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Laik raš tį pla ti na  
UAB „Šiau lių kraš tas“ 
pla ti ni mo tar ny ba.

Iš ki lus pla ti ni mo 
pro ble mų (ne ga vus 

laik raš čio) skam bin ki te 
Pla ti ni mo tar ny bos 

Pak ruo jo ra jo no 
or ga ni za to rei tel. (8421) 

61704 ar ba užei ki te 
į „Pak ruo jo kraš to“ 

re dak ci ją: Kęs tu čio g. 8-2, 
Pak ruo jis.

+12..+17
Šian dien kai 
kur pa lis. 
Oro tem pe
ra tū ra nak tį 
5–10, die ną 
12–17 laips
nių ši lu mos.
Ry toj vie to
mis nu ma to
mas trum pas 
lie tus. Oro 
tem pe ra tū
ra nak tį 4–9, 
die ną 11–16 laips nių ši lu mos.

Pak ruo jy je Eu ro pos pa vel do 
die noms pa žy mė ti nu ma ty ta eks
kur si ja į Pak ruo jo dva ro so dy bos 
ąžuo lų bei ak me nų man da las neį
vy ko – žmo nės ja ne su si do mė jo.

Pa vel do tar ny bos spe cia lis tai 
apie eks kur si ją skel bė iš anks to, 

ta čiau pa skelb tu re gist ra ci jos te le
fo nu nie kas ne pas kam bi no.

Trys ąžuo lų man da los ant Kruo
jos tven ki nio kran to ša lia bū si mo jo 
Pak ruo jo tur tuo lių kvar ta lo bu vo 
pa so din tos 2010aisiais.

Šiam su ma ny mui bu vo gau ta 

pro jek ti nių lė šų, me de lius so di no 
bū rys val di nin kų ir ke li vi suo me
ni nin kai.

Pla čia jai vi suo me nei tuo met dar 
ne bu vo ži no ma, kad dva ro pa
šo nė je – vaiz din giau sio je ra jo no 
vie to vė je prie tven ki nio – že mės 

skly pus so dy boms su si pir ko Pak
ruo jo po li ti kų eli tas.

Pak ruo jo kul tū ros pa vel do tar
ny bos ve dė jas Min dau gas Ve liu
lis žur na lis tams sa kė, jog šie met 
Eu ro pos pa vel do die no mis bu vo 
nu ma ty ta ąžuo liu kų man da lo se 
pa so din ti dar. Ta čiau šiam pro jek
tui tęs ti ne gau ta fi nan sa vi mo, to
dėl pa vel do sau gi nin kai ap si ri bo jo 
eks kur si ja.

Ąžuo lų man da las pro jek ta vo 
kraš tie tis di zai ne ris Vin cas Rim
gau das Di nei ka. Vie tas joms pa
rin ko bioe ner ge ti kas – lai ky ta, kad 
ąžuo lams paau gus, man da los pa
dės trauk ti ener gi ją iš kos mo so.

Ąžuo liu kai pro jek tuo to jo su
ma ny mu pa so din ti tvar ka, at
kar to jan čia tos vie to vės ry šį su 
Di džiuo ju kos mo su.

„Pakruojo kraš to“ inf.

Pakruojoturtuoliųkvartaluiparūpintairkosmosoenergijos

Va kar iš Kroa ti jo je vy ku sių 
59ųjų pa sau lio ari mo var žy
bų grį žo Ly gu mų že mės ūkio 
bend ro vės ar to jas Aud rius 
Pler pa. Čia jis užė mė 19 vie
tą.

Iš var žy bų grį žu siam ar to jui 
su reng tos kuk lios su tik tu vės.

Ly gu mų ŽŪB pir mi nin kas 
Pet ras Iva naus kas džiau gė si A. 
Pler pos pa si ro dy mu:

„Per nai jis bu vo 24as, o šie
met jau de vy nio lik tas. Per šo ko 
pen kio mis vie to mis į prie kį.“

Pir mi nin kas ti ki si, jog taip 
spar čiai ge ri nant re zul ta tą, po 
ke le rių me tų ar to jui pa vyks at
si sto ti ant aukš čiau sios pa sau
lio ari mo var žy bų pri zi nin kų 
pa ky los.

