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SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Šio mis die no mis VKEKK pa
skel bė, kad Pak ruo jy je gruo džio 
mė ne sį cent ra li zuo tai tie kia mos ši
lu mos kai na nu sta ty ta pa žei džiant 
įsta ty mą.

VKEKK tei gia, kad 2015 me tų 
gruo džio 3 die nos ra jo no Ta ry bos 
spren di mu nu sta ty tos kai nos de
da mo sios nea ti tin ka Ši lu mos ūkio 
įsta ty me įtvir tin to pa grin di nio 

prin ci po: kad ši lu mos kai nos tu ri 
bū ti grin džia mos bū ti no sio mis ši
lu mos tie kė jo są nau do mis.

Ko mi si jos nu ro dy tus pa žei di mus 
Pak ruo jo sa vi val dy bės ta ry ba pri
va lo iš tai sy ti per tris de šimt ka len
do ri nių die nų. Tad prieš ka lė di nis 
ši lu mos at pi gi mas te bu vo trum pas 
džiaugs mas var to to jams.

„Bū si ma me Ta ry bos po sė dy je 
tu rė si me keis ti per nai pa tvir tin tą 
ši lu mos kai ną. Šil dy mas brangs 
apie pen kio li ka pro cen tų – maž

daug 0,08 eu ro cen to už ki lo vat
va lan dę be PVM. Gin čy ti VKEKK 
rei ka la vi mą ne tu ri me tei si nių 
ga li my bių. Jei spren di mo ne
priims ra jo no Ta ry ba, įsta ty mai 
ko mi si jai su tei kia tei sę pa čiai 
keis ti ši lu mos kai ną“, – sa kė re
dakcijai Pak ruo jo me ras Sau lius 
Ge giec kas.

UAB „Pak ruo jo ši lu ma“ di rek to
rius J. Bu me lis tei gė, kad VKEKK 
spren di mas turės įta kos tik bū si
moms kas mė ne sį de ri na moms ši
lu mos kai noms.

„Mes sten gė mės pa slau gą at pi
gin ti. Bet ko mi si ja pa di di no pa
sto vių jų įmo nės iš lai dų ir ku ro 
de da mą sias skai čiuo ja mo je ši lu
mos kai no je“, – sa kė di rek to rius.

Ta čiau sau sio mė ne sio kai na 
cent ra li zuo tai be si šil dan tiems pa

kruo jie čiams jau su skai čiuo ta – 
7,47 eu ro cen to už ki lo vat va lan dę. 
Skai čiuo ta pa gal spren di mą, ku rį 
VKEKK rei ka lau ja keis ti. Ar są skai
tas už sau sį su mo kė ję var to to jai 
dėl ši lu mi nin kų ap si skai čia vi mo 
vė liau ne taps sko li nin kais, iš ku
rių bus pa pra šy ta dar pri mo kė ti?

J. Bu me lis tvirtino – var to to jų 
in te re sams tai neat si lieps.

Me ras S. Ge giec kas sa ko, kad 
yra dvi al ter na ty vos.

„Ra jo no po li ti kams teks ap si
spręs ti – ar dėl per ne lyg op ti mis
ti nių kai nos skai čia vi mų „Pak ruo jo 
ši lu mos“ sau sį ne gau tus nu ma no
mai apie 20–30 tūks tan čių eu rų 
taip ir pa lik ti, ti kin tis, kad įmo nei 
pi ni gų už teks. Ar juos vis dėl to 
įtrauk ti į vė les nių mė ne sių są skai
tas var to to jams“, – sa kė me ras.

Atpigusiašilumadžiaugtasineilgai
Už po ros sa vai čių vyk sian čia me Pak ruo jo ra jo no 
ta ry bos po sė dy je bus bran gi na ma cent ra li zuo tai 
tie kia ma ši lu ma. To rei ka lau ja Vals ty bi nė kai nų ir 
ener ge ti kos kont ro lės ko mi si ja (VKEKK), iš siaiš ki nu si, 
jog kai na nu sta ty ta pa žei džiant įsta ty mus.

Pak ruo jie tė Na dia 
Glie bie nė ne se niai 
su lau kė ži nios, kad ta po 
Ru si jos na cio na li nės 
pre mi jos „Me tų poe tas“ 
no mi nan te. Tarp tau ti nio 
ru sų kal ba ra šan čių 
li te ra tų klu bo „Sti hi.ru“ 
in ter ne ti nės na rės  
N. Glie bie nės 
kan di da tū rą pri sta tė 
ei lė raš čius ver ti nę 
or ga ni za ci nio ko mi te to 
na riai.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Sėkmęlėmė 
publikacijosinternete

Į Pak ruo jį at ke lia vo N. Glie bie
nės no mi na ci ją pa tvir ti nan tis dip
lo mas bei ofi cia lus or ga ni za ci nio 
pre mi jos ko mi te to laiš kas. Tai pat 
– do va na au to rei, pen ki eg zemp
lio riai al ma na cho „Poet go da. 
2015“, ku ria me spaus di na mi vi sų 
kan di da tų į pre mi ją ei lė raš čiai. 
Pak ruo jie tė kon ku ruo ja su dau
giau nei še šias de šim čia ei liuo to jų 
iš vi so pa sau lio.

