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Festivalis

M. Bilius

Moneta

Verslas

Kurtuvėnuose įvyko XVII respublikinis
teatrų festivalis.

M. Bilius – pasaulio čempionas ir rekordininkas.

Kolekcinėse monetose pagerbti žemaitukas ir lietuvių skalikas.

Žmonės nepradės vietoje šokolado pirkti
obuolių.
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Orai Šiauliuose
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Orai Lietuvoje ir svetur.
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Gatvės ir daugiabučių šaligatviai grįsti
valdžios pažadais
Jei būtų tai įmanoma, ko gero, Šiaulių mieste
neliktų nei žvyruotų gatvių, nei išklypusių
šaligatvių. Deja, miestiečiai, nusivylę valdžios
atstovų žadėtu proveržiu šioje srityje, meta
krūvon savo pinigėlius ir naujomis trinkelėmis
kloja miestui priklausančius šaligatvius bei
asfaltuoja gatves.
Jūratė RAUDUVIENĖ
j.rauduviene@snaujienos.lt
Savivaldybė gudrauja
„Šiaulių naujienų“ pakalbintas
daugiabučių namų bendrijų pirmininkas Bachramas Zeinalovas
papasakojo, kad Radviliškio g. 78
namo daugiabučio namo savininkų bendrija bandė dalyvauti Savivaldybės išreklamuotoje vadinamojoje 50x50 daugiabučių namų
šaligatvių remonto programoje.
Dar 2016 m. žadėjus startuoti šiai
programai, bendrijoms buvo siūloma pasirašyti trišales sutartis
su Šiaulių miesto savivaldybe ir
darbų rangovu. O sutartyse finansavimo proporcijos jau pasikeitė

gyventojų nenaudai 60x40.
„50x50 šią programą mes vadiname buitiniu pavadinimu. Kadangi bendrija prie savo daugiabučio neturi suformuoto žemės
sklypo, turi mokėti 60 procentų
projekto vertės“, – aiškino Miesto
ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja
Eglė Bružienė.
Mero pavaduotojas Domas
Griškevičius aiškina, kad taip
gyventojai „skatinami“ parengti
savo daugiabučių namų detaliuosius planus. Vicemeras nenorėjo
sutikti, jog Savivaldybė šitaip
gudrauja, nes dauguma miesto
daugiabučių suformuotų žemės
sklypų neturi, vadinasi, ir paramos lėšų reikės
mažiau.
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Trumpai
Atostogos

Turkija

Šią vasarą atostogauti planuoja
maždaug pusė šalies gyventojų.
Dalis jų savo poilsio išlaidas padengti ketina pasinaudodami ne
tik santaupomis, bet ir alternatyviais finansiniais šaltiniais.

Pirmadienį prasidėjo 17-os opozicinio Turkijos dienraščio „Cumhuriyet“ žurnalistų ir administracijos darbuotojų teismas. Jiems
iškelta byla pasaulį privertė dar
kartą sunerimti dėl spaudos laisvės
padėties šalyje ją valdant prezidentui Redžepui Tajipui Erdoganui.

Ataka Šveicarijoje
Šveicarijos Šafhauzeno mieste grandininiu pjūklu ginkluotas
asmuo sužeidė penkis žmones,
du iš jų – sunkiai. Policijos pareigūnai užtvėrė gatves, užsibarikadavo miesto įmonėse esantys žmonės.

Prancūzija
Praėjus vos keliems mėnesiams
nuo prezidentavimo pradžios,
10 proc. punktų sumažėjo Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono populiarumas.

