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KALENDORIUS

kalendorius

orai
ORAI

Kaina 0,30 Eur

Sau lė te ka 8.28,
lei džia si 16.33.
Die nos il gu mas – 8.05.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Van de nio ženk le.
3-io ji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia Ag nie tė, Au gas, Au gė, Au-
gis, Au gius, Au gū nas, Au gū nė, 
Ga li gi na, Ga li gi nas, Ga li gin ta, 
Ga li gin tas, Gar sė, Ina, Ine zė;

ry toj: Anas ta zas, Anas ta zi ja, 
As ta, Auš rius, Nas tas, Nas ta zi-
ja, Nas tė, Nas tys, Vin cas, Vin-
cen ta, Vin cen tas, Vin cen ti na, 
Vin cė.

* 1261 m. Po kar vių mū šy-
je Her kaus Man to va do vau ja-
mi prū sai su mu šė kry žiuo čių 
ka riuo me nę.

* 1905 m. gi mė pran cū zų 
ma dos kū rė jas Kris tia nas Dio-
ras, po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
iš pa grin dų pa kei tęs ma dą.

* 1941 m. gi mė is pa nų ope-
ros te no ras Pla si das Do min gas, 
vie nas iš įžy miau sių pa sau lio 
te no rų.

* 1992 m. Švei ca ri jos mies-
te Lo za no je pra si dė ju sio se 
Eu ro pos dai lio jo čiuo ži mo 
pir me ny bė se pir mą kar tą da-
ly va vo Lie tu vos spor ti nin kai 
– Po vi las Va na gas ir Mar ga ri ta 
Dro biaz ko.

* 1997 m. Vil niaus apy gar-
dos teis mas pa skel bė nuo-
spren dį pir mo jo je ge no ci do 
by lo je trims bu vu siems „liau-
dies gy nė jams“ už Gai džių 
šei mos iš žu dy mą 1945-ai siais 
Za ra sų ra jo ne, Sa li nių kai me.

* 1997 m. Vo kie ti jos fe de ra-
li nis kanc le ris Hel mu tas Ko lis 
ir Če ki jos mi nist ras pir mi nin-
kas Vac la vas Klau sas pa si ra šė 
abie jų vals ty bių su si tai ky mo 
dek la ra ci ją.

* 1998 m. Vil niu je įkur tas 
In for ma ci jos cent ras išei viams, 
no rin tiems grįž ti į Lie tu vą.

* 2002 m. Eu ro pos Ta ry bos 
Par la men ti nės Asamb lė jos se-
si jo je vie nu iš asamb lė jos vi-
cep re zi den tų iš rink tas Sei mo 
na rys so cial de mok ra tas Juo-
zas Ole kas.

Kražiškiaivaldžiaiturėjo 
irklausimų,irpasiūlymų

Su Si tik ti su ra jo no va do vais, pa teik ti jiems klau si mų, pa siū ly mų su si rin ko pil na sa lė 
Kra žių se niū ni jos gy ven to jų.

Kra žių se niū ni jos sa lė je su si ti ki me su ra jo no va do vais, 
Ta ry bos na riais žmo nių su si rin ko tiek daug, jog te ko iš 
se niū ni jos at neš ti pa pil do mų kė džių. Kra žiš kiai tei ra vo si, 
ar tik rai šie met bus išas fal tuo ti prieš rin ki mus pa ža dė ti 
ke liai, ko kia so cia li nių būs tų būk lė, ar pa si kei tė si tua ci ja, 
mies te ly je įren gus vaiz do ka me rą, kiek teks mo kė ti  
už šiukš lių bei at lie kų tvar ky mą ir pa na šiai.

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

Seniūnasvardijo 
didžiausiasproblemas

Nors su si ti ki mas tu rė jo pra si-
dė ti ant ra die nį 11 va lan dą, po 
vie ną ir bū re liais į su si ti ki mą 

kra žiš kiai ir se niū ni jos gy ven-
to jai rin ko si ge ro kai anks čiau. 
Ne di de lė sa lė grei tai pri si pil dė.

Su si ti ki mo pra džio je Kra žių 
se niū nas Ro lan das Kar čiaus kas 
kal bė jo apie di džiau sias se niū-
ni jos pro ble mas.

Nukelta į 3 psl.

Vadovautigimnazijai–
garbingasiššūkis
Nuo praė ju sių me tų rug sė jo 1 die nos Šau kė nų Vla do  
Pūt vio-Put vins kio gim na zi jai va do vau ja bu vu si Mai ro nių 
pa grin di nės mo kyk los di rek to rė Ri ma And ru lie nė.
Kon kur se pe da go gė da ly va vo, nes Šau kė nuo se ma to 
ge res nes per spek ty vas ne gu prie mies ti nė je Mai ro nių 
gy ven vie tė je. Dau giau sia ba lų su rin ku si ir kon kur są 
lai mė ju si di rek to rė sa ko, jog va do vau ti gim na zi jai, ku rio je 
dir ba aukš tos kva li fi ka ci jos mo ky to jai ir mo ko si ga būs, 
pa trio tiš kai nu si tei kę mo ki niai – ne leng vas,  
bet gar bin gas iš šū kis.

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

KelmiškėniekadanedirboKelmėje
Ri ma And ru lie nė – kel miš kė. 

Šiau lių uni ver si te te bai gė pra di nio 
ug dy mo pe da go gi ką, pa skui įgi jo 
lie tu vių kal bos fi lo lo gės spe cia ly bę. 
Ta čiau aš tuo nio li kos me tų pe da go-
gi nio dar bo sta žą tu rin ti mo ky to ja 
nie kuo met ne dir bo Kel mė je. Ra jo-
no cent re tie siog ne rei kė jo jos spe-
cia ly bės mo ky to jų. Tad vi są lai ką 

va ži nė da vo į kai mo mo kyk las. Dir-
bo Lyk ši ly je, Kiau no riuo se, pa skui 
– Mai ro niuo se.

Apie mo kyk los va do vės kar je-
rą pa si tai kė pro ga pa gal vo ti bū tent 
Mai ro nių pa grin di nė je mo kyk lo je. 
Mi rus di rek to rės pa va duo to jai, jai 
pa siū ly tos šios pa rei gos. Kai į Sa-
vi val dy bę pe rė jo dirb ti mo kyk los 
di rek to rė, pa va duo to ja lai ki nai va-
do va vo mo kyk lai.

Nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

kra žių se niū nas Ro lan das Kar čiaus kas 
var di jo se niū ni jos pro ble mas.

Au to rės nuo tr.

Šau kė nų Vla do Pūt vio-Put vins kio gim na zi jos di rek to rė Ri ma 
And ru lie nė džiau gia si, jog kas met pa ger bia mi pir mū nai. Anks čiau 
pir mū nų die nos bū da vo ren gia mos gim na zi jo je, pa sta ruo sius po rą 
me tų – Vil niu je, kur jie ap lan ko Pre zi den tū rą, Sei mą, Val do vų rū mus 
ir ki tas mies to įžy my bes.

Šian dien – be žy mes nių kri-
tu lių, vie to mis plik le dis. Tem-
pe ra tū ra die ną 0–5 laips niai 
ši lu mos.

Ry toj daug kur nu ma to mi 
trum pi kri tu liai. Nak tį tem-
pe ra tū ra 3–8 laips niai šal čio, 
die ną nuo 2 laips nių šal čio iki 
3 laips nių ši lu mos.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


