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Stikleliomėgėjaigrasinaugnimi
Ty ru lių dau gia bu čio ant ra ja me aukš te ki lęs gais ras su kė lė grės mę 
už si deg ti ir ki tiems bu tams.

Ty ru lių mies te lio dau gia bu ty je ki lęs gais ras, ku rio 
me tu žu vo du vie no bu to gy ven to jai, vėl pri mi nė 
rim tą pro ble mą – lieps nos ir dū mai pa si glem žia 
stik le lio drau gų gy vy bes, o šie žmo nės ke lia pa vo jų 
ap lin ki niams.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Sugyventiniaižuvoliepsnose
Gais ras ty ru lių mies te lio žal gi

rio gat vės dvy li ka bu ty je ki lo ant
ra die nio va ka rą. smal kių kva pą 

sa vo bu te apie pu sę de vy nių pa
ju tę kai my ni nio bu to gy ven to jai 
mė gi no pa tek ti pas kai my nus.

nie kam nea ti da rius du rų, už 
sie nos gy ve nan tis vy ras jas iš
stū mė. tuo me tu sa vi val dy bei 
pri klau san tis bu tas jau bu vo pa
sken dęs dū muo se ir lieps no se, 

to dėl bu vo iš kvies ti ug nia ge siai.
Ge sin ti gais ro at vy ko ke tu ri ug

nia ge sių eki pa žai iš Rad vi liš kio, 
šiau lė nų bei šiau lių.

už ge si nę ug nį vir tu vė je, ug nia
ge siai ra do ap de gu sius lo vo je tarp 
sku du rų gu lin čių žmo nių kū nus. 
56 me tų mo ters ir 50 me tų vy ro 
iš gel bė ti ne pa vy ko.

Pa sak Rad vi liš kio prieš gais ri
nės gel bė ji mo tar ny bos (PGt) 
vy res nio jo ins pek to riaus do na to 
stak vi le vi čiaus, ši po ra jiems  ži
no ma, ka dan gi ug nia ge siai gel bė
to jai anks čiau šį bu tą bu vo ge si nę 
du kar tus.

šį kart gais ras ne lai mė liams 
bu vo lem tin gas. ne daug trū ko, 
kad ug nis bū tų apė mu si ir ki tas 
dau gia bu čio pa tal pas. lieps nos 
jau bu vo pra dė ju sios ei ti link 
sto go.

ne lai mės ap lin ky bės ti ria mos, 
ta čiau spė ja ma, jog įsi plies ku sios 
ug nies prie žas tis bus smil ku si ci
ga re tė ar ba de gan ti žva kė, ka dan
gi elekt ros šia me bu te ne bu vo – ir 
elekt ra, ir van duo at jung ti dėl 
sko lų.

nukelta į 2 psl.

Pedagoguimėgautisdarbu– 
misija(ne)įmanoma?

Penk tą kar tą Rad vi liš ky je vy ku sio je res pub li ki nė je kon fe ren ci jo je 
„Svei kas mo ky to jas – sėk min go ug dy mo ga ran tas“ ke lių ra jo nų 
pe da go gai dis ku ta vo apie svei ka tą, jos įta ką sėk min gam ug dy mo 
pro ce sui, svei ką gy ve ni mo bū dą.

Ri man tas PET RA VI ČIUS
mkrastas@skrastas.lt

Darbupatenkintimažiauneipusėpedagogų
kon fe ren ci jo je v. ku dir kos pa grin di nės mo

kyk los di rek to rė Ra sa da gie nė ir mo kyk los psi
cho lo gė ag nė kup ry tėiva naus kie nė pri sta tė 
Rad vi liš kio ra jo no mo kyk lų pe da go gų ap klau
sos „mė gau tis dar bu – mi si ja (ne) įma no ma“ 
re zul ta tus.

apk lau so je da ly va vo 154 pe da go gai iš de vy
nių ra jo no mo kyk lų.

Pa gal ap klau sos re zul ta tus, 40 pro cen tų mo
ky to jų yra pa ten kin ti dar bu ir jų pa si ten ki ni mo 
dar bu ly gis yra di de lis, 60 pro cen tų – vi du ti nis.

Pe da go gai la biau siai pa ten kin ti ga li my be tu
rė ti nuo la ti nį dar bą, ga li my be at lik ti už duo tis, 
ku rio se ga li pa nau do ti sa vo ge bė ji mus ir ga li

my be dirb ti ki tų la bui bei sa va ran kiš kai.
apk lau sos duo me ni mis, pe da go gai ne pa ten

kin ti sa vo at ly gi ni mu ir dar bo krū viu, tuo, kaip 
bend ra dar biai su ta ria tar pu sa vy je bei ga li my be 
nu ro dy ti žmo nėms, ką jie tu rė tų dirb ti.

di rek to rė kal bė jo, jog šie ap klau sos re zul ta
tai ro do, ko kio je sri ty je ir kaip ga li ma to bu lė ti.

