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Ra jo no smul kia jam ir 
vi du ti niam vers lui rem ti 
šie met iš biu dže to skir ta 
30 tūks tan čių eu rų. 
Per nai vers li nin kus 
pa sie kė to kia pat su ma. 
Ta čiau šio py ra go 
at riek ta ne tik vers lo 
at sto vams – pi ni gė lių 
nu by rė jo ir Sa vi val dy bei, 
ku rios at sto vai da ly va vo 
tarp tau ti nė je tu riz mo 
ir ak ty vaus lais va lai kio 
pa ro do je „Ad ven tur“.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Vers lui skir ta pa ra ma  
by ra ne tik vers lui

Ra jo no smul kio jo ir  vi  du
ti  nio vers lo (svv) rė mi mui 
per  nai skir  ta 30 tūks tan čių 
eu rų. Be veik vi si jie ir bu vo 
pa nau do ti.

kam ir kaip ga li ma pa skirs
ty ti skir  tą sias lė šas, nu ma to 
svv rė mi mo tvar kos ap ra šas, 
ta čiau pa gal jį tei kia ma pa ra
ma ne re tai ke lia abe jo nių.

svv rė mi mo tvar kos ap ra še 
nu ma ty ta pa ra ma įmo nėms, 

k u  r i o s  s u  s a  vo  p r o  d u k c i  j a 
da ly vau ja ša lies ir  už sie nio 
pa ro do se.

šių lė šų pa nau do ji mo ata
skai  to je  nu ro dy ta,  jog per
nai bu vo pa rem tos dvi ra jo no 
įmo nės, ku rioms skir ta per 1,1 
tūks tan čio eu rų.

Be si gi li nant, ko kios tai įmo
nės, išaiš kė jo – re mia ma įmo
ne ta po ir ra jo no sa vi val dy bė, 
ku rios de le ga ci ja per nai da ly

va vo tarp tau ti nė je tu riz mo ir 
ak ty vaus lais va lai kio pa ro do
je „ad ven tur“ ir jo je pri sta tė 
sten dus apie ra jo ną. tam bu vo 
skir ta 622 eu rai.

505 eu rai skir ti mB „Glo vė“. 
ši bend ro vė da ly va vo pa ro do
je kau ne.

apie ga li mai ne tei sė tą pa ra
mą, ku ria pa si nau do jo ne įmo
nė, o sa vi val dy bė, pa klaus tas 
svv ko mi si jos pir  mi nin kas, 

r a jo  no  v i  ce  me r as  k a  z i  mie
ras au gu lis nie ko paaiš kin ti 
ne ga lė jo.

„Rei kė tų kel ti pro to ko lus ir 
žiū rė ti, aš da bar ne pa sa ky siu, 
ko dėl. Gal ir ga lė jo me rem ti, 
ne ži nau“, – pa klaus tas apie tai 
re dak ci jai tei gė svv ko mi si jos 
pir mi nin kas.

nukelta į 2 psl.

Pa ra mos vers lui py ra go 
„atsikando“irSavivaldybė

UAB „Juo de liai“ pen ke rius me tus iš ei lės bu vo pa rem ti di džiau siu SVV pa ra mos fon do py ra go ga ba lu.

Au to rės nuo tr.

šian dien daug kur nu ma to
mi kri tu liai (lie tus, šlapd ri ba). 
tem pe ra tū ra die ną 2–7 laips
niai ši lu mos.

Ry toj – be žy mes nių kri tu
lių. tem pe ra tū ra nak tį nuo 3 
laips nių šal čio iki 2 laips nių ši
lu mos, kai kur ga li ma li jund ra, 
plik le dis. die ną 4–9 laips niai 
ši lu mos.

sau lė te ka 6.12,
lei džia si 18.39.
die nos il gu mas – 12.27.
mė nu lis – del čia.
sau lė avi no ženk le.
13oji me tų sa vai tė.
ko vo 25oji – Gand ro su grį

ži mas (Blo vieš čiai); ap si reiš
ki mas švč. mer ge lei ma ri jai.

se no liai sa ky da vo, kad šią 
die ną par skren da pir ma sis 
gand ras ir par ne ša ant uo de
gos kie lę, ku ri bai gia iš spar
dy ti le dus – po ly gia die nio 
ga lu ti nai įsi tvir ti na pa va sa ris. 
ta pro ga kai mie čiai vaikš to 
vie ni pas ki tus į sve čius, aukš
tai kel da mi ko jas kaip gand
ras. dar se no liai sa ky da vo, kad 
Gand ro die ną rei kia at leis ti 
vi siems, kas jums pa da rė kaž
ką blo go.

var da die nius šian dien šven
čia: Bar man tas, dir man tas, 
dir man tė, kant ri mas, mer
kys, nor man tas, nor man tė, 
nor mi las, nor mi lė, nor min ta, 
nor min tė;

ry toj: ar bau tas, ema nue lė, 
ema nue lis, jos vai nė, jos vi
lė, Fe lik sas, liud ga ras, tek lė, 
vid man tė.

