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Re gi na MUS NEC KIE NĖ
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Iš še šių pa lai min ti tik trys
Kan di da tū ras su teik ti Kel

mės ra jo no gar bės pi lie čio var
dą ir ap do va no ji mą – ženk lą 
„Už nuo pel nus Kel mės ra jo nui“ 
siū lė bend ruo me nės, vi suo me
ni nės or ga ni za ci jos, kul tū ros 
įstai gos. Iš vi so bu vo pa siū ly ti še ši 
kan di da tai.

Ra jo no me ro Vac lo vo And ru
lio va do vau ja ma gar bės pi lie čio 
var do su tei ki mo ir ap do va no ji
mo Gar bės ženk lu „Už nuo pel nus 
Kel mės ra jo nui“ at ran kos ko mi
si ja pa siū lė Gar bės pi lie čio var
dą su teik ti ha bi li tuo tam is to ri jos 
moks lų dak ta rui, dip lo ma tui, 26 
kny gų au to riui Al fon sui Ei din tui, 
ku rio kan di da tū rą pa siū lė Vai gu
vos se niū ni ja, kai mo bend ruo me
nė ir Vla do Šim kaus pa grin di nė 
mo kyk la.

Nep rieš ta rau ta gar bin gą var dą 
su teik ti ir bu vu siam il ga me čiam 
Sa vi val dy bės Švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to sky riaus ve dė jui, per nai 

mi ru siam Al giui Pet rui Krut ke
vi čiui po mir ties bei il ga me čiam 
Žal pių pa ra pi jos kle bo nui Juo za
pui Raz man tui, taip pat po mir ties.

Ra jo no Ta ry bos na rys Egi di jus 
Ūk sas siū lė Gar bės pi lie čio var dą 
su teik ti Kel mės ra jo ne gi mu siai, 
so viet me čiu ku ni gams tal ki nu siai 
bei ti kin čių jų tei ses gy nu siai vie nai 
iš „Lie tu vos ka ta li kų kro ni kos“ lei
dė jų Re gi nai Edi tai Te re siū tei, šiuo 
me tu dir ban čiai ti ky bos mo ky to ja 
Ra sei nių ra jo ne.

Gar bės ženk lu „Už nuo pel nus 
Kel mės ra jo nui“ ko mi si ja siū lė 
ap do va no ti kel miš kį vers li nin ką, 
daug dar bo vie tų kel miš kiams su
kū ru sį bei fi lant ro pi ne veik la už
sii man tį Pet rą Rač kaus ką.

Ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci
jų aso cia ci jos pre zi den tė Ja dzė 
Gaup šie nė ir Kel mės kraš to mu
zie jaus di rek to rė Da nu tė Žal pie
nė siū lė šiuo ženk lu ap do va no ti 
sen jo rų klu bo „Ar ti mi“ va do vą, 
Ko vo 11 –osios klu bo pir mi nin ką 
ir Kel mės ka ta li kų bro li jos na rį 
Jo ną Sta bin gį.

  Nukelta į 2 psl.

Sau lė te ka 7.21,
lei džia si 17.44.
Die nos il gu mas – 10.23.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Žu vų ženk le.
9oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia Da bin ta, Egi las, Ek vi tas, 
No tan gas, No tan gė, Ra sa, Ra
suo lė, Re gi man tas, Vik tas, Vik
to ras, Vik to ri nas;

ry toj: Alek sand ra, Alek sand
ras, Alek sas, Alek sė, Alek sius, 
Alek sys, Alė, Au ri mė, Iza be
lė, Jo gin ta, Jo gin tas, Jo gin tė, 
Sand ra.

* 1993 m. įvy ko Pre zi den to 
Al gir do Bra zaus ko inau gu ra ci
jos iš kil mės.

* 1995 m. įsteig ta Lie tu vos 
mo te rų par ti ja.

* 1997 m. vie na me iš Pa ry
žiaus prie mies čių mi rė ru sų 
ra šy to jas And re jus Si niavs kis, 
ku rio teis mas 1966 me tais už 
„an ti so vie ti nius kū ri nius“ yra 
lai ko mas vie nu svar biau sių di
si den ti nio ju dė ji mo So vie tų Są
jun go je įvy kių.

