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Šian dien 
daug kur 
nu ma to mas 
lie tus. Oro 
tem pe ra tū
ra die ną 11–
16, pa jū ry je 
8–10 laips
nių ši lu mos.
Ry toj pa
lis dau ge
ly je ra jo nų. 

Tem pe ra tū ra nak tį 2–7, die ną 
6–11 laips nių ši lu mos.

Moterųžavesio
neįveikiagamtos
išdaigos

„Pakruojoparketas“
tapočempionais

Sugrįžtantiems
paukščiams
dovanotinamai Po rin ki mų Lin ku vo je lau kia ma, kas 

taps Lin ku vos se niū nu. Da bar ti nė 
se niū nė so cial de mok ra tė Ka zi mie ra 
Ba ce vi čie nė iš rink ta į Pakruojo 
ra jo no ta ry bą.  
Gal į jos vie tą tai ko si tie sio gi nių 
me ro rin ki mų ne lai mė ju si  
As ta Ja siū nie nė?

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

„ĮLinkuvąneisiu“
Da bar ti nė Lin ku vos se niū nė Ka zi mie ra Ba

ce vi čie nė šio se pa rei go se grei čiau siai tik iki 
pir mo jo iš rink to sios Ta ry bos po sė džio.

 Kas po jos užims mies to se niū no vie tą? Už
ku li siuo se svars to ma, kad rea liau sia kan di da
tė – pra lai mė ju si ra jo no me rė A. Ja siū nie nė.

„Jo kiu at ve ju į Lin ku vą nei siu. Nes lai kau, 

kad se niū no gy ve na mo ji vie ta tu ri bū ti to je 
se niū ni jo je. Ma no nuo sta ta, kad se niū nas tu ri 
ge riau siai pa žin ti žmo nes ir ten dirb ti vos ne 
dvi de šimt ke tu rias va lan das per pa rą“, – re
dak ci jai sa kė A. Ja siū nie nė.

Jos nuo mo ne, to kios kal bos ky la gal būt dėl 
to, kad po li ti kas, pa si bai gus ren ka mų pa rei
gų ka den ci jai, ga li grįž ti į vals ty bės tar ny bos 
re zer vą ir ei ti ki tas pa rei gas.

„Tenniekasnesugrius“
 Ad mi nist ra ci jos di rek to rius Vir gi ni jus Gri

go nis tei gia, kad vals ty bės tar ny bos kon kur sas 
į Lin ku vos se niū no pa rei gas bus skel bia mas 
grei čiau siai po pir mo jo nau jo sios Ta ry bos 
po sė džio apie ba lan džio 14ąją, kai se niū no 
vie ta Lin ku vo je taps lais va.

Di rek to rius yra da vęs su ti ki mą pra tęs ti K. 
Ba ce vi čie nei dar bo su tar tį se niū no pa rei go se 
iki šių me tų ge gu žės.

„Ten nie kas ne sug rius, yra pa va duo to ja“, – 
sa kė di rek to rius.

A. Ja siū nie nė svars to, jog da bar ti nei Lin
ku vos se niū nei fi nan siš kai nau din giau bū tų 
iš dar bo išei ti ša lių su si ta ri mu dar ba lan džio 
pra džio je.

Jei gu K. Ba ce vi čie nė at si sa ky tų man da to ir 
nu spręs tų lik ti se niū nės pa rei go se, par ti ja ne
tek tų be veik 5 tūks tan čių li tų už sta to už ke lia
mą kan di da tą, dir ban tį vals ty bės tar ny bo je.

PralaimėjusimerėįLinkuvąneis

ĮSI TI KI NI MAS: Me rė As ta Ja siū nie nė sa ko, jog 
į Lin ku vą se niū ne dirb ti neis, nes įsi ti ki nu si, kad 
se niū nas tu ri bū ti to je se niū ni jo je gy ve nan tis 
žmo gus.

Au to rės nuo tr.

Ra jo no švie ti mo įstai gų 
dar buo to jai su vil ti mi 
žvel gia į nau jai iš rink tą 
ra jo no Ta ry bą ir me rą. 
Dau gu mos mo kyk lų ir 
dar že lių va do vai, me tai 
iš me tų pa teik da mi 
svars ty ti sa vo dar bo 
ata skai tas, skun džia si 
iš pu vu siais kla sių 
ar ka bi ne tų lan gais, 
ne sau gio mis laip ti nė mis, 
pa vo jin gai pa se nu sia 
elekt ros ins ta lia ci ja ar 
se niai ne be nau do ja mais 
ir vai kų re gė ji mui 
ne tin ka mais švies tu vais. 
Šioms bė doms spręs ti 
val džio je už si bu vu sie ji 
lė šų ne ra do.

