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Šian dien 
nu ma to mi 
vė juo ti orai, 
kai kur ga
li mas lie tus. 
Tem pe ra
tū ra 16–21 
laips nis 
ši lu mos.
Ry toj žy
mes nio 
lie taus ne

Savivaldybėje
pa si ra šy ta 
bendradarbiavimo 
su tar tis

3 p.

Rozalimiečioišpuolis
grasinodidele
nelaime

5 p.

4 p.

Edi ta KARK LE LIE NĖ
edita@skrastas.lt

Nužudėturėdamas 
tiksląapvogti

S. Ra kaus kai tės nu žu dy mo ty ri
mą iki lie pos pra džios stab dė es mi nis 
klau si mas: ar Ša rū nas Že mai tis yra 
pa kal ti na mas.

Bai gus Š. Že mai čio komp lek si nę psi

chiatrinępsichologinę eks per ti zę, Ute
nos eks per ti nio sky riaus spe cia lis tai 
pa tei kė iš va dą, kad įta ria ma sis yra svei
kas ir ga li at sa ky ti už sa vo veiks mus.

Re mian tis šia iš va da, pra tę sus ba lan
džio mė ne sį pra dė tą iki teis mi nį ty ri mą, 
anks čiau gy ve ni mo drau gės nu žu dy mu 
įtar tas ir tai pri pa ži nęs Š. Že mai tis pri si
pa ži no ir dėl dar vie no nu žu dy mo.

Nukelta į 4 psl.

Linkuvosbudelisprisipažinonužudęs
irgimnazijossargą

PRI SI PA ŽI NI MAS: Pri si pa ži nęs dėl gy ve ni mo drau gės 
nu žu dy mo Ša rū nas Že mai tis at sklei dė ir dar vie ną bai sią 
pa slap tį – pri si pa ži no nu žu dęs Lin ku vos gim na zi jos sar gą.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Lin ku vie tės Sa man tos Ra kaus kai tės nu žu dy mu įta ria mas 
jos su gy ven ti nis 22 me tų Ša rū nas Že mai tis pri si pa ži no prieš 
dve jus me tus nu žu dęs ir Lin ku vos gim na zi jos sar gą 66 me tų 
Al gi man tą Pal kų.
Teis mas pra tę sė nuo ba lan džio mė ne sio už gro tų lai ky to  
Š. Že mai čio suė mi mo ter mi ną dar trims mė ne siams. Per tą lai ką 
ti ki ma si at sa ky ti į vi sus kri mi na lis tams rū pi mus klau si mus.

Jau su ka ko šim tas die nų, kai rin kė jų va lia ra jo no 
me ro  pa rei gos pa ti kė tos Sau liui Ge giec kui. Ką per 
šį lai ko tar pį me rui pa vy ko nu veik ti, ko kius rin kė jams 
duo tus pa ža dus te sė ti? 

KALEN DO RIUS: Pak ruo jo me ro Sau liaus Ge giec ko šim to die nų dar bo 
ka len do riu je – svar biau si dar bai pra dė ti, o nu ma ty tie ji lau kia dar buo to jų 
va sa ros ato sto gų pa bai gos.

Me ro šim ta die nis: dar bai star tuo ja
no me rui tie sio giai tė ra pa val dūs 
me ro pa va duo to jas, me ro pa ta rė ja, 
Ta ry bos sek re to rė ir vai ruo to jas. 
Vi si ki ti spren di mai ir pa ve di mai  
vyk do mi ko le gia liai – per ad mi
nist ra ci ją, įstai gų va do vus.  To dėl 
me ro dar be svar bu su si kal bė ji mas 
ir bend ra dar bia vi mas.

Bend ra dar biau jant su Vie tos 
veik los gru pės „Pak ruo jo ra jo no 
par tne rys tė“ ak ty vu, bend ruo me
nė mis, pa vy ko pa siek ti su si ta ri mą 
dėl pro jek ti nės veik los kai mo vie
to vė se stei giant pa slau gų cent rus. 
Tai la bai svar bus ra jo nui eta pas 
ku riant nau jas dar bo vie tas (nu
ma to ma įsteig ti iki 40 dar bo vie
tų), gau nant eu ro pi nę pa ra mą 
joms steig ti.

Pertvarkaįsibėgėja
– Rin kė jams ža dė jo te siek ti, kad 
Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bė tap
tų vie na ge riau sių ša ly je. Kas šia 
link me da ro ma?

– Šiam tiks lui pa siek ti ne šim to 
die nų rei kia. Ta čiau to pa kan ka, 
kad svar biau si dar bai star tuo tų.

Pra dė ta per tvar ka Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jo je ir Sa vi val dy bės 
įstai go se. Tiks las – veik los efek ty
vi ni mas ir biu dže to lė šų tau py mas. 
Ži no ma, rin kė jai ga li kri ti kuo ti, kad 
pas mus tas pro ce sas vyks ta lė tai, 
kad ki tos sa vi val dy bės jau pro cen
tais skai čiuo ja at leis tus žmo nes.

Mū sų tiks las nė ra at leis ti Sa vi
val dy bės dar buo to jus, to dėl šio je 
sri ty je ne ga li bū ti sku bos. Vi si at lei
di mai dėl per tvar kos yra ap gal vo ti, 
de ri na mi su Sa vi val dy bė je įsi kū
ru sia ad mi nist ra ci jos dar buo to jų 
pro fsą jun ga, de ri na mi ko lek ty vi nės 
su tar ties pa si ra šy mo klau si mai. Tai 
na tū ra lu, nes iki šiol Sa vi val dy bė, 
tu rė da ma 204 eta tus, bu vo stam
biau sias darb da vys ra jo ne.

