė.
Ko vo 4oji – Lie tu vos glo bė jo 

šv. Ka zi mie ro die na.
Var da die nius šian dien šven

čia: Dai na, Daug var da, Daug
var das, Daug vy da, Daug vy das, 
Ka zė, Ka zi mie ra, Ka zi mie ras, 
Ka zys, Vac lo va.

* 1386 m. Jo gai la ka rū nuo tas 
Len ki jos ka ra liu mi.

* 1484 m. Gar di ne mi rė Lie tu
vos di džio jo ku ni gaikš čio ir Len
ki jos ka ra liaus Ka zi mie ro sū nus 
Ka zi mie ras, po mir ties pa skelb
tas šven tuo ju, o 1636ai siais – 
pir muo ju Lie tu vos glo bė ju.

* 1877 m. Ši la vo te, Ma ri jam
po lės ap skri ty je, gi mė Lie tu vos 
Stei gia mo jo Sei mo na rys, pro
zi nin kas Ka zys Le kec kas. Mi rė 
1944 m.

* 1918 m. Vil niu je ati da ry tas 
šv. Ka zi mie ro drau gi jos kny gy
nas – vie nas pir mų jų Lie tu vo je 
pre kia vęs lie tu viš kais lei di niais.

* 1989 m. šv. Ka zi mie ro 
pa lai kai iš šv. Pet ro ir Po vi lo 
baž ny čios per kel ti į Vil niaus 
ar ki ka ted rą.

* 1999 m. įsi ga lio jo be vi zis 
re ži mas su Vo kie ti ja, Pran cū zi
ja, Grai ki ja ir Por tu ga li ja, kiek 
anks čiau pra dė jo ga lio ti ati tin
ka mos su tar tys su Aust ri ja bei 
Ita li ja.

* 2001 m. vy ko nau jo jo Lie
tu vos kar di no lo Aud rio Juo zo 
Bač kio ing re sas – įžen gi mas 
į Vil niaus ar ki ka ted rą ba zi li
ką, kur kar di no las au ko jo šv. 
mi šias.

* 2002 m., ei da ma 67uo sius 
me tus, mi rė Lie tu vos Res pub
li kos ne pap ras to ji ir įga lio to ji 
am ba sa do rė, nuo la ti nė at sto vė 
prie UNES CO, Lie tu vos na cio
na li nės UNES CO ko mi si jos na rė 
Ug nė Kar ve lis.

* 2010 m. Vil niaus ar ki ka ted
ro je kon sek ruo tas nau ja sis Vil
niaus ar ki vys ku pi jos vys ku pas 
aug zi lia ras Arū nas Po niš kai tis.

SEN TEN CI JA...
„Nes ku bėk tar ti „ne“, kol ta vęs 

ne pak lau sė“.
(Dž. Svif tas)

rus bu vo iš kė lu sios še šios par ti
jos. Ta čiau praė ju sį sek ma die nį 
nė vie nas iš kan di da tų ne su rin ko 
dau giau kaip pu sės rin kė jų bal sų.

Ant ra ja me rin ki mų tu re var žy
sis dau giau sia rin kė jų pa si ti kė ji mo 
pel nę šian die ni nis ra jo no me ras 
so cial de mok ra tas Vac lo vas And ru
lis ir Vals tie čių bei ža lių jų są jun gos 
iš kel tas kan di da tas, Sa vi val dy bės 
Že mės ūkio ir kai mo plėt ros sky
riaus ve dė jas Juo zas Rim kus.

V. And ru lį pa lai kė 4 606 bal sa

vu sie ji, jie su da rė 37,11 pro cen
to rin kė jų.

J. Rim kus pel nė 3 509 ra jo no 
gy ven to jų pa lan ku mą ir su rin
ko 28,27 pro cen to rin kė jų bal sų.

Tre čio je vie to je li ko šian die ni
nis me ro pa va duo to jas Kęs tu tis 
Bi lius, su rin kęs 14,36 pro c. bal
sų, ket vir to je – kon ser va to rius 
Egi di jus Ūk sas (12,32 pro c.), 
penk to je – Sa vi val dy bės ad mi
nist ra ci jos di rek to rės pa va duo
to jas „tvar kie tis“ Vin cas Met ri kis 

(4,42 pro c.), šeš to je – „dar bie
tis“ Al gir das Sa ka laus kas (3,52 
pro c.).

Šiandieninismeraslinkęs 
įplačiąkoaliciją

Dau giau sia rin kė jų bal sų su rin
kęs V. And ru lis re dak ci jai tvir ti
no, jog yra pa ten kin tas rin ki mų 
re zul ta tais: „Ne si ti kė jau bū ti iš
rink tas ant ra jai ka den ci jai pir
ma ja me tu re. 

