
 

+2 ...+7

Sta nis la va VI ČAI TĖ
stanislava@skrastas.lt

Keturiolikagrožiosalelių
Šie met ko mi si ja ap žiū rė jo 170 

gra žiai tvar ko mų so dy bų, įstai gų, 
vi suo me ni nės pa skir ties pa sta
tų ap lin ką. Ap do va no ti at rink tų 
gro žio puo se lė to jų ir šie met bu vo 
di des nis bū rys.

Kai mo so dy bų ka te go ri jo je nu

ga lė to jais ta po klo vai nie čiai Vi da 
ir Jo nas Ve liu liai.

Ant rą sias vie tas pel nė ly gu mie
čiai Eri ka ir Re mi gi jus Ju riai bei 
Ge no vai tė ir Pra nas La pins kai iš 
Si gu tė nų.

Tre čio sios vie tos ati te ko Ing ri dai 
ir Auš riui Če po niams iš Žvirb lo nių, 
kal po kie čiams Si gi tai ir Vid man tui 
Pė že liams bei grik pė die čiams Auk
sei ir Pra nui Pul kiams.

Nukelta į 8 psl.

Pagerbtigrožiopuoselėtojai

NU GA LĖ TO JAI: Kon kur so nu ga lė to jais mies tų so dy bų ka te go ri jo je ti tu luo ti 
pa kruo jie čiai Vi ta li ja ir Al gi man tas Je ne liū nai.

Praė ju sį penk ta die nį Pak ruo jo kul tū ros cent re 
pa skelb ti tra di ci nio gra žiau siai tvar ko mos so dy bos  
ir ap lin kos kon kur so re zul ta tai.

Au to rės nuo tr.

Šian dien 
nu ma to mi 
ma žai 
de be suo ti, 
vė sūs,
be kri tu lių orai. 
Tem pe ra tū ra 
die ną nuo 
1 laips nio 
šal čio iki 
4 laips nių
ši lu mos.
Ry toj kri tu lių ne prog no zuo
ja ma. Oro tem pe ra tū ra nak tį 
2–7 laips niai šal čio,  
die ną 1–6 laips niai ši lu mos.

Praė ju sį penk ta die nį 
ra jo no sa vi val dy bė je 
lan kė si svei ka tos 
ap sau gos mi nis te ri jos 
(sAM) vi ce mi nist ras 
Eri kas Ma čiū nas ir 
Vi suo me nės svei ka tos 
de par ta men to di rek to rius 
Aud rius Šče po na vi čius 
su gru pe spe cia lis tų. Šio 
vi zi to tiks las – iš siaiš kin ti, 
kas vyks ta Pak ruo jo ra jo no 
sa vi val dy bės vi suo me nės 
svei ka tos biu re, su ku rio 
di rek to re Lai ma Mie žie ne 
sa vi val dy bės  
ad mi nist ra ci ja ie tis lau žo 
ne pir mus me tus.

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

Tiriabiuroveiklą
Šiuo me tu Sa vi val dy bės ad mi

nist ra ci ja lau kia mi nis te ri jos iš va
dų apie at lik tą ty ri mą Vi suo me nės 
svei ka tos biu re.

SAM de le ga ci jos iš vy ką į Pak ruo jį 
pa ska ti no skun dai dėl Pak ruo jo ra
jo no vi suo me nės sveika tos biu ro ir 
jo di rek to rės L. Mie žie nės veik los.

Vi suo me nės svei ka tos de par ta
men to di rek to rius Aud rius Šče po
na vi čius „Pak ruo jo kraš tui“ sa kė, 
jog šiuo me tu ra šo mas biu ro veik
los įver ti ni mo ak tas. Jis Pak ruo jo 

ra jo no sa vi val dy bę tu rė tų pa siek ti 
po sa vai tės.

„Išk lau sė me me rę, Sa vi val dy
bės gy dy to ją, Ta ry bos na rių nuo
mo nes. Mums tai nau ja pa tir tis, 
nes to kių pra šy mų tir ti Vi suo me
nės svei ka tos biu ro veik lą iki šiol 
ne bu vo“, – sa kė de par ta men to 
di rek to rius.

A. Šče po na vi čiaus tei gi mu, su
si ti ki me su vie tos ra jo no val džia 
skun dė si, jog mi nė tas biu ras ne
bend ra dar biau ja su Sa vi val dy be, 
ko lek ty ve – blo ga at mos fe ra, biu ro 
va do vei bu vo skir ta ke le tas nuo
bau dų, jos skųs tos teis me.