Lenkija
Lenkijos prezidentas Andžejus
Duda pirmadienį paskelbė vetuosiąs du iš trijų įstatymo projektų,
kuriais siekiama reformuoti šalies
teismų sistemą. Taip jis bent iš
dalies nuramino tuos, kurie baiminosi, kad valdančioji „Teisės ir
teisingumo“ partija (PiS) Lenkijoje pakenks valdžių padalijimo
principui.
„Šiaulių naujienų“ informacija

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Šiaulių universitetas: stojimo
rezultatai daužo abiturientų viltis
Paskelbti šių metų metų pagrindinio priėmimo į Lietuvos
aukštąsias mokyklas pirmojo etapo rezultatai. Iš viso
pakviesta studijuoti per 22 tūkst. stojančiųjų. Tai mažiau nei
pernai. Paaiškėjus rezultatams, didžiausią nerimą kelia tai,
kad į Šiaulių universitetą šiemet per pirmąjį priėmimo etapą
pakviesta 56,2 proc. mažiau stojančiųjų nei pernai.
Ramunė ZUBRICKIENĖ
r.zubrickiene@snaujienos.lt
Švietimo politika šiurkščiai
koreguoja stojančiųjų norus
Šiaulių universitetas informuoja, kad po pirmojo stojimų
etapo bakalauro studijas kviečia
pradėti 89 abiturientus: 41 žmogų – valstybės finansuojamose,
48 – valstybės nefinansuojamose
vietose. Tokiu būdu ŠU suformuoja iš viso 8 studijų progra-

mas: 1 humanitarinių mokslų
srities studijų programą, 2 – sveikatos mokslų srities, likusias 5 –
ugdymo mokslų.
Tai, kad į Šiaulių universitetą per pirmąjį priėmimo etapą
pakviesta net 56,2 proc. mažiau
stojančiųjų nei pernai, verčia sunerimti. Pernai po tokio paties
etapo studijuoti pakviesta iš viso
203 žmonės: 73 į valstybės finansuojamas, 130 – į valstybės nefinansuojamas vietas.

Šiaulių universitetas pastebi,
kad naujausi šalies švietimo politikoje priimti sprendimai daužo
stojančiųjų viltis ir šiurkščiai koreguoja jų siekius studijuoti vienose ar kitose studijų programose, vienuose ar kituose Lietuvos
miestuose.
Nuo pat vakar ryto Šiaulių
universiteto Priėmimo komisija
bendrauja su nusivylusiais abiturientais, kurie sužinojo, kad yra
kviečiami studijuoti Vilniaus ar
Kauno universitetuose, nors siekė
mokytis Šiauliuose.
„Pirmajame etape bendras besirenkančiųjų studijas Šiaulių universitete skaičius, lyginant su praėjusiais metais, yra mažesnis, tačiau
tokie rodikliai mūsų
nestebina.
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Šiauliečių vasaros greitis – 100 km/h
Praėjusio penktadienio vakarą Šiauliuose, Žemaitės gatvėje, kur leidžiamas greitis 70 km/h, pareigūnai išaiškino per 10 pažeidėjų, skriejusių 100 km/h ar didesniu greičiu. Dviejų eismo juostų kelias (nuo viaduko)
daugeliui vairuotojų atrodo patogus įsibėgėti, nors pasiaiškinimų teko išgirsti pačių įvairiausių. Vienas po kito sustabdyti du BMW vairuotojai (100 ir 113 km/h greitis) sakė, kad ką tik nusiplovė automobilį ir greitai
važiavo, kad vėjas nupūstų vandens lašus. Kiti teisinosi, kad juos skubėti „spaudė“ kiti vairuotojai, o kai kurie į spidometrą tiesiog nežiūrėdavo ir sužinoję savo greitį gerokai nustebo. Greičio kontrolė buvo vykdoma
ir ketvirtadienį. Tąkart didžiausias – 107 km/h greitis fiksuotas Dubijos gatvėje, kur leidžiama 50 km/h. Per abu vakarus nubausti 35 greičio mėgėjai. Daugiausiai (17 vairuotojų) greitį viršijo nuo 21-30 km/h. Taip
pat surašyti 2 protokolai už tamsintus stiklus, 2 buvo be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo. Taip pat penktadienio popietę maždaug 2 val. pareigūnai dirbo Tilžės – Aušros g. sankryžoje, netoli Ginkūnų.
Čia patikrinta per 200 vairuotojų. Visi buvo blaivūs.