* 1831 m. Ra sei nių ap skri
ty je pra si dė jo su ki li mas prieš 
ca ro val džią, ku ris ne tru kus 
apė mė vi są lie tu vą.

* 1919 m. til žė je įsteig tas 
Prū sų lie tu vių su si vie ni ji mas, 
sie kęs su kel ti ma žo sios lie tu
vos ju dė ji mą už at si sky ri mą 
nuo vo kie ti jos ir pri si jun gi mą 
prie lie tu vos.

* 1931 m. kau ne gi  mė 
k o m  p o  z i  t o  r i u s  v y  t a u  t a s 
Bar kaus kas.

* 1952 m. ko lum bi jo je gi mė 
lie tu vių kil mės fi lo so fas, ma
te ma ti kas, po li ti kas, bu vęs 
Bo go tos mies to me ras au re
li jus Rū te nis an ta nas moc kus 
ši vic kas.

SEN TEN CI JA...
„Mū sų lai mei daug svar biau 

tai, kas mes esa me, o ne ką mes 
tu ri me“.

(A. Šo pen haue ris)

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Liz dei kos gim na zi jo je – 
nuolatinėdirektorė

dvie jo se bau džia mo sio se by
lo se nu teis tą il ga me tį liz dei
kos gim na zi jos va do vą jo ną 
var ku le vi čių ra jo no ta ry ba iš 
pa rei gų at lei do praė ju sių me tų 
lapk ri čio mė ne sį įvy ku sia me 
ta ry bos po sė dy je.

iki tol gim na zi jai va do va vo 
lai ki nai pa skir tos va do vės, ku
rių va do va vi mo ter mi nai nuo
lat bu vo pra tę si nė ja mi, il  gą 
lai ką – ir kas tris mė ne sius.

Ra jo no ta ry ba pri pa ži no j. 

var ku le vi čių pa da rius šiurkš tų 
dar bo pa rei gų pa žei di mą, o vi
ce me rą ka zi mie rą au gu lį įpa
rei go jo nu trauk ti dar bo su tar tį 
su j. var ku le vi čiu mi.

ją nu trau kus, bu vo pa skelb
tas at vi ras kon kur sas Rad vi
l iš  kio liz  dei  kos  gim na zi jos 
di rek to riaus pa rei goms ei ti.

Ra jo no sa vi val dy bės skelb
ta me kon kur se į di rek to riaus 
pa rei gas da ly va vo du kan di
da tai – i. Ba ja raus kai tė ir bu
vęs alk s niu pių pa gr in di  nės 
m o  k y k  l o s  v a  d o  v a s  Z i g  m a s 
mo zu rai tis.

nukelta į 2 psl.

Prisidirbusįdirektoriųpakeitėnaujavadovė
Rad vi liš kio Liz dei kos gim na zi ja pa ga liau tu ri 
nuo la ti nę di rek to rę. Įs tai gai va do vaus kon kur są 
lai mė ju si Ina Ba ja raus kai tė.
Kol įstai gos il ga me tis Liz dei kos gim na zi jos 
di rek to rius Jo nas Var ku le vi čius ka pa no jo si teis mų 
ka ru se lė je, še še rius me tus gim na zi jai va do va vo 
lai ki nos va do vės.

Liz dei kos gim na zi jai va do vaus kon kur są lai mė ju si il ga me tė šios įstai gos 
pe da go gė Ina Ba ja raus kai tė.

As me ni nė nuo tr.
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„šiaulių krašto“ laikraščiai PdF formatu

PdF PREnUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=e

PdF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„šiaulių kraštas“ 2,50 eur
„kelmės kraštas“ 2,00 eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 eur
„mūsų kraštas“ 1,50 eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 eur
„sidabrė“ 2,35 eur
„žemaitis“ 2,20 eur

* kainos fiziniams asmenims. 

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

negaunate popierinio „šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
šiaulių regione ar užsienyje? skai
tomiausias ir populiariausias šiau
lių apskrities dienraštis „šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PdF formatu!

kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PdF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PdF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami sms žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo sms žinutėje.

užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


