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Sau lė te ka 6.30,
lei džia si 18.26.
Die nos il gu mas – 11.56.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Žu vų ženk le.
12-oji me tų sa vai tė.
Ko vo 18-oji – Rau do nos 

no sies die na. Žmo nės, pa si-
puo šę rau do no mis klou nų 
no si mis, ei na links min ti vai-
kų. Di džiau sias dė me sys ski-
ria mas ser gan tiems vai kams, 
to dėl jie lan ko mi li go ni nė-
se. To kia die na pir mą kar tą 
bu vo suor ga ni zuo ta Di džio-
jo je Bri ta ni jo je 1988 me tais. 
Gar siau si tos ša lies ko mi kai 
pa ren gė vai kams skir tą pro-
gra mą, su lau ku sią di džiu-
lio pa si se ki mo. Da bar to kia 
šven tė ren gia ma ir JAV, Aust-
ra li jo je, Vo kie ti jo je, Ru si jo je, 
Suo mi jo je. Į Lie tu vą pir mą-
kart ši links ma die na at ke lia-
vo 2012 me tais.

Va r  d a  d i e  n i u s  š i a n  d i e n 
šven čia: An zel mas, Ei mu tė, 
Ei mu tis, Ei nar ta, Ei nar tas, 
Ei nar tė, Ei nas, Ei nė, Ei nys, 
Ei no ra, Ei no ras, Si bi lė;

ry toj: Juo za pa, Juo za pas, 
Juo za po ta, Juo za po tas, Juo-
za pi na, Juo zas, Juo zė, Ju zė, 
Pru te nis, Vi lė, Vi lys.

* 1768 m. mi rė ai rių ra šy-
to jas, vie nas žy miau sių švie ti-
mo epo chos sen ti men ta liz mo 
at sto vų Lo ren sas Ster nas. Jo 
svar biau sias kū ri nys – ro-
ma nas „Džen tel me no Trist-
ra mo Šen džio gy ve ni mas ir 
min tys“.

* 1844 m. gi mė ru sų kom-
po zi to rius, di ri gen tas ir dės-
ty to jas Ni ko la jus Rims kis 
Kor sa ko vas.

*  1994 m.  L ie tu  vos  i r 
Len ki jos už sie nio rei  ka lų 
mi nist rai pa si ra šė dvi ša lę 
su tar tį „Dėl drau giš kų san-
ty kių ir  ge ro kai  my ni  nio 
bend ra dar bia vi mo“.

SEN TEN CI JA...
„Pro tas – tai duo na, ku ri 

pa so ti na, juo kai – tai prie sko
niai, ža di nan tys ape ti tą“.

(K. L. Bior nė)

Ra jo no neį ga lių jų 
drau gi jos na riai 
neap rau da sa vo ne ga lios 
už si da rę na muo se. Jie 
bend rau ja, ke liau ja, 
dai nuo ja, mu zi kuo ja, 
mo ko si rank dar bių, 
klau so si pa skai tų, 
la vi na sa vo me ni nius 
su ge bė ji mus.
Nes le pia, no rė tų dar 
daug ko, ta čiau no rus 
ri bo ja ga li my bės. Apie 
tai kal bė ta ata skai ti nė je 
neį ga lių jų drau gi jos  
kon fe ren ci jo je.

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

Gyvenaišprojektų 
irrėmėjųlėšų

Į kon fe ren ci ją su si rin ko pil nas 
kul tū ros cent ro fo jė neį ga lių jų ir 
jų sve čių. Iš vi so Neį ga lių jų drau-
gi jai pri klau so 156 na riai. Dau-
giau sia jų iš Kel mės, Kark lė nų, 
Jo ham po lės kai mų. 53 na riai – 

Ra jo no sa vi val dy bė je 
su reng ta spau dos 
kon fe ren ci ja, į ku rią 
pa kvies ti ra jo ne ir 
Šiau lių ap skri ty je 
dir ban tys žur na lis tai. 
Apž velg tas ra jo no 
biu dže tas, vyk do mi 
pro jek tai ir pro ble mos.