Šiaulių universitetas:

stojimo rezultatai
daužo abiturientų viltis
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Tarptautinėje izikos olimpiadoje
Indonezijoje šiaulietis pelnė sidabro medalį
48-ojoje tarptautinėje fizikos
olimpiadoje, liepos 16–24 dienomis vykusioje Džokjakartoje
(Indonezija), Lietuvos komanda
iškovojo du sidabro ir du bronzos
medalius ir pagyrimo raštą.
Sidabro medalį olimpiadoje pelnė dvyliktokas Jokūbas Pelanskis
iš Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
(mokytoja Aurelija Pelanskienė).
Lietuviams olimpiadoje teko spręsti
ilgus ir sunkius uždavinius, vienas
jų – parengtas pagal magistratūrosdoktorantūros lygio fizikos vadovėlio medžiagą. Mokiniai olimpiadoje

atliko dvi eksperimentines ir tris teorines užduotis. Vienoje iš eksperimentinių užduočių dalyviams teko
nagrinėti molekulių difuziją ir jos
įtaką tirpalo lūžio rodikliui, kitoje –
grafito šerdelės levitaciją magnetiniame lauke. Teorinės užduotys
buvo trys: apie galaktikų tamsiąją
materiją, apie tamsiąją energiją ir
Visatos plėtimąsi, apie Indonezijai
aktualius gamtinius pavojus (ugnikalnių išsiveržimus, žemės drebėjimus, cunamius). Olimpiadoje
dalyvavo daugiau nei 400 mokinių
iš 88 šalių. Renginio metu tarptau-

tinių fizikos olimpiadų prezidentui dr. Hans Jordens buvo įteiktas
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministrės pasirašytas raštas, pavirtinantis, jog 2020 metais
tarptautinė fizikos olimpiada vyks
Lietuvoje. Lietuvos komandos šioje
olimpiadoje dalyvauja nuo 1992 m.
Dalyvavimą olimpiadoje pagal
vykdomą Gabių ir talentingų vaikų
ugdymo programą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
„Šiaulių naujienų“ informacija

Petraičių tvenkinyje vėl gali gyventi ir
Petraičių tvenkinyje atitinka visas
tvenkinį ir ištekant iš jo.
veistis žuvys traičių
Paskutinio tyrimo duomenimis, normas.

Atkelta iš 1 p.
Viena vertus, stojančiųjų skaičių didžiąja dalimi lėmė ir pastarųjų metų šalies, o ypač Šiaulių
apskrities, demografiniai pokyčiai. Pavyzdžiui, vien per pastarąjį dešimtmetį, skaičiuojant nuo
2007 m., netekome kone 65 tūkst.,
arba 20 proc., krašto gyventojų.
Natūralu, kad demografinius pokyčius atspindi ir bendras Šiaulių
universiteto bei kitų šalies aukštųjų mokyklų pirmakursių skaičius.
Kita vertus, šių metų pirmakursių
skaičių ne mažiau lėmė Švietimo
ir mokslo ministerijos naujai priimtos priėmimo į aukštąsias mokyklas pataisos“, – sako Šiaulių
universiteto tarybos pirmininkas
Rimvydas Vaštakas.
Abiturientai stojimo
rezultatais nusivylę
Šiaulių universiteto studijų
prorektorius prof. dr. Remigijus
Bubnys aiškina, kad Švietimo ir
mokslo ministerijai įvedus naują tvarką universitetas prarado
daugiau nei mėnesį. Pernai pretendentai studijas universitetuose galėjo rinktis iki rugpjūčio
pabaigos. Prarastas mėnuo –
prarasti studentai. „Šiais metais
iki liepos 19 d., kai baigėsi bendrojo priėmimo pirmasis etapas,
turėjome 10 studijų programų,
kurioms trūko vos kelių studentų iki rentabilumo ribos. Iš esmės neabejojame, jog galiojant
ankstesniam priėmimo terminui,
reikiamas studentų skaičius šiose mūsų universiteto studijų programose būtų surinktas“, – aiškino R. Bubnys.
Dėl susidariusios situacijos
didelė dalis norėjusių studijuoti
Šiaulių universitete liko nusivylę.
„Daliai visuomenės ir politikų
galbūt atrodys keista, kad jaunimas, kviečiamas studijuoti Vilniaus ar Kauno universitetuose,
tuo visai nesidžiaugia. Deja, šiandieninė Lietuvos realybė yra tokia,
kad daliai šalies šeimų studijos
Šiaulių universitete yra galimybė
jų vaikui gauti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir įgyti norimą
specialybę mieste, kuriame pragyvenimo kaštai yra nepalyginamai

