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Šian dien nu
ma to mi kri tu
liai (šlapd ri ba, 
snie gas, li
jund ra). Oro 
tem pe ra
tū ra die ną 
0–3 laips niai 
ši lu mos.
Ry toj daug kur 
pro gno zuo ja
mi kri tu liai, dau giau sia snie gas. 
Oro tem pe ra tū ra nak tį apie 0–5 
laips nius šal čio, die ną tem pe ra
tū ra svy ruos apie 0 laips nių.

Nuo praė ju sios sa vai tės že mės sa vi nin kai, 
nuo mo jan tys že mės ūkio pa skir ties 
že mę, plūs te lė jo į Vals ty bi nės mo kes čių 
ins pek ci jos Pak ruo jo sky rių. Ne ri mo 
ve dami žmo nės čia va žiuo ja iš siaiš kin ti, 
kiek  yra sko lin gi mo kes čių nuo pa ja mų, 
gau tų už že mės nuo mą. Tuo tar pu 
Mo kes čių ins pek ci ja skai čiuo ja, kad iš 
500 ra jo no že mės sa vi nin kų ma žiau nei 
pu sė yra  dek la ra vu siųjų pa ja mas už 
iš nuo mo tus plo tus.

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

Norinčiųjųišsiaiškinti–eilės
Ro za li mie tė Ja ni na Ja nu šaus kie nė ant ra die nio ry tą 

sku bė jo į Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos (VMI) Pak
ruo jo sky rių iš siaiš kin ti, kiek ji tu rė jo su mo kė ti mo
kes čių, ga vu si pa ja mų už  dau giau kaip prieš me tus 
par duo tą, ta čiau prieš tai dar ke lerius me tus nuo mo
tą že mės skly pą.

 „Su si rū pi nau ir net mie go ti ne ga lė jau“, – ga vu si ins
pek ci jos laiš ką su pri mi ni mu apie gy ven to jų pa ja mų 
mo kes čio (GPM) mo kė ji mą sa kė ro za li mie tė.

Iš Klo vai nių  Vy tau tu pri si sta tęs vy ras prie Mo kes čių 
ins pek ci jos spe cia lis to du rų sė dė jo lauk da mas su ži no ti, 
ko ne sup ra to ar pa mir šo iš nuo mo da mas že mę ūki nin kui.

„Toks ma no am žius, gal aš ko ir ne pri si me nu“, – už
kal bin tas šyp so jo si gar baus am žiaus vy ras.

Jis tvir ti no ga vęs ins pek ci jos laiš ką su pri mi ni mu, 
jog yra ne dek la ra vęs už že mės nuo mą gau tų pa ja mų 
ir nuo jų ne su mo kė jęs GPM.

Mo kes čių ins pek ci jos Pak ruo jo sky riaus spe cia lis tė, 
ko ri do riu je pa si tei ra vu si apie lau kian čių jų in te re sus, 
iš gir do jog, pa si kon sul tuo ti dėl mo kes čių nuo gau tų 
pa ja mų už že mės nuo mą lau kia ir ūki nin kė.

Mo te ris tvir ti no no rin ti iš siaiš kin ti nuo mi nin ko ga
li my bes su mo kė ti GPM už že mės sa vi nin ką, kad šiam 
tuo rū pin tis ne be rei kė tų.

Nukelta į 3 psl.

Žemėsnuomotojams–nerimodienos

EI LĖS: Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos Pak ruo jo sky riu je jau ant ra sa vai tė – 
že mės sa vi nin kų ei lės.

Au to rės nuo tr.

Va kar ra jo no Ta ry bos po sė dy je ne pa vy ko priim ti spren di mo 
dėl tre čio eta to Sa vi val dy bės Kont ro lės ir au di to tar ny bo je 
įstei gi mo. Tam ne pri ta rė val dan čių jų koa li ci ja.

