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Penk ta die nį ap do va no tos 2014 
me tais gra žiau siai edu ka ci nes erd
ves tvar kan čios ra jo no ug dy mo 
įstai gos.

Ren gi nio me tu pa si džiaug ta, kad 
mo kyk lų ir vai kų dar že lių ko lek ty
vai kas met su ku ria kaž ką nau jo ir 
gra žaus, įver tin tos kiek vie nos ug
dy mo įstai gos stip rio sios ir silp no

sios vie tos.
Vi du ri nių mo kyk lų gru pė je nu

ga lė to ja pri pa žin ta Ro za li mo vi
du ri nė mo kyk la (di rek to rius G. 
Sko rups kis).

Ant rą ją vie tą pel nė Ly gu mų vi
du ri nė mo kyk la (di rek to rė J. Kor
sa kie nė), nuo rug sė jo pir mo sios 
ta pu si pa grin di ne. Kai vy ko kon

Apdovanotosgražiausiaitvarkomosšvietimoįstaigos

tvarka: Žei me lio dar že lio-dau gia funk cio cent ro „Ąžuo liu kas“ 
ko lek ty vo puo se lė ja ma te ri to ri ja įver tin ta pir mą ja vie ta.

Lai mos KAR PA VI ČIŪ TĖS nuo tr.

kur sas, ši ug dy mo įstai ga dar tu rė jo 
vi du ri nės sta tu są.

Tre čią ją vie tą ko mi si ja sky rė 
Žei me lio gim na zi jai (di rek to rė V. 
Ka mins kie nė).

Pag rin di nių mo kyk lų gru pė je 
pir mo sios vie tos ati te ko Paš vi ti nio 
(di rek to rius J.  Gri ga liū nas) ir Bal
sių  (di rek to rė J. Šliur pie nė) pa
grin di nėms mo kyk loms.

Ant rą ją vie tą lai mė jo Lin ku vos 
spe cia lio ji mo kyk la (di rek to rius J. 
Šid laus kas).

Tre čią ja vie ta įver tin ta Klo vai nių 

pa grin di nė mo kyk la (di rek to rius 
D. Si rei kis).

Iki mo kyk li nių įstai gų gru pė je 
pir mo ji vie ta skir ta Žei me lio dar že
liuidau gia funk ciam cent rui „Ąžuo
liu kas“ (di rek to rė A. Bu lie nė).

Ant rą ją vie tą užė mė Lin ku vos 
vai kų lop še lisdar že lis „Šal ti nė lis“ 
(di rek to rė B. Juo za pai tie nė).

 Tre čio ji vie ta ati te ko Pak ruo jo 
vai kų lop še liuidar že liui „Vy tu rė lis“ 
(di rek to rė N. Va lie nė).

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Pak ruo jy je pir muo siuo se dvie juo se re no vuo tuose 
dau gia bu čiuo se (Kruo jos gat vė je) šil dy mo se zo nas 
tu rė tų pra si dė ti tik šian dien. Prieš sa vai tę, nak tį į 
penk ta die nį, spus te lė jus šal tu kui, ry tą su skam bo 
re dak ci jos te le fo nas. Vie ni gy ven to jai nu spren dė 
pa ken tė ti šal tuo se kam ba riuo se bai min da mie si 
di de lių są skai tų, ki ti py ko, kad ir po re no va ci jos  
yra pri vers ti šal ti.

Renovuotamenamešąlažmonės

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

Tikėjosikomforto
Re no vuo ti Kruo jos g. 4 ir 6 na mo 

dau gia bu čiai (pri klau san tys tri jų 
na mų bend ri jai) šil dy mo se zo ną 
pa si ti ko šal tais ra dia to riais.

Dau giau kaip sa vai tė praė jo 
nuo pa skelb tos šil dy mo se zo no 
pra džios, ta čiau pir mie ji mies te 
re no vuo ti dau gia bu čiai šil dy mo 
sis te mos neį jun gė.

Dau gu ma šių dvie jų dau gia bu
čių gy ven to jų nu spren dė tau py ti,  
kol kas ši lu mos į na mus neį si leis
ti. To kiam bend ri jos pir mi nin ko 
pa siū ly tam  spren di mui ne pri ta rė 
ke lios šei mos.

