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Pra si dė jo šil dy mo se zo nas, o Už ven čio Šat ri jos Ra ga nos gim na zi jo je iš dė lio ti, bet 
ne pa ka bin ti ir ne pri jung ti ra dia to riai. Vyks ta pa sta to re no va ci ja. Sta ty bi nin kai ža dė jo 
pa sta ty ti šil dy tu vus ko ri do riuo se ir leis ti ši lu mą į kla ses.
Nuo lie pos mė ne sio dir ban tys sta ty bi nin kai spar čiai vis ką iš grio vė. Bet at nau ji nant 
jau ne be li ko spar tos. Kai ku rie už ven tiš kiai už si tę sian čias re no va ci jas va di na  
Už ven čio eu ro mai da nu.

Užventiškiairenovacijaspraminėeuromaidanu

REI KA LA VI MAI: Už ven čio Šat ri jos Ra ga nos gim na zi jos at nau ji ni mo 
pro jek to va do vas ir dar že lio at nau ji ni mo pro jek to koor di na to rius Da lius 
Vait ke vi čius tvir ti na, jog pa ren kant ran go vus jiems ke lia mi per ma ži 
kva li fi ka ci niai rei ka la vi mai. 

RENOVACIJA: Už ven čio Šat ri jos Ra ga nos gim na zi joje patalpos dar nešildomos.

Au to rės nuo tr.

PROBLEMA
Ro ber to RIM DEI KOS nuo tr.

Ty tu vė nų mies to bend ruo me nė pa te ko į ne pa vy dė ti ną 
si tua ci ją. Šiau lių apy gar dos teis mas UAB „Rač kaus ko 
AG RO TECH“ už dar bus, at lik tus baž ny čiai pri klau san čia me 
pa sta te įren giant šar vo ji mo pa tal pas, iš visuo me ni nės 
or ga ni za ci jos pri tei sė 170 tūks tan čių li tų. Prieš  rin ki mus 
duotais po li ti kų pa ža dais fi nan suo ti šar vo ji mo pa tal pų 
įren gi mą pa ti kė ju si bend ruo me nės pir mi nin kė Ir ma 
Ri di kie nė ne tik be at ly gio dir bo, rū pin da ma si šar vo ji mo 
pa tal pų įren gi mu, bet dar pri vers ta min ti teis mų 
slenks čius ir su kti gal vą, iš kur gau ti pi ni gų.

PA ŽA DAI: Il ga me tis Kel mės ra jo no po li ti kas, ra jo no Ta ry bos na rys 
so cial de mok ra tas Ze no nas Ma čer nius nei gia Ty tu vė nų šar vo ji mo sa lei 
ža dė jęs konk re čias su mas.

Jono TAMULIO nuo tr.

Prieš rin ki mi niai po li ti kai 
suvedžiojobendruomenę

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

Grėsėpiketassukarstu
Is to ri ja, ku rio je vi sa at sa ko my bė 

su krau ta vie nai vi suo me ni niais pa
grin dais bend ruo me nės pir mi nin ke 
dir ban čiai mo ky to jai Ir mai Ri di kie
nei, pra si dė jo prieš ke le tą me tų.

Ar tė jo 2011 me tų sa vi val dy bių 
rin ki mai. Po li ti kai tuo me tu ne
gai lė da mi da li jo pa ža dus. Tai kė si 
pa glos ty ti pa čią jaut riau sią  kiek vie
nos bend ruo me nės vie tą.

Ty tu vė niš kiams taip rei kė jo šar
vo ji mo pa tal pų, kad kai ku rie ke
ti no pa siim ti kars tą ir va žiuo ti 
pi ke tuo ti prie Sa vi val dy bės.

Šią pro ble mą jie iš kė lė su si ti ki me 
su tuo mečiu ra jo no Sa vi val dy bės 
vi ce me ru Ze no nu Ma čer niu mi ir 
ki tais po li ti kais.

Po li ti kai su ti ko pa dė ti. Šar vo ji mo 
pa tal pas nu spręs ta įreng ti se no jo je 

kle bo ni jo je, ku ri yra kul tū ros pa vel
do ob jek tas. Su tar ta, jog da lį lė šų 
su rinks bend ruo me nė ir baž ny čia, 
ki tą da lį skirs Sa vi val dy bė iš sa vo 
biu dže to.

2010 me tų lie pos 19ąją at si ra
do ir ge ra no riš kam bend ra dar bia
vi mui nu tei kian tis do ku men tas 
„Lė šų nau do ji mo su tar tis“, pa si
ra šy ta tuo mečio Sa vi val dy bės ad
mi nist ra ci jos di rek to riaus Gi pol do 
Kark le lio.

 Ad mi nist ra ci ja įsi pa rei go jo per
ves ti 15 tūks tan čių li tų Ty tu vė nų 
pa ra pi jai, kad bū tų pa reng tas pa ra
pi jos pa sta to pri tai ky mo vi suo me
nės po rei kiams pro jek tas.

Vė liau G. Kark le lis pa si trau kė iš 
Ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa
rei gų. Re dak ci jai jis tvir ti no pri si
me nąs, jog ski riant lė šų pro jek tui 
pa ren gti, ti kė ta si ob jek tą įreng ti iš 
bend rai koo pe ruo tų biu dže to, pa
ra pi jos ir bend ruo me nės bei pro
jek tų lė šų.