Aktyvesnėskontrolieriųveiklosnenoritryspolitikai
ir Kęs tu tis Ma li naus kas bal sa vo 
„prieš“, li ku sie ji sep ty ni val dan
tie ji su si lai kė, o Vy to lis Ur mo nas, 
veng da mas  pri va čių ir vie šų in te
re sų (yra kont ro lie rės su tuok ti
nis), bal suo jant pa li ko sa lę.

Kont ro lie rės, dirb da mos kad 
ir men ko mis pa jė go mis, šie met 
išaiš ki no ne vie ną pa žei di mą, 
dėl ku rio val dan tie siems te ko 
ne ma lo nu mų.

Kont ro lie rių į die nos švie są iš
tem ptas fak tas, kad Sa vi val dy
bės ad mi nist ra ci ja, pa si ra šiu si 
su sta ty bos bend ro ve „Pak ruo jo 
ar ka“ dar bų su tar tį ir Ta ry bos 
apie tai neįs pė ju si, pa tei kė svars
ty ti spren di mą dėl Pir mi nės svei
ka tos prie žiū ros cent ro pa sta tų 
re mon to.

Vė liau paaiš kė jo, kad Ta ry bos 
na rys ir mi nė tos bend ro vės di rek
to rius Al gir das Ado mai tis ne nu si

ša li no bal suo jant.
Kont ro lie rės taip pat išaiš ki no, 

jog Ad mi nist ra ci ja, pa žeis da ma 
tei sės ak tus, biu dže ti nių dar
buo to jų prie dams lei do de šim tis 
tūks tan čių li tų, o kai ku rio se Sa
vi val dy bės įstai go se šie prie dai  
bu vo iš si mo ka mi ne tei sė tai.

Kad kont ro lie rių tar ny ba ga lė
tų tinkamai at lik ti joms pa ti kė tas 
pa rei gas, tu rė da ma tre čią dar buo
to ją,  de vy nių opo zi ci jos na rių, 
bal sa vu sių „už“, ne pa ka ko.

Šie po li ti kai ma no, kad val dan
tie ji ne suin te re suo ti kont ro lie rių 
ak ty vu mu ir dar bo ko ky be, nes 
ne bu vo krei pia mas dė me sys ir į 
tai, kad vi so se ap skri ties ra jo nų 
sa vi val dy bė se kont ro lie rių tar ny
bo se yra po tris dar buo to jus, iš
sky rus Ak me nę. Ten kont ro lie rių 
tar ny bo je lai ki nai pa lik ti dirb ti du 
dar buo to jai.

KONT RO LĖ: Sta ty bų ir vie ti nio ūkio 
ko mi te tui va do vau jan tis Al gir das 
Vepš tas pa reiš kė, kad ko mi te tas 
ne pri ta ria, jog kont ro lės tar ny bo je 
dirb tų tre čias dar buo to jas.

pa va duo jan ti dėl li gos ne ga lin čią 
dirb ti Sa vi val dy bės kont ro lie rę.

 Vie na tar ny bo je li ku si dirb ti 
spe cia lis tė nu ro dė, kad tre čia sis 
eta tas tar ny bo je rei ka lin gas pa si
kei tus Vie tos sa vi val dos įsta ty mui 
ir su tuo su si ju siu rei ka la vi mų 
pa di dė ji mu.

Pra šy mas bu vo grin džia mas ir 
tuo, kad net ir dir bant dviems 
dar buo to jams ne pa kan ka pa jė gų 
ir lai ko ko ky biš kai at lik ti Kont ro
lės ir au di to tar ny bos tei sės ak
tuo se nu sta ty tus tiks lus ir vi sas 
funk ci jas.

Ta ry bos Vie ti nio ūkio ir sta
ty bos ko mi te to pir mi nin kas Al
gir das Vepš tas pa reiš kė, jog jo 
va do vau ja mas ko mi te tas nau jo 
eta to stei gi mui ne pri ta ria.