Vie na šei ma su su slo ga vu siu 
de šim ties mė ne siu kū di kiu iš re
no vuo to dau gia bu čio iš va žia vo 
pa gy ven ti pas mo čiu tę, kol na me 
bus įjung tas šil dy mas.

„Vai kui šal ta ro pi nė ti ant ne šil
do mo bu to grin dų“, – te le fo nu re
dak ci jai sa kė pir ma ja me 6 na mo 
aukš te gy ve nan ti kū di kio ma ma 
Ing ri da.

Ant ra ja me šio na mo aukš te gy
ve nan ti Li na na muo se vil kė jo sto rą 
cha la tą, mū vė jo vil no nes ko ji nes.

Mo te ris „Pak ruo jo kraš tui“ sa
kė, jog jos bu tas, nors ir ap šil tin
tas iš vi daus, va ka rais yra šil do mas 
elekt ri niu šil dy tu vu, nes vai kams 
šal ta, pri si kau pė drėg mės.

„Ti kė jo me, kad re no vuo ta me 
na me gy ven si me kom for tiš kai. 
Juk tam ir pa si sko li no me po 20–30 
tūks tan čių, o da bar mums sa ko: jei 
šal ta – įsi jun ki te šil dy tu vus. Ab sur
das“, – pik ti no si šio na mo gy ven
to ja Sva jo nė Ge le že lie nė, kad nė ra 
pai so ma ir ma žu mos nuo mo nės.  
Mo ters bu te tą penk ta die nio ry tą 
bu vo 16 laips nių ši lu mos.

Kol na mas ne bu vo re no vuo tas, 
ša lo me, sir go vai kai, vais tams 
daug iš leis da vo me. Da bar na mas 
re no vuo tas – si tua ci ja ta pa ti“, – 
dau gu mos spren di mu bu vo ne pa
ten kin tas ma ža me čio vai ko tė vas 
Gin ta ras.

Nešildodėlkainųsistemos
Šių dau gia bu čių bend ri jos pir

mi nin kas Rai mun das Ta ma šaus
kas sa ko, jog iš tie sų dau gu ma 
dvie jų re no vuo tų  na mų gy ven to jų 
nu spren dė tau py ti, šil dy mą įjung
ti tik nuo 28osios.

Ko dėl re no vuo ta me na me, įren
gus mo der ni zuo tą šil dy mo sis te mą, 
gy ven to jai ne ga li tau py ti kiek vie
nas pa gal sa vo iš ga lias, juk to kia 
ga li my bė jiems bu vo pa ža dė ta?

 At sa ky da mas į ši klau si mą 
bend ri jos pir mi nin kas aiš ki no, 
kad šil dy mo sis te ma ne jun gia ma 
dėl dvie jų prie žas čių: ji ne pri pil
dy ta van dens, o įjun gus šil dy mą 
tam ne pri ta rian tie ji są skai tas už 
šil dy mą ir gi gaus.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

DrĖG MĖ: Re no vuo to dau gia bu čio gy ven to ja Li na bu tą šil dė si elekt ri niu 
šil dy tu vu, ta čiau pa tal po se ėmė kaup tis drėg mė, gre sian ti pe lė siu.

rE NO va CI Ja: Kruo jos 
gat vės dau gia bu tis Pak ruo jy je 
re no vuo tas pir mas, o dau gu ma 
gy ven to jų nu spren dė šil dy mą 
įjung ti be ne pa sku ti nie ji mies te.

PO ZUO tO JaS: Kur miai re tai 
ro do si die nos švie so je. Tuo la biau 
ne po zuo ja prieš fo toa pa ra tą. 
Ne bent bū na pa gau ti – ta da 
ne tu ri kur dė tis.

Jaužinomas 
E.Mieželaičio
premijoslaureatas

4 p.

Kurmiųgyvenimas:
džiaugsmaiirvargai

7 p.

Verslopagrindas– 
pastovumasir
atkaklumas

3 p.

PIr kI NYS: Bu vu si ke pyk la – 
vie nas sėk min giau sių Vai do to 
ir In gos Mi siū nų pir ki nių sa vam 
vers lui plė to ti.

kur trum pai pa ly nos. Oro 
tem pe ra tū ra nak tį 2–7, die ną 
7–10 laips nių ši lu mos.



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