Pir mą var žy bų die ną ar to jai 
arė ra žie nas, ly gu mie čiui ati te
ko 20 vie ta. Ant rą die ną bu vo 
aria mos ža lie nos. Čia A. Pler pa 
bu vo 17as. Su su ma vus re zul
ta tus, Ly gu mų ŽŪB ar to jas li ko 
de vy nio lik tas. Jis var žė si tra di
ci nių plū gų ka te go ri jo je.

Šios var žy bos 33 ša lių ar to
jams ne bu vo leng vos dar ir dėl 
to, kad, gau siai pa li jus, bu vo 
itin sun ku ar ti mo lin gą dir vą. 
Prieš var žy bas, kai da ly viai tre
ni ra vo si, bu vo vi sai ki to kios są
ly gos: iki pat pir mos ren gi nio 
die nos Kroa ti jo je il gai ne bū ta 
lie taus.

Lie tu vos ar to jams te ko ma
žiau lai ko pa si tre ni ruo ti, nes 
prie Kroa ti jos sie nos už lai kė jų 
trak to rius. Mat į pa sau lio ari
mo var žy bas ar to jai ve žė si sa vo 
tech ni ką ir plū gus – į Kroa ti ją 
juos ga be no vil ki kai.

Šios pa sau lio ari mo var žy bos 
A. Pler pai bu vo ant ros.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Pasaulioarimo
varžybose
lygumietis–
devynioliktas

Pak ruo jo val di nin kams 
ne pa vy ko fi nan suo ti 
ap gau lin go tvo ros 
grio vi mo pla no. Suk ty bė 
išaiš kė jo. Va kar Vie ti nio 
ūkio ir sta ty bos ko mi te to 
pir mi nin kas Al gir das 
Vepš tas, pro te ga vęs tvo ros 
grio vi mą, Ta ry bos pa pra šė 
klau si mą dėl tvo ros 
grio vi mo iš po sė džio 
dar bot var kės išim ti.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Supykdėkomitetopirmininką
Ap gau lė spren di mo pro jek te 

paaiš kė jo ant ra die nį, li kus dviem 
die noms iki ra jo no Ta ry bos po
sė džio.

Vie ti nio ūkio ir sta ty bos ko mi te
to po sė dy je bu vo pri sta ty ti Ta ry
bos spren di mo pro jek tai. Vie nas jų 
– dėl 142 met rų il gio tvo ros, esan
čios prie Švie ti mo sky riaus pa sta to 
Vy tau to Di džio jo gat vė je.

Spren di mo pro jek te bu vo nu ro
dy ta, kad Ta ry ba pri pa žįs ta ne tin
ka mu nau do ti Sa vi val dy bės tur tą 
– mi nė tą ją tvo rą.

To dėl Švie ti mo sky riui lei džia 
or ga ni zuo ti šios tvo ros grio vi mą ir 
įpa rei go ja Sa vi val dy bės ad mi nist
ra ci ją ap mo kė ti sa vo lė šo mis vi sas 
iš lai das, su si ju sias su šio sta ti nio 
grio vi mu, ap lin kos su tvar ky mu ir 
jo iš re gist ra vi mu iš Ne kil no ja mo jo 
tur to re gist ro.

Ko mi te to na rė Eri ka Ki žie nė pa
si tei ra vu si, apie ko kią tvo rą kal ba
ma, iš gir do prie šin gą spren di mui 
paaiš ki ni mą: jo kios tvo ros ten jau 
nė ra, te rei kia ją tik iš re gist ruo ti.

Po li ti kei nu si ste bė jus, kaip ga li
ma Ta ry bai teik ti to kį ap gau lin gą 
spren di mą ir pra šy ti pi ni gų ne sa
mai tvo rai griau ti, su py ko ko mi te
to pir mi nin kas Al gir das Vepš tas.

„Jis ma ne ap šau kė: „Jūs, kon

ser va to riai, vis ką stab do te ir ga
di na te“, – kaip ne pir mą kar tą 
„bul do ze rio“ prin ci pu ban dy
ta pra stum ti kaž kam nau din gą 
spren di mo pro jek tą re dak ci jai pa
sa ko jo E. Ki žie nė.