Po li ti kas aiš ki no, kad steig ti 
tre čią kont ro lie rių  eta tą Sa vi val
dy bė ne tu ri lė šų,  Mo kos fon das 
tė ra nu ma ty tas tik 10,3 mė ne sio.

A. Vepš tas aiš ki no, kad kont ro
lie rės du treč da lius dar bo lai ko 
ski ria Vals ty bės kont ro lės už duo
tims vyk dy ti, o at ly gi ni mą mo ka 
Sa vi val dy bė.

Val dan čio sios koa li ci jos na riai 
A. Vepš tas, Jus ti nas Ma ci jaus kas 

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

Steig ti tre čią eta tą pra šė Kont
ro lės ir au di to tar ny bos vy riau
sio ji spe cia lis tė, ne pir mą mė ne sį 

Au to rės nuo tr.

Gyventojai
neturėsmokėtiuž
nešildomasbendrojo
naudojimopatalpas

Dau gia bu čio gy ven to jams ne
rei kės mo kė ti už bend ro jo nau
do ji mo pa tal pų šil dy mą, kai 
to kio šil dy mo dau gia bu ty je nė ra.

Tai nu sta tė Sei mas, priė męs 
Ši lu mos ūkio įsta ty mo pa tai sas.

Jo mis nu sta ty ta, kad dau gia
bu čio na mo bu tų ir (ar) ki tų pa
tal pų sa vi nin kui ne bus tai ko mas 
ap mo kė ji mas už dau gia bu čio 
na mo bend ro jo nau do ji mo pa tal
pų šil dy mą, kai ši lu mos tie ki mas, 
dau gu mos sa vi nin kų su ti ki mu, 
bend ro jo nau do ji mo pa tal po se 
yra nu trauk tas. Už Ši lu mos ūkio 
įsta ty mo pa tai sas ket vir ta die
nį bal sa vo 51 par la men ta ras, 4 
bu vo „prieš“ ir 26 su si lai kė.

Priimamos
perdirbėjųparaiškos
paramaigauti

Nuo lapk ri čio 20osios že mės 
ūkio pro duk tų per dir bė jai ga li 
kreip tis pa ra mos pa gal Lie tu
vos kai mo plėt ros 2007–2013 
me tų pro gra mos prie mo nę „Že
mės ūkio pro duk tų per dir bi mas 
ir pri dė ti nės ver tės di di ni mas“ 
(pir mo ji veik los sri tis). Pa raiš kos 
pa ra mai gau ti bus prii ma mos iki 
gruo džio vi du rio Na cio na li nės 
mo kė ji mo agen tū ros te ri to ri
niuo se pa ra mos ad mi nist ra vi mo 
sky riuo se.

Šio pa raiš kų rin ki mo me tu bus 
re mia mas vai sių, uo gų, dar žo vių 
bei gry bų per dir bi mas ir (ar) rin
ko da ra, per dir bi mo pro ce se su
si da riu sių at lie kų per dir bi mas; 
ki tos au ga li nin kys tės pro duk ci jos 
per dir bi mas ir (ar ba) rin ko da ra, 
įskai tant grū dų džio vyk lų ir sau
gyk lų mo der ni za vi mą, per dir bi
mo pro ce se su si da riu sių at lie kų 
per dir bi mą; mė sos per dir bi mas 
ir (ar ba) rin ko da ra, kai in ves tuo
ja ma į mo der ni za ci ją; pie no per
dir bi mas ir (ar ba) rin ko da ra, kai 
in ves tuo ja ma į mo der ni za ci ją ir į 
per dir bi mo pro ce se su si da riu sių 
pie no at lie kų per dir bi mą; ki tų Su
tar ties dėl Eu ro pos Są jun gos vei
ki mo I prie de iš var dy tų pro duk tų 
per dir bi mas ir (ar) rin ko da ra.

ELTA, „Pak ruo jo kraš to“ inf.



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


