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Sau lius JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

Paš ven tin ti var pai
vi dur die nį, dar prieš šv. mi šias, 

Rad vi liš kio baž ny čios šven to rius 
vos su tal pi no žmo nes.

at vy ku sį šiau lių vys ku pą eu ge
ni jų Bar tu lį pa si ti ko Rad vi liš kio 
šven čiau sios mer ge lės ma ri jos 
Gi mi mo pa ra pi jos kle bo nas, de ka
nas Gin tas sa ka vi čius, Rad vi liš kio 
baž ny čio je dir bę ku ni gai, ra jo no 
ir mies to va do vai.

at vy kęs vys ku pas pa bu čia vo 
kry žiaus re lik vi ją. mal da jis pa
svei ki no pa ra pi jie čius ir pa si džiau
gė nau jais baž ny čios var pais.

Pa sak e. Bar tu lio, džiu gu, kad 
Rad vi liš kio baž ny čia tu ri nau jus 
var pus, kad jie nu pirk ti už suau
ko tas lė šas.

sto vė da mas šven to riu je vys ku
pas pa šven ti no kiek vie ną var pą, 
ku riems su teik ti šven čiau sios 
mer ge lės ma ri jos, Gai les tin gu mo 
po pie žiaus šv. jo no Pau liaus ii ir 
lie tu vos jau ni mo glo bė jo šv. ka
zi mie ro var dai. Po to e. Bar tu lis, 
sta čiais laip tais už li pęs į var pi nės 
bokš tą, dar kar tą pa kar to jo pa
šven ti ni mo apei gas.

vys ku pui, ku rį ly dė jo pa ra pi jos 
kle bo nas, nu li pus iš nau jo jo var
pi nės bokš to, su skam bo pa šven
tin ti baž ny čios var pai. dar ku rį 
lai ką pa si džiau gę var pų skam be

siu, kvie čian čiu rad vi liš kie čius į 
šv. mi šias, aukš tie ji dva si nin kai, 
ku ni gai ir rad vi liš kie čiai suė jo į 
baž ny čią.

Po šv. mi šių, ku rias au ko jo 

šiau lių vys ku pas e. Bar tu lis, pa
ra pi jie čiai bu vo pa kvies ti į Rad vi
liš kio kul tū ros rū muo se su reng tą 
pa dė kos kon cer tą. 

nukelta į 2 psl.

Po ryt star tuo ja 
nau jie ji moks lo me tai. 
Nus kam bė jęs mo kyk li nis 
skam bu tis į kla ses 
su kvies 5162 ra jo no 
moks lei vius. Jau pa va sa rį 
bu vo nu spręs ta, kad 
ra jo ne nuo rug sė jo 
1-osios ne be liks vie nos 
pa grin di nės mo kyk los.

Sau lius JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

Pirmokėliųmažiau
Ra jo no mo kyk lų du ris po ryt 

pra vers 50 moks lei vių ma žiau nei 
per nai. Pag rin di nės prie žas tys – 
pra stė jan ti de mog ra fi nė si tua ci
ja ir tai, kad da lis vai kų iš vyks ta 
gy ven ti į už sie nį kar tu su tė vais.

Pir mą kar tą į mo kyk las šį ru
de nį sku bės 377 pir mo kė liai, iš 
ku rių 187 mo ky sis Rad vi liš kio 
mies te. Pir mo kė lių šie met – 28 
ma žiau nei per nai.

mies te dau giau sia pir mo kų lan
kys v. ku dir kos pa grin di nę mo
kyk lą – 79. Gra ži nos pa grin di nės 
mo kyk los ir vaiž gan to pro gim na
zi jos du ris pir mą kar tą pra vers po 
58 pir mo kus.

tarp ki tų ra jo no gim na zi jų ir 
vi du ri nių mo kyk lų pir mo kų dau
giau sia – še du vos gim na zi jo je 
(46), o ma žiau sia – šiau lė nų mar
ce li no šikš nio vi du ri nė je mo kyk
lo je (13).

tarp pa grin di nių mo kyk lų 

dau giau sia pir mo kų Po ciū nė lių 
pa grin di nė je mo kyk lo je – 9, o 
ma žiau sia – ty ru lių pa grin di nė je 
mo kyk lo je (5).

Bai so ga los mo kyk lo jedar že ly
je (kar tu su sky riais Pa kir ši ny je ir 
skė miuo se) pir mą ją kla sę lan kys 
45 vai kai.

Mokiniųmažėja
Pas ku ti nius me tus mo kyk lų du

ris vars tys 407 abi tu rien tai, iš jų 
Rad vi liš ky je – 245. dar 16 abi tu
rien tų lan kys suau gu sių jų mo ky
mo kla ses.

dau giau sia abi tu rien tų (130) 
šie met baigs liz dei kos gim na zi
ją. vaiž gan to gim na zi ją šie met 
pla nuo ja baig ti 99 abi tu rien tai. 
tarp ra jo no gim na zi jų dau giau
sia abi tu rien tų še du vos gim na zi
jo je – 60. Bai so ga los gim na zi jo je 
pa sku ti nius me tus moks lus krims 
41 abi tu rien tas. tarp vi du ri nių 
mo kyk lų dau giau sia abi tu rien tų 
baigs si dab ra vo vi du ri nę mo kyk
lą – 25, ma žiau siai (21) – šiau
lė nų mar ce li no šikš nio vi du ri nę 
mo kyk lą.