Mokytojasturiprisimintivaikystę
lie tu vos olim pi nės rink ti nės vy riau sia sis 

gy dy to jas da lius Bar kaus kas sa vo pra ne ši mą 
„kaip iš lik ti jau nu ir svei ku mo ky to ju“ pra dė jo 
klau si mais, ku rie gal la biau ti ko vai kams: kas 
ne se niai žai dė slė py nių, kas šį ru de nį įli po į me
dį? iš vy dęs tik ke lias pa kel tas ran kas, sve čias 
api bend ri no: „jei gu suau gu sie ji daž niau žais tų, 
psi cho te ra peu tai ne tu rė tų dar bo.“

nukelta į 2 psl.

sau lė te ka 8.28,
lei džia si 16.33.
die nos il gu mas – 8.05.
mė nu lis – del čia.
sau lė van de nio ženk le.
3io ji me tų sa vai tė.
var da die nius šian dien šven čia 

ag nie tė, au gas, au gė, au gis, au
gius, au gū nas, au gū nė, Ga li gi na, 
Ga li gi nas, Ga li gin ta, Ga li gin tas, 
Gar sė, ina, ine zė;

ry toj: anas ta zas, anas ta zi ja, 
as ta, auš rius, nas tas, nas ta zi ja, 
nas tė, nas tys, vin cas, vin cen ta, 
vin cen tas, vin cen ti na, vin cė.

* 1261 m. Po kar vių mū šy
je Her kaus man to va do vau ja
mi prū sai su mu šė kry žiuo čių 
ka riuo me nę.

* 1905 m. gi mė pran cū zų ma
dos kū rė jas kris tia nas dio ras, po 
ant ro jo pa sau li nio ka ro iš pa grin
dų pa kei tęs ma dą.

* 1941 m. gi mė is pa nų ope
ros te no ras Pla si das do min gas, 
vie nas iš įžy miau sių pa sau lio 
te no rų.

* 1992 m. švei ca ri jos mies te 
lo za no je pra si dė ju sio se eu ro pos 
dai lio jo čiuo ži mo pir me ny bė se 
pir mą kar tą da ly va vo lie tu vos 
spor ti nin kai – Po vi las va na gas ir 
mar ga ri ta dro biaz ko.

* 1997 m. vil niaus apy gar dos 
teis mas pa skel bė nuo spren dį 
pir mo jo je ge no ci do by lo je trims 
bu vu siems „liau dies gy nė jams“ 
už Gai džių šei mos iš žu dy mą 
1945ai siais Za ra sų ra jo ne, sa li
nių kai me.

* 1997 m. vo kie ti jos fe de ra
li nis kanc le ris Hel mu tas ko lis 
ir Če ki jos mi nist ras pir mi nin
kas vac la vas klau sas pa si ra šė 
abie jų vals ty bių su si tai ky mo 
dek la ra ci ją.

* 1998 m. vil niu je įkur tas in
for ma ci jos cent ras išei viams, no
rin tiems grįž ti į lie tu vą.

* 2002 m. eu ro pos ta ry bos 
Par la men ti nės asamb lė jos se si
jo je vie nu iš asamb lė jos vi cep
re zi den tų iš rink tas sei mo na rys 
so cial de mok ra tas juo zas ole kas.

Au to rės nuo tr.

už si de gu sia me Sa vi val dy bės bu te dėl sko lų bu vo at jung ta ir 
elekt ra, ir van duo, o pa ts bu tas pa vers tas šiukš ly nu.

Jū ra tės KA NI ŠAUS KIE NĖS nuo tr.

lie Tu vos olim pi nės rink ti nes vy riau sia sis 
gy dy to jas Da lius Bar kaus kas pe da go gams aiš ki no 
apie dar bo ir poil sio re ži mą, ra cio na lią mi ty bą, 
ju de sių pa sto vu mą.

šian dien – be žy mes nių kri
tu lių, vie to mis plik le dis. tem
pe ra tū ra die ną 0–5 laips niai 
ši lu mos.

Ry toj daug kur nu ma to mi 
trum pi kri tu liai. nak tį tem
pe ra tū ra 3–8 laips niai šal čio, 
die ną nuo 2 laips nių šal čio iki 
3 laips nių ši lu mos.
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PdF PREnUMERAtA
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PdF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„šiaulių kraštas“ 2,32 eur
„kelmės kraštas“ 1,45 eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 eur
„mūsų kraštas“ 1,45 eur
„krašto žinios“ 1,45 eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 eur
„sidabrė“ 2,35 eur
„žemaitis“ 1,21 eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