Pažadai–politikų,pastatas
–parapijos,atsakomybė–

bendruomenei
To liau veiks mas vys tė si ga na 

spar čiai.
2011 me tų va sa rio 19ąją, li kus 

aš tuo nioms die noms iki Sa vi val
dos rin ki mų, ra jo no Ta ry ba nu ta
ria Ty tu vė nų bend ruo me nei skir ti 
50 tūks tan čių li tų.

Tos pa čios die nos Ta ry bos po
sė dy je pa tvir tin to je 2011 me tų 

Biu dže to asig na vi mų len te lė je 
kul tū ros ir spor to ob jek tams fi nan
suo ti nu ma ty ta 267 tūks tan čių li tų 
su ma, su tam pan ti su šar vo ji mo sa
lės įren gi mo iš lai do mis.

Ko vo 8ą ją Ty tu vė nų kle bo nas 
Ri man tas Ža roms kis ga vo lei di mą 
at lik ti pa vel do ob jek to tvar ko muo
sius pa vel do sau gos dar bus Ber nar
di nų vie nuo ly no tar nų na me.

Nukelta į 2 psl.

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

Darbaivėluoja
Gim na zi jo je pa mo kos ga li vyk

ti tik treč da ly je pa tal pų. Ma žes
nie ji vai kai ve žio ja mi į Ko lai nių 
sky rių, vy res ni mo ko si vie na me 
iš prie sta tų.

Re no va vi mo dar bai pa gal pro
jek tą tu rė tų baig tis atei nan čių 
me tų sau sio pir mą ją. Ta čiau jau 
svars to ma ga li my bė pra tęs ti pro
jek to vyk dy mo lai ką, nes rea
lūs dar bai at si lie ka nuo gra fi ko. 
Neat me ta ma, jog jie ga li už si tęs ti 
iki pa va sa rio.

Rangovųpeštynės
Pro jek tą ku ruo ja Sa vi val dy bės 

Stra te gi nio pla na vi mo ir in ves ti
ci jų sky riaus vy riau sia sis spe cia
lis tas Da lius Vait ke vi čius.

Jis aiš ki na, jog pro ble mos pra si
dė jo nuo dar bų pir ki mo. Ran go vą 
pa rin ko Sa vi val dy bės Vie šų jų pir
ki mų sky rius, pa si nau do da mas 
Cent ri ne vie šų jų pir ki mų in for
ma ci ne sis te ma.

Nukelta į 3 psl.

Sau lė te ka 7.13,
lei džia si 16.52.
Die nos il gu mas – 9.39.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Skor pio no ženk le.
44oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Gel bu tas, Gel gau da, Gel
gau das, Nar cius, Nar ci zas, 
Nar cys, Tol vy das, Vio le ta, Vio lė, 
Žei man ta, Žei man tas, Žei man
tė, Žem val das.

* 1916 m. Pe čens ke, Bal ta ru
si jo je, gi mė pub li cis tas, pro zi
nin kas Al gir das Gus tai tis. Mi rė 
2002 m. JAV.

* 1941 m. Kau no IX for te hit
le ri nin kai su ren gė pir mą sias 
ma si nes žy dų žu dy nes – nu žu
dy ta 12 tūks tan čių žmo nių.

* 1996 m. Hel sin ky je pa
ra fuo ta Lie tu vos ir Suo mi jos 
read mi si jos su tar tis, nu sta tan ti 
ne le ga lių mig ran tų grą ži ni mo 
tvar ką.

* 2003 m. įsteig ta po li ci jos 
ata šė pa rei gy bė Lie tu vos am
ba sa do se Is pa ni jo je, Len ki jo je 
ir Ny der lan duo se.

* 2004 m. Ita li jos sos ti nė je 
Ro mo je pa si ra šy ta pir mo ji Eu
ro pos is to ri jo je 25 vals ty bes 
vie ni jan ti Kons ti tu ci ja. Lie tu
vos var du do ku men tą pa si ra šė 
Pre zi den tas Val das Adam kus, 
Prem je ras Al gir das Bra zaus kas 
ir už sie nio rei ka lų mi nist ras An
ta nas Va lio nis.

* 2007 m. Pre zi den tas Val das 
Adam kus išim ties tvar ka su tei kė 
Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bę 
Niu jor ke gy ve nan čiam gar siam 
me ni nin kui Jo nui Me kui.

* 2007 m. Vil niaus Ra sų ka
pi nė se pa šven tin tas ke no ta fas 
oku pan tų nu žu dy tiems 1918
ųjų Va sa rio 16osios Lie tu vos 
Nep rik lau so my bės Ak to sig na
ta rams Ka ziui Bi zaus kui, Pra nui 
Do vy dai čiui ir Vla dui Mi ro nui. 
Ke no ta fą su kū rė skulp to rius 
Vla das Ur ba na vi čius.

Kitas „Kelmės 
krašto“ numeris 
išeis penktadienį 

(spalio 31 d.)

Šian dien nu ma to mi sau lė ti, 
be lie taus orai. Oro tem pe ra tū
ra die ną 7–11 laips nių ši lu mos. 
Pūs stip ro kas pie tų vė jas.

Ry toj kai kur  trum pai pa lis. 
Oro tem pe ra tū ra nak tį nuo 3 
laips nių ši lu mos iki 2 laips nių 
šal čio, pa jū ry je 5–7 laips niai 
ši lu mos. Die ną 5–10 laips nių 
ši lu mos.



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“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