Ra jo no cent re dau giau sia mo ki
nių lan kys Rad vi liš kio v. ku dir kos 
pa grin di nę mo kyk lą – 705 (kar tu 
su prieš mo kyk li nu kais), o ra jo ne 
– še du vos gim na zi ją, ku rio je (su 
iki mo kyk li nu kais, prieš mo kyk li
nu kais bei spe cia lių jų kla sių mo
ki niais) mo ky sis 706 vai kai.

Pa ti ma žiau sia ra jo ne – ty
ru lių pa grin di nė mo kyk la, jo je 
moks lus krims 59 mo ki niai. dar 
11 lan kys iki mo kyk li nio ug dy
mo gru pę.

Ra jo no vi du ri nė se mo kyk lo se 
mo ky sis 725 mo ki niai. dar 82 
vai kai lan kys šių mo kyk lų prieš
mo kyk li nes ar iki mo kyk li nes 
gru pes. dau giau sia mo ki nių ir 
šie met bus si dab ra vo vi du ri nė
je mo kyk lo je – 261. šią mo kyk lą 
taip pat lan kys ir 28 iki mo kyk li
nio bei prieš mo kyk li nio ug dy mo 
gru pių ug dy ti niai.

nukelta į 2 psl.

Star tuo ja nau jie ji moks lo me tai

MO KI NIAI: Po ryt į ra jo no mo kyk las su gu žės per 5100 mo ki nių, ta čiau jų 
mo ky sis 50 ma žiau nei per nai.

Paš ven tin ti nau ji  
Radviliškiobažnyčiosvarpai

PA LAI MI NI MAS: Šiau lių vys ku pas Eu ge ni jus Bar tu lis, įli pęs į baž ny čios 
bokš tą, var pus pa šven ti no dar kar tą.

Au to riaus nuo tr.

Rad vi liš kio Šven čiau sios Mer ge lės Ma ri jos Gi mi mo 
pa ra pi jos ti tu li nių at lai dų die ną Šiau lių vys ku pas 
pa šven ti no nau juo sius baž ny čios var pus, ku rių 
ga my bai au ko jo ir mies tie čiai, ir ra jo no vers li nin kai 
bei įmo nės, ki ti ge ra da riai.

Lai mu tės SA VIC KIE NĖS nuo tr.

šian dien kai kur ga li trum pai 
pa ly ti. oro tem pe ra tū ra die ną 
17–21 laips nis ši lu mos.

Ry toj lie taus ti ki my bė ne
di de lė. nak tį ir ry tą vie to mis 
tvy ros rū kas. oro tem pe ra tū ra 
nak tį 6–11, pa jū ry je apie 14, 
die ną 17–22 laips niai ši lu mos.

sau lė te ka 6.19,
lei džia si 20.19.
die nos il gu mas – 14.00.
mė nu lis – jau na tis.
sau lė mer ge lės ženk le.
35oji me tų sa vai tė.
var da die nius šian dien šven

čia: adauk tas, ade lė, au gū na, 
Bui vy da, Bui vy das, Bui vys, 
eme ri ta, Fe lik sas, Gau den ci ja, 
Her ber tas, jo ri gė, jo ri gis, jo
ris, lai mis;

ry toj: aris ti das, iza be lė, leo
ni das, Rai mon da, Rai mon das, 
Rai mun da, Rai mun das, Rim
gau das, vil man tas, vil man tė, 
žvai nys.

* 1914 m. bai gė si vie nas iš 
tra giš kiau sių pa sau lio is to ri jo je 
mū šių – ta nen ber go mū šis. Čia 
vo kie čiai ap su po ir su triuš ki no 
ant rą ją Ru si jos ar mi ją, ku riai 
va do va vo alek sand ras sam so
no vas. Pra ra dęs 30 tūks tan čių 
ka rių a. sam so no vas nu si žu dė.

* 1991 m. lie tu vos ne
pr ik  lau so my bę pr i  pa ži  no 
va ti ka nas.

* 1998 m. vil niaus ar ki vys
ku pas aud rys juo zas Bač kis 
pa šven ti no bal ta ru sių bend
ruo me nei grą žin tą šv. Balt ra
mie jaus baž ny čią.

* 2004 m. vil niaus ka ted
ros aikš tė je iš kil min gai su tik ti 
spor ti nin kai, at sto va vę mū sų 
ša liai atė nų olim pi nė se žai dy
nė se. jo se da ly va vo 61 lie tu
vos spor ti nin kas. dis ko me ti kas 
vir gi li jus alek na iš ko vo jo auk
so, sep tyn ko vi nin kė aust ra 
sku jy tė bei šiuo lai ki nės pen kia
ko vės meist ras and re jus Zad
nep rovs kis – si dab ro me da lius.

* 2009 m. bū da mas 81erių 
mi rė lie tu vos nep rik lau so my
bės at kū ri mo ak to sig na ta ras 
me dar das Čo bo tas.

* 2010 m. ei da mas 53iuo
sius me tus mi rė lie tu vių kal bi
nin kas, ha bi li tuo tas dak ta ras 
sau lius amb ra zas.

SEN TEN CI JA...
„Kiek vie nas iš si va duo ja ma

sis ka ras šven tas, kiek vie nas 
pa ver gia ma sis ka ras ver tas 
pra kei ki mo“.

(Ž. B. La kor de ras)



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


