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De šim tą kar tą vy ku sia me tarp tau ti
nia me mo te rų fil mų fes ti va ly je „Šer šė
lia fam“ 2016 me tų ki no mo te ri mi bu vo 
iš rink ta bu vu si rad vi liš kie tė ope ra to rė 
Kris ti na Se rei kai tė.

Me tų ki no mo te rį už da ra me bal sa
vi me rin ko Lie tu vos ki no in dust ri jos 
at sto vai.

Re ži sie riaus Li no Mi ku tos do ku men
ti nis fil mas „Šal tos au sys“ tarp tau ti
nia me Ru si jos do ku men ti nių fil mų 
fes ti va ly je „Ros sia“ pel nė du ap do
va no ji mus. Vie nas iš jų skir tas fil mo 

ope ra to rei K. Se rei kai tei už ge riau sią 
ope ra to ri nį dar bą.

„Šal tos au sys“ taip pat pel nė spe
cia lų jį tarp tau ti nio fes ti va lio „Do ker“ 
pri zą.

Šio fil mo tarp tau ti nė prem je ra įvy
ko Kro ku vos fil mų fes ti va ly je, kuriame 
fil mo ope ra to rė K. Se rei kai tė taip pat 
bu vo ap do va no ta už ge riau sią ope ra
to rės dar bą. Ar gen ti nos do ku men ti nių 
fil mų fes ti va ly je fil mas lai mė jo pa grin
di nį pri zą.

Nukelta į 2 psl.

ŠVENČIŲBELAUKIANT

Ekst re ma li si tua ci ja, ku ri 
bu vo pa skelb ta dėl UAB 
„Gai re li ta“ te ri to ri jo je 
ki lu sio gais ro, jau 
at šauk ta. Ar gy ven to jai 
da bar jau ga li jaus tis 
sau gūs? At sa kin gų 
tar ny bų va do vai 
„nu ra mi na“ – ma žiau siai 
pus me tį nau jų gais rų 
ne tu rė tų kil ti.  
O po pus me čio?

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Gaisropasekmės– 
dvie juo se ra jo nuo se

Lapk ri čio 25 die ną ra jo ne at
šauk ta ekst re ma li si tua ci ja, ku ri 
bu vo pa skelb ta spa lio 5ąją – UAB 
„Gai re li ta“ te ri to ri jo je ki lus di
džiu liam gais rui.

Nei gia mas gais ro pa sek mes pa
jau tė ne tik rad vi liš kie čiai, bet ir 
Pak ruo jo ra jo nas, ku rio tven ki ny
je dėl su ma žė ju sio de guo nies ėmė 
dus ti žu vys. Dėl to ir Pak ruo jy je 
pa skelb ta ekst re ma li si tua ci ja.

Per 20 to nų gy vos žu vies iš už
terš to Pet rai čių tven ki nio Pak
ruo jo ra jo ne bu vo per kel ta į ki tus 
van dens tel ki nius, ta čiau di de lė 
da lis žu vų nu gai šo.

Praė ju sią sa vai tę ap lin ko sau
gi nin kai ir ug nia ge siai gel bė to
jai rin ko kri tu sias žu vis. Kri tu sių 
žu vų su rink ta dau giau kaip 4 
to nos.

Pak ruo jo ra jo no ekst re ma lių 
si tua ci jų ko mi si ja ekst re ma lios si
tua ci jos sa vo ra jo ne dar neat šau

kė. Lau kia ma Pet rai čių tven ki nio 
ir Obe lės upės van dens che mi nių 
ty ri mų at sa ky mų.

Dar prieš at šau kiant ekst re ma
lią si tua ci ją Rad vi liš kio ra jo ne, 
Ekst re ma lių si tua ci jų ko mi si jos 
na riai vi są gais ro ir jo lik vi da vi mo 
ke lią nuo dug niai ap žvel gė Tri ša
lės ta ry bos po sė dy je.

Ra jo no Sa vi val dy bė pre li mi na
riai su skai čia vo gais ro ge si ni mo 
kaš tus. Anot Sa vi val dy bės ad
mi nist ra ci jos di rek to rės Jo lan tos 
Mar gai tie nės, jie sie kia per 0,5 
mi li jo no eu rų.

Pjuvenųkalnaimažėja 
vėžliožingsniu

Iš Vy riau sy bės re zer vo fon do 
Rad vi liš kio ra jo no sa vi val dy bei 

skir ta 0,533 mi li jo no eu rų ekst
re ma lios si tua ci jos lik vi da vi mo 
ir pa da ri nių ša li ni mo iš lai doms 
ir su si da riu siems nuo sto liams iš 
da lies pa deng ti.

Ta čiau ma te ria li nių nuo sto lių 
pa ty rę gy ven to jai kom pen sa ci
jų iš gau tų jų lė šų ne su lauks, nes 
tam rei kia nuo sto lius įro dan čių 
do ku men tų.

