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Sau lė te ka 8.01,
lei džia si 18.05.
Die nos il gu mas – 10.04.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Svars tyk lių ženk le.
43-io ji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia: Alio di ja, Do na tas, Min ge-
dė, Vil ta ras;

ry toj: Do lo re sa, Lo li ta, Odi li-
ja, Ram vy da, Ram vy das, Ram-
vy dė, San gi nas.

* 1920 m. Lie tu vos Stei gia-
ma sis Sei mas su da rė Ma žą jį 
Sei mą, o pa ts dėl Len ki jos ag-
re si jos prieš Lie tu vą lai ki nai 
nu trau kė dar bą.

* 1938 m. Gra žai čiuo se, 
Šiau lių ap skri ty je, gi mė fo tog-
ra fas, me ni nin kas, pub li cis tas, 
ra šy to jas Skir man tas Va liu lis. 
Mi rė 2011 m.

* 1964 m. pran cū zų ra šy to-
jas Ža nas Po lis Sart ras at si sa kė 
priim ti No be lio li te ra tū ros pre-
mi ją, pa reiš kęs, kad tai su ma-
žin tų jo kū ry bos po vei kį.

* 1978 m. įvy ko po pie žiaus 
Jo no Pau liaus II inau gu ra ci ja.

* 1988 m. Vil niu je pra si dė jo 
Lie tu vos Per sit var ky mo Są jū-
džio stei gia ma sis su va žia vi mas.

* 1988 m. ti kin tie siems grą-
žin ta Vil niaus ar ki ka ted ra ir Šv. 
Ka zi mie ro baž ny čia.

* 1998 m. priim tas Ka ro po-
li ci jos įsta ty mas, pa ve dęs ka ro 
po li ci jai vyk dy ti nu si kal ti mų 
pre ven ci ją, pa lai ky ti tvar ką ir 
draus mę ša lies ka riuo me nė je.

* 2000 m. Pa sau lio tau rės 
var žy bo se Ja po ni jo je Jur gis 
Kai rys iš ko vo jo Pa sau lio ak ro-
ba ti nio skrai dy mo tau rę.

* 2005 m. Aly tu je ati deng tas 
pir ma sis Lie tu vo je pa mink las 
Af ga nis ta no ka re žu vu siems 
lie tu viams. Prie Aly taus baž-
ny čios pa so din ti 96 ąžuo liu kai 
– tiek lie tu vių žu vo per 1979–
1989 me tų Af ga nis ta no ka rą.

Savivaldybėpraskleidė
viešumoužuolaidą

Au to rės nuo tr.Ra jo no val džia žen gė 
žings ne lį į prie kį vie šu mo 
link – ket vir ta die nį 
žur na lis tams pir mą kar tą 
bu vo su reng ta spau dos 
kon fe ren ci ja. To kias 
kon fe ren ci jas nuo šiol 
pa ža dė ta reng ti nuo lat.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

De biu tas
Ket vir ta die nį su in for ma ci jos 

prie mo nių at sto vais ra jo no Sa vi-
val dy bė je su si ti ko ra jo no me ras 
An ta nas Če po no nis, Rad vi liš kio 
mies to se niū nas Leo nas Gri ga liū-
nas ir Sta ty bos sky riaus ve dė jas 
Gin tau tas Vi čas.

Toks su si ti ki mas, ku riam bu vo 
skir ta va lan da lai ko, – ra jo ne pir-
mas, kai, pa vyz džiui, Šiau lių sa-
vi val dy bė je jau nuo se nų lai kų 
spau dos kon fe ren ci jos žur na lis-
tams yra ren gia mos kiek vie ną 
pir ma die nį.

Me ras su si rin ku siems žur na-
lis tams pa ža dė jo to kias kon fe-
ren ci jas reng ti nuo lat. Su tar ta, 
kad jos bus šau kia mos kas ant rą 
ket vir ta die nį, o esant rei ka lui – ir 
daž niau.

Klau si mų į kon fe ren ci ją atė ju-
siems val džios at sto vams bū ta 

PIR MO JO JE spau dos kon fe ren ci jo je klau si mų te ko ne tik ra jo no me rui An ta nui Če po no niui (kai rė je), bet ir Sta ty bos 
sky riaus ve dė jui Gin tau tui Vi čui.

daug ir įvai rių.

Aki ra ty je –  
au to mo bi liai ir gais ras

Spau dos kon fe ren ci jo je tei rau ta si 
apie Sa vi val dy bės  pra ban gių au to-
mo bi lių – leng vo jo ir mik roau to bu-
so – pir ki mus, kai nuo sian čius per 
83 tūks tan čius eu rų biu dže to lė šų. 
Šiuos pir ki mus ve ta vo Vie šų jų pir-
ki mų tar ny ba.

Me ro A. Če po no nio tei gi mu, su-
tar tis dėl mik roau to bu so pir ki mo 
yra nu trauk ta, o dėl leng vo jo au to-
mo bi lio pir ki mo su tar ties nu trau ki-

mo esą yra de ra ma si su ban ku, tad 
jo li ki mas dar neaiš kus.