* 1999 m. tarp Lie tu vos ir 
Por tu ga li jos įsi ga lio jo be vi zis 
re ži mas.

* 2000 m. Da ni ja pir mo ji iš 
už sie nio vals ty bių įsi pa rei go jo 
Lie tu vai su teik ti fi nan si nę pa
ra mą už da rant Ig na li nos ato
mi nę elekt ri nę.

* 2008 m. Lie tu va pri si jun gė 
prie Ve ling to no dek la ra ci jos 
dėl ne leis ti ną ža lą ci vi liams su
ke lian čių ka se ti nių sprog me nų 
už drau di mo.

* 2009 m. Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jos gar bės ženk lu „Lie
tu vos tūks tant me čio žvaigž de“ 
ap do va no ta Šve di jos lie tu vių 
bend ruo me nės pir mi nin kė Vir
gi ni ja Lang bakk.

* 2013 m. ei da mas 85uo sius 
me tus mi rė žy mus lie tu vių pro
zi nin kas, dau ge lio po pu lia rių 
ro ma nų ir kū ri nių vai kams au
to rius My ko las Sluc kis.

SEN TEN CI JA...
„Pa nie ka įžei džia ir sle gia la

biau už nea py kan tą“.
(Dž. Leo par dis)

Suteiks gar bės pi lie čio var dus

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

Rei kia ieš ko ti išei čių
Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky

riaus ve dė jas Sta sys Jo ku baus kas 
tvir ti no, jog nė vie nai mo kyk lai už
da ry mas kol kas ne gre sia.

„Ta čiau rei kia su pras ti ir to kį da
ly ką, kad mo kyk la ne bus tuš čia, be 
mo ki nių, tik su mo ky to jais ir ki tais 
dar buo to jais. Ne bus mo ki nių – ne
bus ir mo kyk los. Ki tas klau si mas, 
kiek mo ki nių rei kia mo kyk lai gy vuo
ti? Yra pro tin gos ri bos“, – pa žy mė jo 
ve dė jas.

Pa sak S. Jo ku baus ko, Sa vi val dy

Kel mės ra jo no Gar bės pi lie čiu ta pęs Al fon sas Ei din tas ne pa mirš ta 
gim ti nės. Kel mė je pri sta to nau jas sa vo kny gas. 

Šim ta me tę Mai ro nių mo kyk lą lan ko 70 mo ki nių.

Ne ge rė jant de mog ra fi nei si tua ci jai, ne nut rūks tant 
emig ra ci jos srau tams, ša ly je ma žė ja tiek suau gu sių 
gy ven to jų, tiek ir vai kų.
Kel mės ra jo ne yra mo kyk lų, ku rių kla sė se – po ke tu ris, tris, 
du ar net vie ną mo ki nį. Kai mų ir mo kyk lų bend ruo me nės, 
su pras da mos apie neiš ven gia mas per mai nas, vi lia si, 
jog mo kyk los ne bus už da ry tos. Taip tvir ti na ir Švie ti mo, 
kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė jas Sta sys Jo ku baus kas.

Au to rės nuo tr.

bės va do vų po žiū ris yra aiš kus: ir 
ne di de lės mo kyk los, ku rio se mo ko
si nuo 75 iki 90 mo ki nių, ne tu ri bū ti 
už da ro mos. Ga lio jant mo ki nio krep
še lio pa tai soms, kai mo mo kyk lo se iš 
krep še lio ad mi nist ra vi mui ga li bū ti 
ski ria ma ne dau giau kaip 13 pro
cen tų vi sų lė šų. Lo giš ka: pa grin di niai 
krep še lio pi ni gai tu ri tek ti ne ad mi
nist ra vi mui, o mo ki niui.

To dėl, Švie ti mo, kul tū ros ir spor
to sky riaus ve dė jo tei gi mu, ir rei kia 
tam tik rų spren di mų, išei čių. Kai 
ku rie spren di mai jau yra priim ti. Pa
vyz džiui, pa lik ta 0,75, pu sė ar dar 
ma žiau mo kyk los di rek to riaus pa
va duo to jo eta to.