Administraciniaiginčai– 
vietinisviralas

Ad mi nist ra ci jos di rek to rius 
Vir gi ni jus Gri go nis re dak ci jai 
pri pa ži no, kad mi nis te ri ja į Sa
vi val dy bės konf lik tus dėl dar bo 
san ty kių su biu ro di rek to re ne
lin ku si kiš tis.

„Čia vie ti nė mū sų vir  tu vė, 
jo je mes ir tu rim iš vir ti“, – tei gė 
di rek to rius.

Sa vi val dy bės pro ble mos su va
do ve pra si dė jo be veik prieš tre je tą 
me tų, kai dėl di rek to rės L. Mie žie
nės el ge sio su pa val di nė mis šios 
krei pė si į Sa vi val dy bę ir „Pak ruo

jo kraš tą“. Sa vi val dy bės kont ro lie
rės biu re at li ko pa tik ri ni mą.

L. Mie žie nė skir tas Ad mi nist ra
ci jos di rek to riaus nuo bau das nu
gin či jo teis me ir li ko sa vo po ste.

Praė ju sią va sa rą V. Gri go nis 
krei pė si į po li ci ją dėl ga li mos klas
to tės di rek to rės L. Mie žie nės įsa
ky mų kny go je.

 Ar vyks ta ty ri mas, V. Gri go nis 
sa ko ne tu rin tis ži nių.

„Sup ra tau, kad ka riau ti su ins
ti tu ci jo mis – su dė tin ga“,– pri pa
ži no V. Gri go nis. – Dar buo to jas 
vi sa da yra silp no ji pu sė ir vi si tą 
pu sę pa lai kys“, – pa ty ri mu da li jo si 
V. Gri go nis.

Savivaldybėšaukėsipagalbos
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos 

dar buo to jai į Pak ruo jį va žia vo pa
kvies ti ra jo no Ta ry bos opo zi ci jos.

Dar be veik prieš po rą mė ne sių 
opo zi ci ja raš tu krei pė si į Vy riau
sią ją tar ny bi nės eti kos ko mi si ją 
(VTEK), pra šy da ma išaiš kin ti, ar 
Vi suo me nės svei ka tos biu ro di
rek to rė L. Mie žie nė ne su pai nio
jo vie šųjų ir pri va čiųjų in te re sų, 
nau do da ma vals ty bės tiks li nes 
lė šas. Jos bu vo skir tos svei ka tos 
biu ro kon kur suo se da ly va vu sių 
moks lei vių ska ti ni mui – eks kur
si jai, o L. Mie žie nė už šias lė šas 
į eks kur si ją ve žė ir ki tus žmo nes.

Mi nis te ri jos pa gal bos, ver
ti nant Pak ruo jo svei ka tos biu
ro veik lą, pra šė ir Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja.

V. Gri go nio nuo mo ne, mi nis te
ri jo je Vi suo me nės svei ka tos biu
ro veik la yra ste bi ma, o iš kvies ti 
tik rin to jus pa dė jo ir opo zi ci jos 
raš tas į VTEK.

Nukelta į 3 psl.

Savivaldybė–silpnojipusė
kovojesudirektore

KONFLIKTAS: Dvi konflikto pusės: Administracijos direktorius V. Gri go nis ir 
Visuomenės sveikatos biuro direktorė L. Mie žie nė.

Au to rės nuo tr.

Poskyristuri 
naująvadovą

Pak ruo jo prieš gais ri nės gel
bė ji mo tar ny bos Vals ty bi nės 
prieš gais ri nės prie žiū ros po
sky ris tu ri nau ją vir ši nin ką: 
šio se pa rei go se nuo praė ju sios 
sa vai tės dir ba šiau lie tis Au ri
mas Bič ka.

Prieš tai A. Bič ka dir bo 
Šiau lių ap skri ties prieš gais ri
nės gel bė ji mo val dy bos ana
lo giš ko sky riaus vy res niuo ju 
spe cia lis tu.

Nau ja sis po sky rio va do vas 
ki lęs iš Pa ne vė žio, dar bą prieš
gais ri nė je tar ny bo je pra dė jo ei
li niu spe cia lis tu Kau ne.

„Mies tai – ma žyn, pa rei gos 
– aukš tyn“, – sa vo kar je rą su 
hu mo ru pri sta to A. Bič ka, jau 
be si dai ran tis pirk ti būs tą Pak
ruo jy je ar ne to li jo.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.
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VIR ŠI NIN KAS: Pak ruo jo 
prieš gais ri nės prie žiū ros po sky rio 
vir ši nin ku ta po šiau lie tis Au ri mas 
Bič ka.

Ja ni nos ŠA PAR NIE NĖS nuo tr.

„Pakruojo 
kraštas“ 
internete:  
www.Pakruojo.
krastas.lt



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


