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Tris de šimt dve jų me tų pe da go gi nį dar bo sta žą 
tu rin ti šiau lie tė lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros 
mo ky to ja me to di nin kė, švie ti mo va dy bos 
ma gist rė Lai ma Ma la kaus kie nė ant rą kar tą 
gy ve ni me ta po ne rei ka lin ga mo kyk lai.
Šie met Rug sė jo 1-oji  jai bus ne šven tė, o 
gi lios nuo skau dos die na. Mo ky to ja spė ja, kad 
iš mies to Suau gu sių jų mo kyk los ji at leis ta, 
kai iš drį so pa pra šy ti Sei mo na rių pa gal bos. 
„Prit rū ko ne vie tos mo kyk lo je, o žmo giš ku mo“, 
– įsi ti ki nu si L. Ma la kaus kie nė.

Mo ky to ja ne be rei ka lin ga – 
pa skli do su si do ro ji mo nuo jau ta

Ri ta ŽA DEI KY TĖ
rita@skrastas.lt

Atleidimolapelis–
priešrugsėjo1-ąją

Tre čia die nį, li kus vos ke
tu rioms die noms iki nau jų
jų moks lo me tų pra džios, L. 
Ma la kaus kie nei Suau gu sių jų 
mo kyk los di rek to rė Ja ni na 
Le me žo nai tė įtei kė at lei di mo 
la pe lį. Nuo rugp jū čio 31 die
nos mo ky to ja ne ten ka dar bo 
šio je mo kyk lo je.

Ba lan džio 30ąją mo ky to ja 
L. Ma la kaus kie nė iš mo kyk los 
va do vės bu vo ga vu si įspė ji mą 
dėl atei di mo iš dar bo.

„Di rek to rė mo ty va vo tuo, 
kad mo kyk lo je ma žė ja mo ki
nių. Man bu vo paaiš kin ta, kad 
aš pa sku ti nio ji bu vau priim
ta į dar bą, to dėl pir mo ji esu 

at lei džia ma“, – ne slėp da ma 
skau du lio pa sa ko jo L. Ma la
kaus kie nė.

Mo kyk los di rek to rė J. Le
me žo nai tė „Šiau lių kraš tui“ 
tvir ti no, kad nuo 2012 me tų 
šio je mo kyk lo je mo ki nių skai
čius su ma žė jo nuo 450 iki 
320.

Di rek to rė tei gė, kad iš mo
kyk los at leis ta ne tik L. Ma la
kaus kie nė, bet ir dar ke le tas 
mo ky to jų, ta čiau vi sos ki tos 
at leis to sios – pen si nio am
žiaus.

Mo ky to ja L. Ma la kaus kie
nė ban dė aiš kin tis, ko dėl 
mo kyk los va do vy bė pa lie
ka dirb ti li tua nis tę be kva
li f i  ka ci nės ka te go ri jos, o 
mo ky to ją me to di nin kę at
lei džian ti.

Nukelta į 3 psl.

NUOS KAU DA: Tris de šimt dve jų me tų pe da go gi nio dar bo sta žą 
tu rin ti li tua nis tė Lai ma Ma la kaus kie nė spė ja, kad dar bo mo kyk lo je 
ne te ko, nes pa pra šė Sei mo na rių pa gal bos.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Jei ke tur ko jui Šiau lių ap skri ties po li ci jos 
pa gal bi nin kui bel gų avi ga niui Na tui bū tų 
kur pri ka bin ti me da lį už pa gal bą po li ci jai, 
ap do va no ji mų šis šuo grei čiau siai tu rė tų ne 
vie ną. Na tas – ne tik ne pa mai no mas pėd se kys, 
jis – iš ti ki mas drau gas sa vo dre suo to jui Pat ru lių 
rink ti nės Ki no lo gų bū rio va dui Arū nui Pet ro šiui.
Pa ty ru sio ki no lo go min tys apie žmo gaus ir 
šuns bi čiu lys tę, apie tai, kaip iš si rink ti gy vū ną  
ir ko kią įta ką au gin ti niui da ro mei lė.

Ge riau sias drau gas

Edi ta KARK LE LIE NĖ
edita@skrastas.lt

Judviejų„chemija“
Su si tin ka me Šiau lių ap skri

ties po li ci jos ki no lo gų būs ti nės 

te ri to ri jo je. Ki no lo gų va das A. 
Pet ro šius ne tru kus pa si ro do 
su Na tu. Gu vus šuo net spir ga 
pri lai ko mas pa va dė liu, o ga vęs 
lei di mą pa siau tė ti pa si lei džia 
pa skui iš mes tą ka muo liu ką.

Nukelta į 9 psl.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

BEND RA VI MAS: Bi čiu liams vi sa da yra apie ką pa kal bė ti.

pROjEKtAS: Vil niaus se na mies ty je du ris at vė rė 
pro jek tas „Fresh so das ant sto go“. Neei li nė je 
vie to je – ant vie no se na mies čio sto gų – įreng tas 
so das ant sto go. Tai gam tos oa zė, ku rio je 
su si jun gia tech no lo gi jos ir svei ka gy ven se na. So dą 
su pro jek ta vo žy mi sti lis tė, land šaf to spe cia lis tė 
Re na ta Mi kai lio ny tė.

NATO„gerbs“UkrAiNOs
NOrąTApTiAlJANsONAre
Uk rai nos prem je rui Ar se ni jui Ja ce niu kui pa
reiš kus, kad ša lis vėl mė gins tap ti NA TO na re, 
Al jan so ge ne ra li nis sek re to rius An der sas Fo gas 
Ras mu se nas tei gė, kad gerbs to kį jos no rą.
„Mes vi siš kai gerb si me Uk rai nos spren di mą 
at si sa ky ti neut ra lu mo, taip pat jos no rą tap ti 
NA TO na re“, – sa kė A. F. Ras mu se nas penk ta
die nį Briu se ly je. Al jan sas esą lai ko si prin ci po, 
kad kiek vie na ša lis tu ri tei sę dėl to ap si spręs ti 
be įsi ki ši mo iš išo rės. Ir mes ti ki mės, kad šio 
prin ci po pai sys ir ki tos vals ty bės, pri dū rė jis, 
tu rė da mas ome ny je Ru si ją.
A. F. Ras mu se nas pri myg ti nai pa ra gi no Mask
vą to liau ne kurs ty ti konf lik to Uk rai no je. „Mes 
ra gi na me Ru si ją su stab dy ti ne le ga lius sa vo 
veiks mus, nu trauk ti pa ra mą gink luo tiems se
pa ra tis tams ir im tis sku bių ir įti ki na mų žings
nių šiai rim tai kri zei dees ka luo ti“, – teigė jis po 
sku biai su šauk to NA TO Ta ry bos po sė džio.

Ge di mi no SA vic KiO (EL TA) nuo tr.

Va kar Lie tu vos ka ri nių oro pa jė gų (KOP) Avia ci jos 
ba zė je Šiau liuo se nu si lei do še ši Por tu ga li jos KOP 

nai kin tu vai F-16 „Figh ting Fal con“. 

Į Šiau lius at skri do še ši 
po rtu ga lų nai kin tu vai

Kvailyste kve pian tis pro jek tas – 
ša lia NA TO ba zės
Sta sys Tu mė nas sa ko, jog „sva jo nių pro jek tą“ rei kė jo 
ver tin ti geo po li ti na me kon teks te: „Ži nant, kaip yra 
nau do ja mi „minkš tie ji pa ke tai“, ne rei kė jo sku bė ti.“
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