Nukelta į 2 psl.
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Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Dvigubipatogumai
Iš plen to, ve dan čio iš Šau kė

nų į Šiau lius, su ka me į siau rą 
miš ko ke liu ką. Kal nas, pa kal nė, 
le das... Ke le lis ve da į ato kų Kel
mės ra jo no Spau džių kai me lį. Jis 
neiš ny ko kaip dau ge lis Šau kė nų 
se niū ni jos kai mų. Pa ke lė je at
nau jin tos, dva re lius pri me nan
čios so dy bos.

Vie no je jų du sa vo ma ža me čius 
vai kus au gi na Ra mu nė Pi niaus
kai tė su sa vo vy ru Jo nu.

„Pa kar to jau tė vų žings nius, 
– pa sa ko ja jau na mo te ris. – Gi
miau ir au gau Šiau liuo se. Bet 
vie ną die ną, at ga vę se ne lių že
mę, tė vai iš si kė lė į Kel mės ra
jo ną, Ver pe nos kai mą. Tuo met 
la bai py kau. Ne pa to gus gy ve ni
mas. Praus tis du be ny je. Vie ną 
kar tą per sa vai tę mau dy da vo
mės pir ty je. Tua le tas – lau ke. 

Tė vams sa kiau, jog aš nie kuo
met ne gy ven siu kai me. Kai mo 
ne ken čiu. Da bar tė ve lis iš ma
nęs šai po si: „Kaip čia da bar tu 
gy ven si kai me?“

Bet šian dien kai me ga li ma 
tu rė ti dvi gu bus pa to gu mus – 
ir kai miš kus, ir mies tie tiš kus. 
Sug rįž tu na mo. O čia taip kve
pia oras. Net tuo met, kai ne žy
di au ga lai.“

Ra mu nė kas ry tą ve ža vy res
nį jį sū nų pen ke rių me tų Jo rį į 
Šau kė nų gim na zi jo je vei kian čią 
iki mo kyk li nio ug dy mo gru pę. 
Ber niu kas lan ko ir dai na vi mo 
bū re lį. Ma ma at stu mą iš sa vo 
kai me lio iki Šau kė nų au to mo bi
liu įvei kia per sep ty nias mi nu tes. 
Sli dus ke lias ne gąs di na.

Pa ti mo te ris lan ko šo kių bū re lį 
Šau kė nų kul tū ros cent re. Įsi lie jo 
į bend ruo me nės gy ve ni mą, da ly
vau ja ren gi niuo se. „Ne si ti kė jau, 
kad to kia me ma ža me mies te ly je 
ga li bū ti tiek veik los“ – džiau gia
si Ra mu nė.

Ieškojokokybiškesnio
gy ve ni mo

33 me tų Ra mu nė bai gė ang lų 
kal bos ba ka lau ro ir eko no mi kos 
ma gist ro stu di jas Šiau lių uni ver
si te te. Šiau liuo se ir ap si gy ve no. 
Su vy ru Jo nu įsi gi jo nau jos sta ty
bos bu tą. Dir bo klien tų ap tar na
vi mo spe cia lis te kre di to įstai go je. 
Tu ri ir ša lu ti nę veik lą. Ver tė jau ja.

Ta čiau kai gi mė vai kai, ir erd
via me bu te pa si da rė ankš to ka. 
Kie mo nė ra. Išei ni tie siai į gat vę. 

Bu vo gai la tarp ke tu rių sie nų už
da ry tų ber niu kų.

Tė vai pra dė jo mąs ty ti apie ki
to kį, ko ky biš kes nį gy ve ni mą. 
Dai rė si so dy bos gra žiu gam to
vaiz džiu pa si žy min čio se Ty tu vė
nų ir Šau kė nų apy lin kė se.

Pa ga liau ap ti ko Spau džių kai
me. Jo je vi są de šimt me tį nie kas 
ne gy ve no, nes šei mi nin kai mi
rė. Nu pir ko na mus iš mi ru sių jų 
duk ters.

Nukelta į 3 psl.

VAI KYS TĖ: Dvie jų sū nų Jo rio ir Ju liaus ma ma Ra mu nė Pi niaus kai tė sa ko, 
jog vai kus sau giau ir svei kiau au gin ti kai me. 

As me ni nė nuo tr.Mi tas, jog kai me gy ve ni mas yra skur des nis ir ne 
toks pa to gus kaip mies te, šian dien sklai do si kaip 
dū mas. Jau nos šei mos vis daž niau įver ti na kai mo 
pri va lu mus ir ke lia si gy ven ti į ma žus mies te lius  
ar ba vien kie mius. Ar gu men tai la bai pra ktiš ki ir 
gy ve ni miš ki. Čia sau giau au gin ti vai kus. Dau giau 
erd vės. Ga li ma svei kiau ir pi giau mai tin tis.

Šian dien dau ge ly je ra jo nų 
nu ma to mi kri tu liai. Oro tem
pe ra tū ra die ną 1–5 laips niai 
ši lu mos.

Ry toj vie to mis ne di de li kri tu
liai, dau giau sia snie gas. Nak tį 
ir ry tą plik le dis. Tem pe ra tū ra 
nak tį 1–4 laips niai šal čio, die ną 
2–4 laips niai ši lu mos.
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