Prašėleistitiknurašyti
Spren di mo pro jek tas su nea pib

rėž tu fi nan sa vi mu gi mė po to, kai 
Švie ti mo sky rius krei pė si į Sa vi
val dy bės ad mi nist ra ci ją ir pa pra šė 
minė tą ją tvo rą pri pa žin ti ne tin ka
mą nau do ti, leis ti ją nu ra šy ti.

Šį pra šy mą pa si ra šęs Švie ti
mo sky riaus ve dė jos pa va duo to
jas Al gir das Šid laus kas re dak ci jai 
pri si pa ži no ne pa ts su ma nęs pa
si rū pin ti prie Švie ti mo sky riaus 
esan čių tvo rų nu ra šy mu.

„Aš tuo me tu pa va da vau ato
sto gau jan čią Švie ti mo sky riaus 
ve dė ją. Nu ro dy mą kreip tis į ad
mi nist ra ci ją dėl tvo ros nu ra šy mo 
ga vo me iš Sa vi val dy bės Tur to ir 
ūkio sky riaus“, – sa kė A. Šid laus
kas ir ti ki no nie ko ne ži no jęs, jog 
bus su ma ny ta Ta ry bos spren di mu 
įtei sin ti tvo ros grio vi mą.

Planuotaperduotiparapijai
„Kiek ži nau, da lis tos tvo ros yra. 

Ji da bar – ap link pa ra pi jai pri klau
san tį vai kų dar že lį“, – Ta ry bos na
riams Sa vi val dy bės iš siun ti nė tą 

tvo ros pla ną ko men ta vo A. Šid
laus kas.

Pla ne nu brai žy ta ir da lis tvo ros, 
ku rios jau se niai neat me na ša lia 
Švie ti mo sky riaus pa sta to esan čio 
dau gia bu čio gy ven to jai.

Ši tvo ros da lis – dau giau nei 
treč da lis – ir gi bū tų bu vu si įtrauk
ta į griau na mo sta ti nio są ma tą, 
nes tik tuo met bend ras jos il gis ati
tik tų nu ro dy tą jį – 142 met rus.

„Esa mą tvo rą bu vo ke tin ta per
duo ti pa ra pi jai, ta čiau ji – Sa vi val
dy bės tur tas ir per duo ti pri va čiam 
as me niui nė ra kaip. Ne gi skelb si 
auk cio ną?“ – apie kil nius val di nin
kų už mo jus ir po jais pa bruk tą fik

ty vių dar bų fi nan sa vi mą at sklei dė 
A. Šid laus kas.

„Čiajaukriminalas“
Ra jo no Ta ry bos po sė dy je da ly

va vo Vy riau sy bės at sto vas Šiau lių 
ap skri ty je Jo nas No vog rec kis. Re
dak ci ja pa si tei ra vo jo nuo mo nės.

„To kių spren di mų ne tu rė tų bū
ti. Kas ga li pa neig ti, kad kaž kas 
ne no rė jo pa si nau do ti pi ni gais, 
skir tais tvo rai griau ti. Čia jau kri
mi na las“, – Ta ry bai svars ty ti pa
reng tą tvo ros grio vi mo spren di mo 
pro jek tą ko men ta vo Vy riau sy bės 
at sto vas. – Ma nau, kad ga li miems 
įvy kiams už akių už bėg ta lai ku“.

Sudegėpinigaiirplanas
griautitvorą,kuriosnėra

NE MA TO MA: Šio je 
vie to je tu rė tų bū ti 
be veik treč da lis tvo ros, 
ku riai griau ti bu vo 
pla nuo ja ma gau ti lė šų.

PRE VEN CI JA: Vi są 
tie są apie tvo rą prie 

Švie ti mo sky riaus 
te ri to ri jos iš siaiš ki no 

vi suo me ni nės 
Ko rup ci jos pre ven ci jos 

ko mi si jos na riai 
Al gir das Šid laus kas ir 

Eri ka Ki žie nė.

Autorės nuo tr.

MAN DA LOS: Ąžuo lų man da loms pa rink ta vie ta tarp Kruo jos tven ki nio ir bū si mo jo tur tuo lių gy ve na mo jo kvar ta lo.

Ja ni nos VAN SAUS KIE NĖS nuo tr.



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


