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Ka ra liau čiu je (Ru si ja) gy ve nan ti 
lie tu vė mo ky to ja Al ma 
Ba lai kai tė-Jan va rio va – trem ti nių 
duk ra. Puo se lė ja sa vo lie tu viš kas 
šak nis Ru si jo je. Įkū rė an samb lį 
„Ma lū nė lis“ ten gy ve nan čių lie tu vių 
vai kams. Sten gia si sa vo tau tie čius ir 
lie tu viš kų šak nų tu rin čius mo ki nius 
kuo daž niau at vež ti į Lie tu vą, kad 
nea tit rūk tų nuo Tė vy nės. Sa vo 
vai kus iš lei do mo ky tis Lie tu vo je.

Tremtiniųdukrasaugolietuvybę

PAMOKOS: Mo ky to jos iš Ka ra liau čiaus 
kraš to Al ma Jan va rio va (kai rė je) ir Ana 

Asa ka vi čius su duk re le Ol ga Kel mė je 
vy ku siuo se že mai čių et no mu zi ka vi mo ir 

tra di ci nių ama tų kur suo se mo kė si siū ti iš 
li no, drož ti kau kes ir ki tų ama tų. 

Nukelta į 3 psl.

Re gi nos MUS NEC KIE NĖS nuo tr.

Ar ga li bū ti, jog tei gi nys, 
kad val dan čio sios 
par ti jos dar bu 
pir miau sia ap rū pi na 
sa vo bend ra par tie čius, 
jau nu sto jo ga lios? 
Kel mės ra jo ne neį vyks ta 
jau ne pir mas skelb tas 
kon kur sas. Neat si ran da 
net Sa vi val dy bė je 
no rin čių dirb ti 
spe cia lis tų.

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

Lais va Savivaldybės 
gy dy to jo vie ta

Praė ju sią sa vai tę tu rė jo įvyk ti 
kon kur sas Kel mės ra jo no sa vi val
dy bės gy dy to jo pa rei goms. Neat si
ra do nė vie no pre ten den to.

Tai jau ne pir mas kon kur sas, 
skelb tas šioms pa rei goms. Iš dar
bo išė jus pu se eta to dir bu siai Li nai 
Eit man ty tei, ku ri įsi dar bi no „Sod
ro je“ ir ga vo vi są eta tą, ko vo pra
džio je skelb tas kon kur sas.

Dirb ti Sa vi val dy bės gy dy to ju 
pu se eta to nie kas ne pa no ro. Tuo
met nu spręs ta gy dy to ją įdar bin ti 
vi su eta tu. Ta čiau ge gu žės mė ne sį 
skelb tam kon kur sui do ku men tų 
ne pa tei kė nė vie nas pre ten den tas.

Pa sak Sa vi val dy bės Tei sės ir 
per so na lo sky riaus ve dė jo Arū
no Kas pa ra vi čiaus, Sa vi val dy bės 
gy dy to jas pri va lo kont ro liuo
ti ra jo ne vei kian čias gy dy mo ir 
svei ka ti ni mo įstai gas ir koor di
nuo ti jų dar bą. Jis pri va lo tu rė ti 
gy do mo sios me di ci nos ar ba vi
suo me nės svei ka tos spe cia lis to 
iš si la vi ni mą. Tai vy riau sio jo spe
cia lis to pa rei gy bė.

Ką tik moks lus bai gę jau ni žmo
nės ne tin ka, nes ne tu ri ad mi nist
ra ci nio dar bo pa tir ties.

Nei sta ty bi nin ko, nei tei si nin ko, 
neietnokultūrosspecialisto

Fias ko pa ty rė ir bir že lio mė ne sį 
skelb tas Kont ro lės bei au di to tar
ny bos va do vo pa ta rė jo kon kur sas. 
Iš tar ny bos išė jus vy riau sia jai spe
cia lis tei Auš re lei Krug lia ko vie nei, 
no rė ta ras ti ki tą spe cia lis tą.

Bu vo pa keis ta pa rei gy bė. Vie toj 
spe cia lis to dabar ieš ko mas tar ny
bos va do vės pa ta rė jas. Jis pri va lė tų 
tu rė ti eko no mis to ar ba tei si nin ko 
iš si la vi ni mą ir bent mi ni ma lų au
di to riaus dar bo sta žą. Kon kur sui 

nie kas ne pa tei kė do ku men tų.
Jau ku ris lai kas ne ran da ma ir 

Kraš tot var kos, pa vel do sau gos bei 
sta ty bos sky riaus vy riau sio jo spe
cia lis to, ku ris tu rė tų in ži ne ri nį 
sta ty bos sri ties iš si la vi ni mą. Ru
de niop bus skel bia mas dar vie nas 
kon kur sas. Vi lia ma si, jog dar bo 
ieš kos pa va sa rį uni ver si te tus bai gę 
in ži nie riai.

A. Kas pa ra vi čiaus ma ny mu, 
spe cia lis tus iš gąs di na per aukš tai 
už kel ta rei ka la vi mų kar te lė. Jei
gu ir to liau nie kas ne pa reikš no ro 
da ly vau ti kon kur se, teks ma žin ti 
rei ka la vi mus.

Trūks ta ir hu ma ni ta ri nės kryp
ties spe cia lis tų. Iš pa rei gų pa si

trau kus Šau kė nų kul tū ros ir ama tų 
cent ro di rek to rei So fi jai Bla žie nei, 
ne se niai skelb tas kon kur sas šio 
cent ro di rek to riaus pa rei goms eiti.

