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Pa lan go je vy ku sia me ge riau sių jų 2007–2013 me tų 
Va ka rų Lie tu vo je įgy ven din tų pro jek tų ap do va no ji mo 
ce re mo ni jo je Kel mė je re no vuo tas bend ra bu tis, ku ria me 
įreng ti 25 so cia li niai būs tai, bu vo no mi nuo tas kaip vie nas 
iš ge riau sių jų Va ka rų Lie tu vo je. Ta čiau prieš po rą me tų 
įreng tų so cia li nių būs tų bend ro sios pa tal pos jau at ro do 
ne ką ge riau kaip prieš re no va ci ją.

Per kiek lai ko „nu gy ve na mi“ so cia li niai būs tai?

AT SI NAU JI NI MAS: Da lis bend ra bu čio baig ta at nau jin ti 2011 
me tų rugp jū čio mė ne sį. Ap šil tin tos sie nos. Pa keis ti lan gai ir du rys. 
Su re mon tuo tas būs tų vi dus. 

Au to rės nuo tr.

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Šventestęsėmokykloje
Kel mės ra jo no sa vi val dy bės ad

mi nist ra ci jos di rek to rės pa va duo
to jas Vin cas Met ri kis in for ma vo, 
kad po Ka lė dų Sa vi val dy bės ad
minst ra ci jos di rek to rė su lau kė 
ano ni mi nio skun do, kad Kęs tu tis 
Vei nei kis mo kyk lo je vaikš to su 
„kva pe liu“.

Ope ra ty viai bu vo su da ry ta ko
mi si ja. Ad mi nist ra ci jos di rek to rės 
pa va duo to jas Vin cas Met ri kis, Tei
sės ir per so na lo sky riaus ve dė jas 
Arū nas Kas pa ra vi čius ir Švie ti mo, 
kul tū ros bei spor to sky riaus ve dė
jas Sau lius Mi chai lo vas nu vy ko į 
Kel mės spe cia lią ją mo kyk lą.

Di rek to rių Kęs tu tį Vei nei kį su
ti ko bei šei nan tį iš sa vo ka bi ne
to. Ko mi si jos pa kvies tas po li ci jos 
pa rei gū nas al ko ho lio ma tuok liu 
pa tik ri no di rek to riaus blai vu mą. 
Pasi tik rin ti su ti kęs di rek to rius 
„pri pū tė“ 1,49 pro mi lės.

Norėjoišeitiišdarbo
Sig na lų, jog K. Vei nei kis dar be 

kar tais pa si ro do ne blai vus Sa vi
val dy bė je bū ta ir anks čiau. Skun
dą iš vie nos mer gai tės mo ti nos 
bu vo ga vu si ir re dak ci ja.

Ta čiau sig na lai atei da vo vė liau, 
to dėl ne pa vyk da vo įro dy ti di rek
to riaus gir tu mo.

Šį kart su pras da mas, jog jau ne
be pa vyks iš si suk ti, K. Vei nei kis 

sė do ra šy ti pra šy mo išei ti iš dar bo 
sa vo no ru. Ta čiau ko mi si ja pra šy
mo jau ne bep riė mė. Sa vo no ru di
rek to riui iš po sto pa si trauk ti bu vo 
siū lo ma anks čiau, kai jis pa da rė 
ma žes nius nu si žen gi mus. Da bar 
jis bus at leis tas už šiurkš tų dar bo 
draus mės pa žei di mą.

Kol kas, pa sak V. Met ri kio, Sa
vi val dy bės ad mi nist ra ci ja ne ga li 
at leis ti nu si žen gu sio di rek to riaus, 
nes jis po to, kai dar be bu vo už
tik tas ne blai vus, su si rgo, tu ri ne
dar bin gu mo la pe lį.

Permetus– 
keliosnuobaudos

Ba lan džio mė ne sį Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na 
Si ru sie nė K. Vei nei kiui pa reiš kė 
pa sta bą dėl in te re sų pai nio ji mo.

K. Vei nei kis spe cia lio jo je mo kyk
lo je bu vo įdar bi nęs sa vo žmo ną, 
žen tą, žen to ma mą ir dau giau to
li mes nių gi mi nių ir vyk dė per so
na lo funk ci jas jų at žvil giu: lei do 
ato sto gas, ska ti no.

Apie tai ir ki tas spe cia lio sios mo
kyk los pro ble mas jau bu vo ra šy ta.

Ge gu žės mė ne sį K. Vei nei kiui 
skir tas pa pei ki mas už tai, kad 
ge gu žės 13osios po pie tę jis sa
va va liš kai pa si ša li no iš dar bo, 
nors pri va lė jo lauk ti Sa vi val dy bės 
dar buo to jų.

Ge gu žės 14ąją iš vi so ne bu vo 
dar be.

Dar vie nas di rek to riaus pa žei di
mas nu sta ty tas mo kyk lo je at li kus 
au di tą. Dėl pa žeis to Vie šų jų pir ki
mų įsta ty mo au di to rė me džia gą 
per da vė Po li ci jos ko mi sa ria tui. 
Vyks ta iki teis mi nis ty ri mas.

Di rek to rius va do va vo su „kva pe liu“

PRO MI LĖS: Kel mės spe cia lio sios mo kyk los di rek to rius Kęs tu tis Vei nei kis dar be ras tas ne blai vus:  
nu sta ty tas 1,49 pro mi lės gir tu mas. 