mažesni nei didžiuosiuose Lietuvos miestuose“, – abiturientų reakcijas komentuoja Šiaulių universiteto komunikacijos vadovas
dr. Modestas Grigaliūnas.
Geros naujienos dėl magistro
studijų
Nors pakviestų studijuoti universitete šiemet yra mažiau, stojančiųjų į antrosios pakopos studijas skaičius išaugo ir keliomis
dešimtimis peržengė pernykščius
rezultatus. Pastebėta, kad vis daugiau Šiaurės Lietuvos regiono
žmonių ima vertinti magistrantūros studijų teikiamus pranašumus.
„Antrosios studijų pakopos programos patrauklios ne tik mūsų,
bet ir kitų universitetų ar kolegijų
absolventams. Pernai po pirmojo
priėmimo etapo sulaukėme 158
pretendentų, o šiemet skaičiuojame jau 190 magistrantų“, – sakė
prof. dr. R. Bubnys.
Panašiai kaip ir praėjusiais metais, daugiausia pretendentų išreiškė norą studijuoti Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultete.
O tarp populiariausių Šiaulių universiteto magistrantūros studijų
programų atsidūrė edukologija,
viešasis valdymas, socialinis darbas ir vizitine kortele tapusi specialioji pedagogika.
Tuo metu studijuoti Šiaulių
valstybinėje kolegijoje pakviesti
454 asmenys. Į valstybės finansuojamas vietas pakviesti 292, į
valstybės nefinansuojamas – 162.
Studijuoti nuolatine forma pakviesta 315, ištęstine – 139 stojantieji. Palyginti su praėjusiais
metais, pakviestųjų studijuoti
ŠVK skaičius pirmo etapo metu
sumažėjo 20,76 proc.
Pranešama, kad daugiausiai
stojančiųjų pakviesta į socialinio
darbo, informacinių sistemų technologijos, automobilių techninio
eksploatavimo ir bendrosios praktikos slaugos studijų programas.
Praėjusiais metais priėmimas
buvo vykdomas į 22 kolegijos
studijų programas, o šiemet – į
18 programų. Skaičiuojama, kad
vidutiniškai į vieną studijų programą šiemet pakviesta 25,2 stojančiojo (3,2 proc. mažiau negu
pernai).

Aplinkosaugininkai vis dar
stebi beveik prieš metus per
gaisrą Radviliškio granulių gamykloje užteršto Pakruojo rajono Petraičių tvenkinio būklę.
Tvenkinio vandens kokybė jau
praėjusių metų pabaigoje atitiko
normas.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai, išanalizavę visus tyrimų duomenis,
konstatavo, kad vandens kokybė
šiai dienai atitinka normas, reikalingas gėlavandenėms žuvims
gyventi ir veistis.
Ilgalaikiai Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamento
Valstybinės analitinės kontrolės
skyriaus atliekami Obelės upelio
vandens tyrimai rodo, kad vandens kokybė Pakruojo rajono Petraičių tvenkinyje gera. Vandens
mėginiai tyrimams yra imami
Obelės upelyje prieš įtekant į Pe-