Lai ki nai cent ro di rek to rės pa rei
gas ei na Mai ro nių kul tū ros na mų 
ren gi nių or ga ni za to rė Lai ma Sto
nie nė. Ta čiau ji nuo lat va do vau ti 
cent rui ne pa no ro. Do ku men tus 
kon kur sui pa tei kė tik vie nas et
no kul tū ros spe cia lis tas. Ta čiau, 
ko mi si jos tei gi mu, jis ne su rin ko mi
ni ma laus ba lų skai čiaus. Kon kur są 
teks skelb ti dar kar tą. Nep akan
ka mai ba lų su rin kęs spe cia lis tas 
tvir ti na, jog dar kar tą kon kur se 
ne da ly vaus.

Pa sak A. Kas pa ra vi čiaus, kiek pa
pras čiau ras ti spe cia lis tų, ku riems 
ne rei kia da ly vau ti kon kur se, vyks ta 
tik at ran ka. Ta čiau ne ži nia, ar at si
ras no rin čių užim ti Kra žių se niū
ni jos vy riau sio jo spe cia lis to vie tą, 
nes dar bas lai ki nas – kol anks tes
nio ji spe cia lis tė bus vai ko au gi ni mo 
ato sto go se.

Mokyklųvadovųrandama
Sėk min gai vyks ta mo kyk lų 

va do vų kon kur sai, nors va do
vo pa rei goms ten ka įveik ti be ne 
dau giau sia bar je rų: iš lai ky ti 
bend rų jų ge bė ji mų ver ti ni mo, 
va do vo kom pe ten ci jų ver ti ni mo 
tes tus, tu rė ti pe da go gi nio dar bo 
sta žą, va dy bi nio dar bo pa tir ties 
ir rei kia mą ka te go ri ją, mo kyk lų 
va do vų vis dar at si ran da.

Ne se niai bu vo skelb tas kon kur
sas ei ti Šau kė nų V. Pūt vioPut
vins kio gim na zi jos di rek to riaus 
pa rei gas. At si ra do ke le tas pre ten
den tų. Kon kur są lai mė jo Mai ro nių 
pa grin di nės mo kyk los di rek to re 
dir bu si Ri ma And ru lie nė.

Va do vau ti Kel mės „Kra žan tės“ 
pro gim na zi jai kon kur są lai mė
jo lai ki nai šiai švie ti mo įstai gai 
va do va vu si ir di rek to riaus pa va
duo to ja dir bu si Lai ma Si mė nie nė.

Kelmėjeišsekospecialistai

VIL TIS: Kel mės ra jo no sa vi val dy bės Tei sės ir per so na lo sky riaus ve dė jas 
Arū nas Kas pa ra vi čius sa ko, jog la bai daug spe cia lis tų iš Šiau lių va ži nė ja 
dirb ti į Kel mę. Gal būt spe cia lis tų pro ble mą pa vyks iš spręs ti pa si tel kus 
šiau lie čius? 

Au to rės nuo tr.

Sau lė te ka 5.20,
lei džia si 21.30.
Die nos il gu mas – 16.10.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Liū to ženk le.
31oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia Dan guo lė, Na ta li ja, Na
za ras, Su bar tas, Su gau da, 
Su gau das, Su gau dė, Su gin ta, 
Su gin tas, Sva lia, Žin tau tas, 
Žin tau tė.

* 1876 m. Ku ni giš kiuo se, 
Anykš čių ra jo ne, gi mė dai
li nin kas ta py to jas, vie nas iš 
lie tu viš kos ak va re lės pra di nin
kų Ka je to nas Sklė rius. Mi rė 
1932 m.

* 1894 m. Kau no tvir
to vės IV for te iš ban dy tas 
kul kos vai dis.

* 1921 m. Fer mo se, dab. 
Erž vil ko se niū ni ja, Jur bar ko 
ra jo ne, gi mė ma te ma ti kas, 
Moks lų aka de mi jos aka de
mi kas, il ga me tis Vil niaus 
uni ver si te to rek to rius Jo nas 
Ku bi lius. Mi rė 2011 m.

* 1991 m. Kau ne pra si dė jo 
Ket vir to sios pa sau lio lie tu vių 
spor to žai dy nės.

* 1994 m. Lie tu va pri si jun
gė prie Ber no kon ven ci jos dėl 
li te ra tū ros ir me no kū ri nių 
ap sau gos.

* 2002 m. Kau ne, mi nint 
mies to Ro tu šės 460ąsias 
me ti nes, ati deng ta iš li ku si 
XV–XVI am žių vaš ko ly dy
mo kros nis. Anuo met Kau nas 
bu vo mi ni mas tarp de šim ties 
di džiau sių vaš ko eks por tuo
to jų Eu ro po je.

* 2006 m. ei da ma 81uo sius 
me tus Vil niu je mi rė li te ra tū ros 
ty ri nė to ja, kny gų ir straips nių 
apie Lie tu vos ra šy to jų kū ri
nius au to rė Ja ni na Žė kai tė.

* 2014 m. ei da ma 72uo sius 
me tus mi rė dai li nin kė ak va re
li nin kė Re na tė Lū šis.

SEN TEN CI JA...
„Žmo gus atei na į šią že mę ne 

tam, kad krau tų tur tus, rink tų 
plo ji mus, ieš ko tų gar bės. Mū sų 
tiks las tu ri bū ti am ži nas. O 
am ži nas tiks las – tai mū sų sie
los to bu li ni mas“.

(Šat ri jos Ra ga na)

Šian dien kai kur trum pai pa
lis, griau dės per kū ni ja. Tem pe
ra tū ra die ną 25–30, pa jū ry je 
apie 20–22 laips nius ši lu mos.

Ry toj nak tį ir die ną nu ma
to mi trum pi lie tūs, vie to mis – 
smar kūs, griau dės per kū ni ja, 
su stip rės vė jas. Tem pe ra tū ra 
nak tį 15–19, die ną 25–30 laips
nių ši lu mos.
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