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

Pinigųužteks
Me ro ka bi ne te su žur na lis tais 

su si ti ko ra jo no me ras Vac lo vas 
And ru lis, jo pa va duo to jas Izi-
do rius Šim kus, Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire-
na Si ru sie nė, Fi nan sų sky riaus 
ve dė ja Vi da Sin ke vi čie nė, So-
cia li nės pa ra mos sky riaus ve-
dė ja Re da Kaž dai lie nė, Vai ko 
tei sių ap sau gos sky riaus vy-
riau sio ji spe cia lis tė Vir gi ni ja 
Čer kaus kie nė.

Kal bė ta apie šių me tų ra jo-
no biu dže tą. Pla nuo ja ma gau ti 
28,3 mi li jo no eu rų pa ja mų. Lė šų 
tu rė tų už tek ti pro jek tų įgy ven-
di ni mui, biu dže ti nių įstai gų 11 
mė ne sių at ly gi ni mams ir gruo-
džio mė ne sio avan sams.

Apie pro jek tus ir pro ble mas

Sa vi val dy bės va do vai bei sky rių ve dė jos žur na lis tus in for ma vo apie 
pa sie ki mus ir pro ble mas. 

Neįgaliejigydosibendravimu

Neį ga lių jų an samb lis „Sva jo nė“ su ren gė kon cer tą.

Au to rės nuo tr.

dar bin go am žiaus.
Atas kai tą pa tei ku si Neį ga-

lių jų drau gi jos pir  mi nin kė, 
Lie tu vos neį ga lių jų drau gi jos 
val dy bos na rė Ele na Kan čiaus kai-
tė tvir ti no, jog drau gi ja gy ve na iš 
pro jek ti nių lė šų. Jas gau na iš neį-
ga lių jų de par ta men to bei ra jo no 
Sa vi val dy bės.

Per nai iš de par ta men to gau-
ta 11,7 tūks tan čio, iš Sa vi val-
dy bės – 1,3 tūks tan čio eu rų už 

so cia li nės rea bi li ta ci jos pa slau gas 
bend ruo me nė je.

Dar 400 eu rų gau ta iš Svei ka-
tos rė mi mo fon do, 3493 eu rus 
drau gi ja ga vo pa tei ku si pro jek tą 
„Neį ga lių jų in teg ra ci ja per kū no 
kul tū rą ir spor tą“. Iš šių pi ni gų 
įsi gi jo laz dų šiau rie tiš kiems pa si-
vaikš čio ji mams, ki li mė lių mankš-
tai, da ly va vo spor to šven tė se 
Ak me nė je ir Še du vo je.

Bend ra lė šų su ma per me tus 

sie kė 16 893 eu rus. Drau gi jos pa-
sta to iš lai ky mui iš leis ta 1987 eu-
rai, ry šio pa slau goms – 504 eu rai.

Ki tos lė šos nau do tos at ly gi ni-
mams fi nan si nin kui, me no va do-
vui, tre ne riui, bū re lių va do vams, 
pro jek tų vyk dy to jams, so cia li-
niam drau di mui. Be to, pirk tos 
me džia gos bū re lių veik lai, mu zi-
kos inst ru men tų ir kt.

Nukelta į 3 psl. 

Au to rės nuo tr.

Su rink ti mo kes čiai ir do ta ci-
jos su da rys 27,4 mi li jo no eu rų, 
99 tūks tan čiai eu rų li ku tis iš 
praė ju sių me tų bei 930 tūks-
tan čių eu rų pa sko lų. Grą žin ti 
pa sko lų šie met rei kės 945 tūks-
tan čius eu rų.

Pas te bė ta, jog šie met ma žiau 
lė šų bus per skirs to ma.