Ke tu rio se ra jo no mo kyk lo se lai
ki nai di rek to rių pa rei gas ei na pa va
duo to jai, iš lai ky mas tam pa pi ges nis. 
Lai ki nu mas ne ga li truk ti il giau vie
ne rių me tų. „Da bar ir svars to me, ką 
da ry ti. Gal bū tų eko no miš kiau, jog 
mo kyk los tap tų sky riais? Su tau py
tas eta tas ar bent pu sė ga li iš gel bė ti 
ma žą mo kyk lą nuo už da ry mo. Bet 
tik rai ne svars to mas dras tiš kiau sias – 
mo kyk lų už da ry mo – bū das“, – sa kė 
S. Jo ku baus kas.

Mo kyk lų va do vai bu vo pa kvies ti į 
Švie ti mo, kul tū ros ir vie šo sios tvar
kos ko mi te tą. Tu rė tų vyk ti su si ti ki mai 
su kai mų, mo kyk lų bend ruo me nė
mis dėl mo kyk lų atei ties.

Tuš čioms mo kyk lų vie toms už

pil dy ti ra jo ne trūks ta 180 mo ki nių, 
ku rie at si neš tų apie 200 tūks tan čių 
eu rų krep še lį. Bet mo ki nių pa no rė
jus neat si ras, to dėl tu ri me „nuim ti“ 
pi ni gų nuo ap lin kos, so cia li nių reik
mių ir pa na šiai. Ra jo no biu dže tas 
nė ra per tek li nis.

Pas ku ti nė ra jo ne už da ry ta Lyk ši lio 
mo kyk la, struk tū riš kai per tvar ky ta 
– Ko lai nių mo kyk la, ten da bar vei
kia dau gia funk cis cent ras. Mo kyk lų 
tink lo per tvar kos pla ne nė ra nu ma
ty ta už da ry ti mo kyk lų, iš sky rus 2018 
me tais įtrauk tą Kra žių gim na zi jos 
Kark lė nų sky rių. Bet pla ną, pa sak 
ve dė jo, vi suo met ga li ma ko re guo ti. 
Jei tik bū tų moks lei vių, už da ry mą 
ga li ma nu kel ti.

Mo ki nių ma žė ja ma žiau
S. Jo ku baus kas sa kė, jog moks lei

vių ra jo ne ma žė ja, bet pa sta rai siais 
me tais – ma žiau.

2015 me tų rug sė jo 1 die ną į mo
kyk las su si rin ko 3365 moks lei viai, 
per nai moks lo me tus pra dė jo 3134 
moks lei viai.

„Kel mės ra jo nas – iš skir ti nis, 
nė ra tan kiai ap gy ven din tas, ne tik 
su gy ven vie tė mis, bet ir vien kie
miais. To dėl mums rei kia di des nio 
fi nan sa vi mo, mo ki nio krep še lis 
yra per ma žas. Ir kla sės krep še lis 
ne vis ką iš spręs tų“, – sa kė Sta sys 
Jo ku baus kas.

Ke tu rios kla sės – de šimt mo ki nių

Ra jo no Ta ry bos po sė dy je nu spręs ta, kam šiais me tais 
su teik ti gar bės pi lie čių var dus. Du gar bės pi lie čiai 
apie jiems su teik tą ti tu lą nie kuo met ne su ži nos, nes 
yra mi rę. Is to ri kas, ha bi li tuo tas dak ta ras, dip lo ma tas, 
ra šy to jas iš Vai gu vos ki lęs Al fon sas Ei din tas ga lės 
pa si džiaug ti kraš tie čių įver ti ni mu.

Al gir do KAZ LAUS KO nuo tr.

Šian dien daug kur pa snigs, 
vie to mis plik le dis. Tem pe ra tū
ra die ną nuo 2 laips nių šal čio 
iki 3 laips nių ši lu mos.

Ry toj nu ma to mi kri tu liai. 
Tem pe ra tū ra nak tį daug kur 
kris iki 5–8 laips nių šal čio, 
pa jū ry je apie nu lį, die ną 0–4 
laips niai ši lu mos.
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