„Li te ra tū ros ži no vų žiu ri iš vi sų 
pre ten den tų iš rinks tris nu ga lė to
jus. Lau rea tus pa skelbs ko vo ant
ro je pu sė je. Kad ga lė čiau bū ti tarp 
jų – nė ra šan sų: pre mi jai pri sta ty
ta daug la bai ta len tin gų au to rių. 
Di de lė sėk mė jau tai, kad su ri zi
ka vu si pa teik ti at ran kai sa vo kū
ry bą, bu vau pa ste bė ta tarp šim tų 
ki tų pre ten den tų“, – sa kė li te ra tė.

Iš Uk rai nos ki lu si N. Glie bie nė 
sa vo ei lė raš čius skel bia sve tai nė
je www.sti hi.ru, yra tarp tau ti nio 
li te ra tų klu bo na rė. Pak ruo jie tė 
pa tiks li na – in ter ne ti nė na rė, nes 
ne tu ri ga li my bių va ži nė ti į klu bo 
su si ti ki mus Ru si jo je. O in ter ne te 

Pakruojietė–kandidatė 
įRusijosliteratūrinępremiją

TA LEN TAI: Ne vie nu ta len tu ap do va no ta Na dia Glie bie nė Pak ruo jy je la biau siai ži no ma kaip ta py to ja.

bend rau ja su pul ku bend ra min
čių, skai to ir ver ti na vie ni ki tų 
ei les.

Anot Na dios (do ku men tuo se įra
šy tu pil nu sa vo var du pa kruo jie tė 
pri si sta ty ti ne mėgs ta), sve tai nė je 
lan ko si ir ei les skel bia tūks tan
čiai kū rė jų iš vi so pa sau lio. Kai 
ku rie pri si sta to tik in ter ne ti niais 
sla py var džiais.

Imtisplunksnosskatinajausmai
Pri sis ta ty da ma kan di da tų į pre

mi ją at ran kos ko mi si jai, N. Glie
bie nė ra šė: „Ma nau, kad poe zi ja 
– žmo gaus sie los iš raiš ka, siu že
tus per tei kian ti pa gal sa vo pa sau
lė jau tą. Ra šau pir muo ju as me niu, 
bet tai ne reiš kia, kad apie sa ve. 

Ne rei kia ta pa tin ti au to riaus su 
li te ra tū ri niu he ro ju mi. Aš – ki to
kia. Mėgs tu poe zi ją, dai lę, mu zi
ką ir lais vę.“

Na dia nuo vai kys tės bu vo lin
ku si į me nus – įvai riais ga bu mais 
ap do va no ta mer gai tė mo kė si ir 
mu zi kos mo kyk lo je, ir vai kų dai
lės mo kyk los gra fi kos sky riu je.

Na dia sa ko ra šan ti tuo met, kai 
jau čia si ar ba la bai blo gai, ar ba 
pui kiai. Nor ma li bū se na ei les 
kur ti ne tin ka ma. Nau jo ei lė raš čio 
idė ja daž niau siai at si ran da nak ti
mis, rei kia kel tis ir jį už ra šy ti. To
kie kū ri niai pa kruo jie tei – pa tys 
nuo šir džiau si, tik riau si.

„Pir mą jį ei lė raš tį vai kys tė je ir 
pa ra šiau to dėl, kad bu vo blo ga. 

Su sir gau, il gai gu lė jau li go ni nė
je. O už pa la tos lan go – pa va sa
ris vi su gra žu mu“, – pri si me na 
li te ra tė.

Tuo met Na diai bu vo dvy li ka. 
Po pir mo jo ei lė raš čio at si ra do 
ki ti. Mer gai tė ėmė da ly vau ti vai
kų kū ry bos kon kur suo se, pel nė 
ap do va no ji mų. Me tams bė gant, 
Na dios ei lės spaus din tos tiek jos 
gim to jo Ži to mi ro, tiek Uk rai nos 
vai kų ir jau ni mo pe rio di ko je.

N. Glie bie nė skai čiuo ja, kad yra 
pa ra šiu si jau gal tūks tan tį ei lė raš
čių. Ne be vi sų teks tus tu ri – da lis 
pa do va no ta žmo nėms, ku riems 
ei lės ir bu vo skir tos.

Nukelta į 4 psl.

Au to rės nuo tr.

Šian dien –  
be žy mes nių  
kri tu lių.  
Tem pe ra tū ra  
die ną 1–4 laips niai  
ši lu mos.
Ry toj nu ma to mi  
trump i kri tu liai  
(šlapd ri ba, 
snie gas, lie tus).  
Tem pe ra tū ra  
nak tį nuo  
2 laips nių ši lu mos  
iki 3 laips nių šal čio,  
die ną 1–5 laips niai ši lu mos.

Išrinktigeriausi
skaitovai

SPOR TAS
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Ge di mi nas Gry bė, Pak ruo jo 
ra jo no sa vi val dy bės me ro 
pa va duo to jas.
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