Au to rės nuo tr.
Kel mės spe cia lio sios mo kyk los di rek to riui Kęs tu čiui 
Vei nei kiui gre sia at lei di mas iš dar bo dėl šiurkš taus 
dar bo draus mės pa žei di mo. Pe da go gas spe cia lių jų 
po rei kių vai kams pa vyz dį ro dė ir mo ky to jams 
va do va vo bū da mas įkau šęs be veik iki pu sant ros 
pro mi lės.

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Įrengti25socialiniaibūstai
So cia li niai būs tai Kel mė je įreng ti 

bu vu sia me Pro fe si nio ren gi mo cent
ro bend ra bu ty je. Da ly je bend ra bu čio 
kel miš kiai bu vo nu si pir kę būs tus, da
ly je bu vo sa vi val dy bės ski ria mi so cia
li niai būs tai.

Pas ta ruo sius nu tar ta re no vuo ti. 
Ap šil tin ta vie nos bend ra bu čio pu sės, 
ku rio je įreng ti so cia li niai būs tai, sie
nos, sto gas. Su re mon tuo tos laip ti nės, 
ko ri do riai ir ki tos bend ros pa tal pos. 
Pa keis tos du rys, lan gai. At nau jin tas 

kiek vie nas būs tas. Bend ra bu čio kam
ba riuo se įreng tos vir tu vė lės, tua le to 
ir vo nios kam ba riai, iš da žy tos sie nos, 
kam ba riuo se ki li mi ne dan ga iš ties tos 
grin dys, nu pirk ta bui ti nė tech ni ka.

Du so cia li niai būs tai pri tai ky ti 
neį ga lie siems.

Podvejųmetų
At nau jin ti so cia li nius būs tus Kel

mės sa vi val dy bei pa dė jo Eu ro pa. Tai 
kai na vo 1 mi li jo ną 162 tūks tan čius 
li tų. Gy ven to jai už at nau jin to so cia
li nio būs to nuo mą mo ka dar ma žiau 
ne gu prieš re no va ci ją – tik apie 25 
li tus per mė ne sį.

Nukelta į 2 psl.

Sau lė te ka 8.39,
lei džia si 16.13.
Die nos il gu mas – 7.34.
Pir mą ją prieš pil nio die ną Mė

nu lis te ka 11.31, lei džia si 0.44.
Sau lė Ožia ra gio ženk le.
2oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Apo li na ras, Ei va da, Ei va das, 
Ei var da, Ei var das, Gin tė, Med
vai šas, Teo fi lis, Vi lin ta, Vi lin tas.

* 1547 m. Ma žo jo je Lie tu vo je 
iš leis ta pir mo ji lie tu viš ka kny ga – 
Mar ty no Maž vy do „Ka te kiz mas“.

* 1813 m. pa skel bęs Tė vy nės 
ka ro pa bai gą ru sų ar mi jos va
das Mi chai las Ku tu zo vas iš vy ko 
iš Vil niaus.

* 1896 m. Ru biš kė se (da bar – 
Da rius), Klai pė dos ra jo ne, gi mė 
la kū nas, At lan to nu ga lė to jas Ste
po nas Da rius (Ju ce vi čius). Žu vo 
1933 m.

* 1918 m. Lie tu vos Ta ry ba 
nu ta rė skelb ti ne prik lau so mą 
Lie tu vos vals ty bę su sos ti ne Vil
niu mi be jo kių „am ži nų jų ry šių 
su Vo kie ti ja“.

* 1927 m. įsteig ta Lie tu vos 
ka riuo me nės kū rė jų sa va no rių 
są jun ga, vie ni ju si 1918–1920 
me tų ne prik lau so my bės ko vų 
sa va no rius bei Lie tu vos ka riuo
me nės kū rė jus.

* 1991 m. JAV Bal tie ji rū mai 
pa smer kė TSRS spren di mą įves ti 
de san ti nės ka riuo me nės da li nius 
į Bal ti jos vals ty bes.

* 2006 m. ži no mam ra šy to jui, 
Jei lio (JAV) uni ver si te to pro fe
so riui To mui Venc lo vai įteik tas 
1956 me tų Veng ri jos re vo liu ci jos 
at mi ni mo ap do va no ji mas – ofi
cia li Veng ri jos Res pub li kos pa
dė ka tiems už sie nio pi lie čiams, 
ku rie prieš pu sę am žiaus pa lai kė 
Veng ri ją jos ko vo je prieš ti ro ni ją.

* 2008 m. ei da ma 84uo sius 
me tus po sun kios li gos Vil niu je 
mi rė bu vu sio Pa ne vė žio Juo zo 
Mil ti nio dra mos teat ro ak to rė 
Ona Ba nio nie nė, gar saus ak to
riaus Do na to Ba nio nio žmo na.

* 2012 m. ei da mas 85uo
sius me tus mi rė ra šy to jas ir 
žur na lis tas, dra ma tur gas, pro
zi nin kas, pub li cis tas, Lie tu vos 
ra šy to jų są jun gos na rys Al ber tas 
Lau rin čiu kas.

Šian dien dau ge ly je ra jo nų pa
lis. Tem pe ra tū ra nak tį 1–6, die
ną 3–7 laips niai ši lu mos.

Ry toj vėl daug kur pro gno
zuo ja mi kri tu liai, dau giau sia 
ne di de lis lie tus. Nak tį tem pe
ra tū ra 1–5, die ną 2–7 laips niai 
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