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

Darželinukaižiemąšąla
Ma žų jų sta čiū nie čių kla sė se ne

ta po nei šil čiau, nei jau kiau vie to
je mo kyk los įstei gus dau gia funk cį 
cent rą. Čia bu vo su re mon tuo tos 
pir mo jo ir da lis ant ro jo  aukš to pa
tal pų, pa keis ti lan gai, ta čiau kur 
yra kla sės iki mo kyk li nu kams ir pra
di nu kams pa tal pos li ko ne re mon
tuo tos, du ne pa keis ti lan gai, pro 
neap šil tin tas ant ro jo aukš to lu bas 

Paveldasnaujaivaldžiai– 
nugyventosmokyklosirdarželiai

RE MON TAS: Ly gu mų pa grin di nės mo kyk los di rek to rė 
Jad vy ga Kor sa kie nė sa ko, jog mo kyk los išo rės sie nos 
bu vo ap šil tin tos už eu ro pi nius pi ni gus, ta čiau ra jo no 

val džia ne pa no ro, kad ran go vai pa lik tą bro ką iš tai sy tų.

išei na ši lu ma.
Dar bloges nė si tua ci ja Klo vai niuo se.
Čia vai kų, lankančių dar že lį, tė

vai te be gy ve na vil ti mi, kad dar že lis 
bus per kel tas į mo kyk lą. O kol kas 
vai kai die nas lei džia vi siš kai nu gy
ven ta me dar že lio pa sta te: per sto
gą skver bia si van duo, se ni su kiu žę 
lan gai se niai ne be si da ri nė ja ir, nors 
pa čių dar buo to jų ban dy ti už san da
rin ti, lei džia šal tį.

 Van den tie kio, ka na li za ci jos 
vamz dy nai su pu vę, o dėl elekt ros 
ins ta lia ci jos su si dė vė ji mo se niai 
yra ne sau gu ne tik dar buo to jams, 
bet ir vai kams.

Tar si ne si bai gian čiu sunk me čiu 

gy ve na ir Pet ra šiū nų dar že lio ug
dy ti niai. Dau gia bu ty je įsi kū ru sia
me dar že ly je žie mą vai kai die nas 
lei džia šal tuo se kam ba riuo se, pro 
blo ki nes neap šil tin tas sie nas bei 
so vie ti nių lai kų lan gus skver bia
si šal tis.

 Dar že lio va do vė jau ne vie ne rius 
me tus  ra jo no val džios pra šė įreng ti 
at ski rą, nuo bend ro su gy ven to jais, 
įė ji mą į įstai gą.

Žei me lie čiai sa vo at ža las į dar že lį 
ve da neapš vies ta gat ve le, o laip tai 
prie pa grin di nio įė ji mo pa lik ti be 
tu rėk lų.  Nors šia me vai kų dar že lio 
pa sta te, kaip ir Sta čiū nuo se, ne se
niai bu vo įsteig tas dau gia funk cis 

cent ras, pa sta tas ėmė ir ti.
Lai ki nai di rek to rės pa rei gas ei

nan ti Lai ma Kar pa vi čiū tė val di nin
kams pri mi nė, jog sta ty bi nin kams 
pa sta to vi du je at lie kant re mon tą 
bu vo su ga din ta ven ti lia ci ja, to dėl 
pa tal pos drėks ta.

Dėl ne san da rių lan gų, ne šil tin
tų sie nų žie mos me tu ir Lin ku vos 
dar že ly je šą la vai kai, čia pa tal pų 
vi daus tem pe ra tū ra ne sie kia nu
sta ty tų hi gie nos nor mų. Bė da ir 
liet vamz džiai. Jie su trū ni ję, šlam
pa sie nos, se na ir ne sau gi elekt ros 
ins ta lia ci ja.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

PE LĖ SIAI: Ly gu mų pa grin di nės mo kyk los pa sta to 
šiau ri nė sie na nuo lat šla pia, to dėl pa juo du si dėl per 
ją iš liet vamz džių te kan čio van dens.

BAN DY MAS: Ma ni kiū ri nin kė 
Dai va Bal tė nie nė ban dė 
už te mi mą fo tog ra fuo ti per 
aki nius nuo sau lės.

ČEM PIO NAI: LKVL 45+ 
čem pio nais ta po „Pak ruo jo 
par ke to“ krep ši nin kai.

OR NI TO LO GAS: Or ni to lo gas 
Bro nius Ja rec kas vai kams pa ro dė, 
ko kia me in ki le tu rė tų ap si gy ven ti 
an tis kly kuo lė.



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“ 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