Ne žiū rint į tai, pen ki dar buo to jai, 
ma ty da mi, kad dėl kai ku rių sky rių 
reor ga ni za vi mo jų dar bo krū vis ga li 
bū ti per skirs ty tas, pa tys išė jo iš dar
bo ir sėk min gai su si ra do tar ny bą 
ki to se įstai go se.

Šim to die nų ka len do riu je yra ir 
nee fek ty viai vei ku sios VšĮ Pak ruo jo 
poil sio ir tu riz mo cent ro lik vi da vi
mas, ku rio są skai ta su stip rin ta VšĮ 

Pak ruo jo vers lo cent ro veik la. Be 
to, pra dė tas dvie jų švie ti mo ins ti tu
ci jų reor ga ni za ci jos pro ce sas.

Ta čiau ar ti miau si per tvar kos 
dar bai dar ku rį lai ką už truks, nes 
dar buo to jų ato sto gų me tas nė ra 
per tvar kai ir reor ga ni za ci jai pa
lan kus: dar buo to jui per ato sto
gas apie sky riaus reor ga ni za ci ją ir 
jo bu vu sių pa rei gy bių nai ki ni mą 
ne pra ne ši.

No riu pa brėž ti, kad at si sa kius 
nee fek ty viai or ga ni zuo to dar bo, 
da lį dar buo to jams te ku sio krū vio 
per skirs čius, bus su tau po ma biu
dže to lė šų.

Palikimasnedžiugina
– Pa na šu, kad  pirm ta kų pa li ki mas 
Sa vi val dy bė je ne ten ki no. Ko kias 
klai das ar ne kom pe ten ci ją ap ti
ko te, ką ke ti na te tai sy ti?

– Kont ro lės ir au di to tar ny ba 
lie pos 15ąją pa tei kė iš va das dėl 
Sa vi val dy bės 2014 me tų kon so li
duo tų jų ata skai tų rin ki nio au di to. 
Ga vo me ir re ko men da ci jas, ką tu
rė si me per žiū rė ti ir keis ti.

Štai  „At ža ly no“ gim na zi jos bend
ra bu ty je Spor to cent ras ne mo ka
mai ap gy ven di na fut bo lo klu bo 
žai dė jus, nors to kio Ta ry bos spren
di mo nė ra.

Mi nė to je ata skai to je gau sy bė re
ko men da ci jų Ad mi nist ra ci jai, ku
rios dar be, ga li ma sa ky ti, ras ta ir 
ap lai du mo ir ne kom pe ten ci jos.  Tai 
ir gi tu rė si me su si tvar ky ti.

Be to, pa tys ap ti ko me dvi bu vu
sio Ad mi nist ra ci jos va do vo pa si ra
šy tas su tar tis su at lie kų ve žė ju. Tos 
su tar tys, su da ry tos ga lio ti vie nu 
me tu, bu vo tei si nė pai nia va.

Be to, ga vo me gau sų ap lai du mo 
pa li ki mą dėl Sa vi val dy bės tur to 
ap skai tos, pa nau dos, ke lių ir gat
vių ap skai tos ir prie žiū ros. Be vi sų 
per tvar kų ir sa vi val dos sis te mos to
bu li ni mo, tu rė si me ne ma žai skir ti 
lai ko ir tam pa li ki mui tai sy ti.

To dėl ga liu tvir tai pa sa ky ti, kad 
šim tas die nų me ro po ste yra tik 
star tas bend rai su koa li ci ja už si
brėž tiems tiks lams siek ti.

Kal bi no  
Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ

Janinos VAN SAUS KIE NĖS nuo tr.

Meruireikiakomandos
– Ko kį dar bą ar pa sie ki mą per 
šim tą me ro dar bo die nų lai ko te 
svar biau siu?

– Pir miau sia no riu pa si džiaug ti, 
kad pa vy ko sėk min gai su sty guo ti 
veik los stra te gi ją ir val dan čio sios 
koa li ci jos dar bą – vis dėl to jo je 
ke tu rios par ti jos. Dar bas vyks ta 
sklan džiai, koa li ci jos po sė džiuo se 

ap ta ria mi kiek vie nos sa vai tės svar
biau si dar bai ir už da vi niai.

Vie nas me ras be pri ta ri mo Ta
ry bo je ar ko man dos Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jo je nie ko ne nu veik tų. 
To dėl su si kal bė ji mas, at sa kin gu
mas už pri siim tus įsi pa rei go ji mus 
ir ge ra no riš ku mas yra svar bus 
kiek vie nam Sa vi val dy bės ad mi
nist ra ci jos dar buo to jui. Nes ra jo

nu ma to ma. Tem pe ra tū ra nak tį 
10–15, die ną – 17–22 laips niai 
ši lu mos.

GRĖS MĖ: Ag re sy vus šei mi nin kas 
šia me na me pa de gė du jas, 
su kel da mas grės mę ne tik sa vo,  
bet ir ap lin ki nėms so dy boms.

Siūlomagatvę
pavadintiMarko
Šreiberiovardu

PA GAR BA: Gar sia jam gy dy to jui 
Mar kui Šrei be riui te be sau go ma 
pa kruo jie čių pa gar ba ir 
dė kin gu mas.
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„Krašto žinios“ 1,45 Eur
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