Klaus ta ir apie UAB „Gai re li ta“, 
ku rios te ri to ri jo je ki lo di džiu lis gais-
ras, li ki mą bei at sa ko my bę. Į šį klau-
si mą konk re čiai neat sa ky ta.

Esą šiuo me tu pra de da ma 
skai čiuo ti ža la. Ža la, su si ju si su 
ūkio su bjek tais (trans por to nuo-
ma, ku ras ir pa na šiai), pre li mi-
na riais pa skai čia vi mais, su da ro 
150 tūks tan čių eu rų. Ki ta ža la 
te bes kai čiuo ja ma.

Sa vi val dy bė krei pė si į pro ku-
ra tū rą, kad ši pra dė tų iki teis mi nį 

ty ri mą, ku ria me iš siaiš kin tų, kas 
at sa kin gas dėl ki lu sio gais ro, dėl 
ža los at ly gi ni mo, dėl įmo nės įpa-
rei go ji mo lai ky tis tech ni nia me 
pro jek te nu ma ty tų ža lia vų kie kių.

Anot A. Če po no nio, įmo nės 
„Gai re li ta“ tech ni nė je do ku men-
ta ci jo je nu ma ty ta, kad krau na-
mų ža lia vų kie kiai ne ga li vir šy ti 
14 tūks tan čių to nų, jog tu ri bū ti 
pa da ry ti pra va žia vi mo ko ri do riai.

Iki gais ro įmo nės te ri to ri jo-
je bu vo su krau ta 45 tūks tan čiai 
to nų ža lia vos.

Nukelta į 2 psl.

Šian dien nu ma to mi kri tu liai, 
dau giau sia lie tus, pūs gū sin gas 
vė jas. Oro tem pe ra tū ra die ną 
3–7 laips niai ši lu mos.

Ry toj vy raus vė juo ti su kri-
tu liais orai. Tem pe ra tū ra nak-
tį 2–6, die ną 3–8 laips niai 
ši lu mos.

Arpagelbėsjaunimuimestasgelbėjimoratas?
Rad vi liš kio dar bo bir žos pa tal po se du ris at vė ręs Jau ni mo dar bo cent ras jau tu ri 
sa vo kon tin gen tą, su ku riuo sten gia si bend rau ti ne tra di ciš kai, jau nam žmo gui 
su pran ta ma kal ba. Ar pa dės tai su ma žin ti jau ni mo ne dar bą?

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Penk ta sis Jau ni mo dar bo 
cent ras ap skri ty je

Rad vi liš kio dar bo bir žo je ka-
ban tį Lie tu vos že mė la pį ša lia ki tų 
mies tų her bų pa pil dė ir Rad vi liš-
kio her bas, reiš kian tis, kad ir šia-
me ra jo ne pra dė jo veik ti Jau ni mo 
dar bo cent ras.

Da bar to kių cent rų ša ly je bus 
jau 40, o Šiau lių re gio ne – pen ki.

Pa sak Rad vi liš kio dar bo bir žos 
ve dė jos Ire nos Ur be lie nės, kad 
cent ras veik tų, jie ne priė mė nau-
jų dar buo to jų – dirb ti su jau ni mu 
mo kė si bir žos spe cia lis tės.

Cent ro dar buo to jų už duo tis – 
mo ty vuo ti jau nus žmo nes, ku rie 

ne dir ba, ne si mo ko ir ne tu ri užim-
tu mo. Jau ni mo dar bo cent re jau-
nuo liams, at si žvel giant į kiek vie no 
po rei kius ir ga li my bes, bus tei kia-
mos in for ma vi mo ir kon sul ta vi mo 
pa slau gos.

Cent ro ati da ry me da ly va vu sio 
so cia li nės ap sau gos ir dar bo vi ce mi-
nist ro Gin ta ro Kli ma vi čiaus tei gi mu, 
jau ni mas tu ri ne gau ti, o pa siim ti 
vi są jam siū lo mą pa gal bą, kad ras tų 
ga li my bių dirb ti čia ir jam ne be rei-
kė tų va žiuo ti į už sie nį.

Lie tu vos dar bo bir žos di rek to rė 
Li gi ta Va la ly tė tei gė, jog jau ni mo 
dar bo cent rai yra at vi ra erd vė jau-
ni mui, kur jie ga li su ži no ti, kaip 
sa ve rea li zuo ti.

Lais vų dar bo vie tų ra jo no dar bo 
rin ko je yra, ta čiau ne vi sa da yra 
no rin čių dirb ti. Pa vyz džiui, ne se-
niai Sa vi val dy bė je vy ko kon kur sas 
į ci vi li nės sau gos spe cia lis to pa rei-
gas, ta čiau da ly vau ti ja me nie kas 
ne pa no ro.

Nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

JAU NI MO dar bo cent ro veik la do mė jo si ir 
darb da viai, ir dar ne dir ban tys jau nuo liai.
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