TikimasibaigtiKultūros
centrorekonstrukciją

Vie nas iš svar biau sių šiuo 
me tu vyk do mų pro jek tų Kel mės 
kul tū ros cent ro re konst ruk ci ja 
ir mo der ni za vi mas.

Pir ma ja me eta pe šiam pro-
jek tui gau ta 1 mi li jo nas 87 

tūks tan čiai eu rų vals ty bės in-
ves ti ci jų fon do lė šų. Už šiuos 
pi ni gus su tvar ky ta bib lio te ka, 
pa keis tas pa sta to sto gas, du rys 
ir lan gai.

Ant ra ja me eta pe gau ti 396 
tūks tan čiai eu rų. Jie pa nau do-
ti sta ty bos, nuo te kų, šil dy mo 
ir vė di ni mo sis te mų įren gi mo 
dar bams.

Tre čia ja me eta pe skirta1 mi-
li jo nas 273 tūks tan čiai eu rų. 
Šios lė šos nau do ja mos sce nos 
me cha niz mų mo der ni za vi mui, 
kė dėms ir ki tai di džio sios ir ma-
žo sios sa lė įran gai.

Bend ra su ma, ku rios pri reiks 
vi  siems kul tū ros cent ro re-

konst ruk ci jos ir mo der ni za vi mo 
dar bams, 3 mi li jo nai 905 tūks-
tan čiai eu rų. Pro jek tas fi nan-
suo jams ir koo pe ruo tų Eu ro pos 
są jun gos, vals ty bės in ves ti ci jų 
fon do bei sa vi val dy bės biu dže-
to lė šų.

Sa vi val dy bės at sto vai pa si-
džiau gė, jog Kul tū ros cent ro re-
konst ruk ci jos ir mo der ni za vi mo 
pro jek tas lai ko mas pa vyz di niu 
vi so je ša ly je. Pui kiai iš nau do tos 
vi sos erd vės. At si ra do dau giau 
pa tal pų įvai riai veik lai: bu vu-
sia me fo je įreng ta pa pil do ma 
sa lė, po že mi nė je da ly je įkur-
tas Ama tų cent ras, bu vu sia me 
kie me ly je – ga le ri ja, bai gia ma 
įreng ti Ma žo jo teat ro sa lė ir 
mo der ni sce na. Liks tik pa sku-
ti nie ji dar bai.

Vi są de šimt me tį už si te sę re-
konst ruk ci jos dar bai šie met tu-
rė tų baig tis.

Šie met bus pra dė ta Kel mės 
„Au ku ro“ pa grin di nės mo kyk los 
vi daus tvar ky bos dar bai. Jiems 
pri reiks 180 tūks tan čių eu rų.

Sportocentruidaugiau  
kaip5milijonai

A. Mac ke vi čiaus mik ro ra jo-
ne iš ki lo dar vie nas mo der nus 
pa sta tas dau gia funk cis spor to 
cent ras. Šie met bai gia si pir ma-
sis sta ty bos eta pas. Įsi sa vin ta 3 
mi li jo nai 56 tūks tan čiai eu rų.

Nukelta į 3 psl. 

Šian dien nu ma to mi kri tu-
liai (lie tus, kai kur šlapd ri ba). 
Tem pe ra tū ra die ną 2–7 laips-
niai ši lu mos.

Ry toj nak tį ir die ną daug kur 
pro gno zuo ja mi kri tu liai, bus 
vė juo ta. Tem pe ra tū ra nak tį 
nuo 1 laips nio šal čio iki 3 laips-
nių ši lu mos, die ną 2–7 laips-
niai 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“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

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

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai-
tomiausias ir populiariausias Šiau-
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek-
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai-
kraščio versiją ir naudotis laikraš-
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume-
ratoriai naujausią numerį turi gali-

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va-
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu-
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu-
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo-

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė-
site skaityti elektroninę laikraš-
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at-
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni-
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