ištirpusio vandenyje deguonies
kiekis atitinka normas ir ištekant
iš tvenkinio net yra didesnis nei
įtekant. Vandens rūgštingumas pH
taip pat normalus ir tiek įtekant,
tiek ištekant iš tvenkinio, svyruoja
apie 8.
Buvo atliktas ir biocheminio
deguonies suvartojimo (BDS7)
tyrimas. Jis atitinka normas, tai
yra, neviršija 6 mg/l O2. Per gaisrą Radviliškio granulių gamykloje
į Obelės upelį įtekančio vandens
BDS normos buvo viršytos 500
kartų.
Taip pat tirta, kiek Obelės upelio
vandenyje yra nitritų, azoto ir fosforo. Visi matavimai buvo atlikti
atsižvelgiant į paviršinių vandens
telkinių, kuriuose gali gyventi ir
veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės ribines vertes. Tad
šiai dienai galima konstatuoti, kad
vandens kokybė Obelės upelyje ir

Obelės upelis ir Petraičių tvenkinys buvo užteršti pernai spalį,
kai per gaisrą Radviliškyje, granules gaminančioje įmonėje, po
gesinimo užterštas vanduo pateko į Obelės upelį ir į Radviliškio
miesto nuotekų tinklus. Radviliškio nuotekų valymo įrenginių darbas dėl patekusių teršalų sutriko
ir nevalytos nuotekos kurį laiką
tekėjo į Obelės upelį. Taršalai pasiekė ir Pakruojo rajono Petraičių
tvenkinį.
Nuo ekstremalaus įvykio paskelbimo pradžios iš Petraičių
tvenkinio į kitus vandens telkinius
buvo perkelta beveik 20 tonų gyvos žuvies. Vėliau buvo renkamos
ir registruojamos kritusios žuvys.
Surinkta daugiau kaip keturios tonos žuvies.
Pagal ŠRAAD parengė
Laima TRUMPYTĖ

Kurtuvėnuose įvyko XVII respublikinis teatrų
pasiūlyta pramogų tiek vaikams, retrospekyvinė tapybos darbų eksfestivalis
tiek suaugusiesiems, festivalio pozicija. Įspūdingu reginiu tapo
Kurtuvėnuose vykęs XVII respublikinis teatrų festivalis šiemet
buvo skirtas Povilo Višinskio vardo prizui laimėti.
Šiemet festivalyje pasirodė Vilniaus, Klaipėdos, Utenos,
Akmenės ir kt. teatrų kolektyvai,
teatralus mėgėjus stebėjo festivalio
garbės svečias režisierius Gytis Padegimas. Renginio metu įspūdžių
netrūko – vyko muzikos koncertai,

lankytojai apžiūrėjo menines instaliacijas. Parapijos namuose veikė
Algirdo Kontrimo fotografijų ir
Aurimo bei Žanetos Šimkų skulptūrų parodos. Svirno galerijoje veikė dvi fotografijų parodos: Arūno
Kulikausko „Saulės takas“ ir Giedriaus Petrausko „Šiuolaikinių menininkų portretai“.
Kurtuvėnų dvaro ratinėje –
menininkės Vitos Žabarauskaitės

šviesos šou ant svirno pastato „Iš
Kurtuvėnų istorijos“.
Klasikinės muzikos mėgėjai
Kurtuvėnų bažnyčioje klausėsi
Nacionalinės filharmonijos Čiurlionio kvarteto koncerto su soliste
Asta Kriščiūnaite.
Dvi dienas trukusį festivalį vainikavo ugnies šou spektaklis.
„Šiaulių naujienų“ informacija

Artūro STAPONKAUS nuotr.