Įdo mu, ko kias su lie tų na mų, 
ūki nių pa sta tų, su ga din tų daik
tų, che mi ka lais už terš tų dar
žų są skai tas fak tū ras jie ga lė tų 
pa teik ti?

Spa lio 20 die ną Sa vi val dy bė 
krei pė si į pro ku ra tū rą. Pra dė tas 
iki teis mi nis ty ri mas dėl ne tin ka
mos ūki nėsga my bi nės veik los 
UAB „Gai re li ta“.

Pra si dė jus gais rui, „Gai re li tos“ 
pa teik tais duo me ni mis, jos te ri
to ri jo je bu vo apie 45 tūks tan čiai 
to nų ža lia vos.

Pa sak J. Mar gai tie nės, jas įmo
nė san dė lia vo ne si lai ky da ma rei
ka la vi mų – pju ve nų krū vos bu vo 
per di de lės, ne si lai ky ta at stu mų 
tarp krū vų. Pro ku ra tū ros pra šo
ma įpa rei go ti įmo nę im tis prie
mo nių, ku rios ap ri bo tų jos ūki nę 
veik lą.

Lapk ri čio 14 die ną pa si bai gė 
Ekst re ma lių si tua ci jų ko mi si jos 
įmo nei „Gai re li ta“ duo tas ter mi
nas su ma žin ti ža lia vų krū vas, ta
čiau ir vėl gi nu ro dy mai ne bu vo 
įvyk dy ti.

Nukelta į 2 psl.

Ekst re ma li si tua ci ja 
atšaukta.Grėsmėišlieka

UAB „Gai re li ta“ te ri to ri jo je ki lęs gais ras pa rei ka la vo di džiu lių ug nia ge sių, ka riš kių, po li ci jos bei me di kų pa stan gų.

Sau lė te ka 8.20,
lei džia si 15.56.
Die nos il gu mas – 7.36.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Šau lio ženk le.
49oji me tų sa vai tė.
Gruo džio 3io ji – Tarp tau ti nė 

neį ga lių jų žmo nių die na. Lie tu
vos ad vo ka tū ros die na.

1992 m. pa bai go je Jung ti
nės Tau tos pa skel bė gruo džio 
3ią ją Tarp tau ti ne neį ga lių jų 
žmo nių die na, ku rios me tu 
bū tų or ga ni zuo ja mi ren gi niai, 
skir ti at kreip ti dė me sį į pa gal
bą neį ga lie siems.

Var da die nius šian dien šven
čia: Ata li ja, Au din ga, Au
din gas, Gai lin tas, Ksa ve ra, 
Ksa ve ras, Ksa ve ri ja, Lin vy da, 
Lin vy das, Lin vy dė;

ry toj: Ai rė, Bar bė, Bar bo ra, 
Ba rė, Bu šė, Liu tau rė, Liu tau
ras, Nad ru vė, Nad ru vis, Os
mun das, Vai no ta, Vai no tas, 
Vai no tė.

*1656 m. Vil niu je tarp Ru
si jos ir Abie jų Tau tų Res pub li
kos su da ry ta pa liau bų su tar tis.

* 1912 m. Tur ki jai, Bul ga
ri jai, Ser bi jai ir Juod kal ni jai 
pa si ra šius pa liau bų su tar
tį, bai gė si Pir ma sis Bal ka nų 
ka ras.

* 1991 m. Vo kie ti jo je ati da
ry ta Lie tu vos am ba sa da.

* 2011 m. Me tų mo te ri mi 
pa skelb ta ak to rė ir re ži sie rė 
Ga li na Dau gu vie ty tė.

* 2011 m. Smil ty nė je, ties 
Lie tu vos jū rų mu zie ju mi, ati
deng tas pa mink las „Al bat
ro sas“ žu vu siems Lie tu vos 
jū ri nin kams ir nu sken du siems 
lai vams at min ti.

* 2015 m. ei da ma 82uo sius 
me tus po sun kios li gos mi rė 
Klai pė dos dra mos teat ro ak to
rė Ele na Gai ga lai tėGai die nė.

SEN TEN CI JA...
„Ty lė ji mas ga li bū ti pa ts di

džiau sias kal ti ni mas“.
(Me nand ras)

Šian dien daug kur pa snigs, 
bus vė juo ta, vie to mis plik le
dis. Tem pe ra tū ra die ną nuo 4 
laips nių šal čio iki 1 laips nio ši
lu mos, va ka rop oras vės.

Ry toj žy mes nių kri tu lių ne
nu ma to ma. Tem pe ra tū ra nak tį 
vie to mis kris iki 9–14 laips nių 
šal čio, die ną 3–8 laips niai 
šal čio.

Au to rės nuo tr.

TARP TAU TI NIA ME mo te rų fil mų fes ti va ly je „Šer šė lia fam“  
2016 me tų ki no mo te ri mi pa skelb ta ope ra to rė Kris ti na Se rei kai tė.

Metųkinomoteris–K.Sereikaitė
As me ni nė nuo tr.
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