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Vaikų žaidynės

Regbis

Monmartras

Šiaulių sportininkai išlydėti į 52-ąsias
pasaulio vaikų žaidynes.

Stipriausi Lietuvos regbio klubai dalyvaus jubiliejiniame čempionate.

Tarptautinis festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika 2018“ – vėl Šiauliuose.
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Šiaulių aukštosios mokyklos jau
skaičiuoja pirmakursius
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Abiturientai mielai studijas renkasi ir Šiauliuose.
Šiemet priėmimo rezultatais ypač džiaugiasi
Šiaulių universitetas. Panašaus, kaip ir
praėjusiais metais, stojančiųjų skaičiaus sulaukė
ir Šiaulių valstybinė kolegija. Tai tik įrodo, kad
mūsų miestas gali būti patrauklus studijoms.

Diana JANUŠAITĖ
d.janusaite@snaujienos.lt
Paliko tik gerai įvertintas
programas
Šiaulių universitetas po pirmojo
pagrindinio priėmimo etapo pabaigos studijuoti kviečia 23 proc.
daugiau būsimųjų studentų, nei tai

Trumpai
Pažanga
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių
komitetas paskelbė savo baigiamąsias išvadas ir rekomendacijas
dėl Lietuvos ketvirtojo periodinio pranešimo pagal Tarptautinį
pilietinių ir politinių teisių paktą.
Šiose išvadose teigiamai įvertintos Lietuvos pastangos 2012-2018
metais stiprinti žmogaus teisių apsaugą, valstybės institucijų veiklą,
skirtą užtikrinti prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Šiame kontekste pozityviai
įvertinti sprendimai įkurti Nacionalinę žmogaus teisių instituciją ir
Tautinių mažumų departamentą.

Rizika
Specialiųjų tyrimų tarnybos
korupcijos prevencijos specialistai įvertino Kultūros paveldo de-

partamento prie Kultūros ministerijos veiklą priimant sprendimus
dėl objektų pripažinimo kultūros
vertybėmis ir sudarant nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybas. Nustatyta, kad šiuose
procesuose egzistuoja korupcijos
rizika ir pateikti siūlymai, kaip
galima ją sumažinti.

Migrantai
Daugiau kaip 400 į pietus nuo
Sacharos esančių šalių migrantų
ketvirtadienį įveikė dvigubą Maroką ir Ispanijai priklausantį Seutos miestą skiriantį barjerą. Kai
kurie jų puolė saugumo pajėgas
negesintomis kalkėmis, pranešė
vietos policija.

Streikai
2018 m. gegužę švietimo įs-

taigos surengė 47 įspėjamuosius
streikus, kuriuose dalyvavo 814
darbuotojų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Daugiausia streikų surengta Vilniaus (11),
Kauno (10) ir Panevėžio (9) apskrityse.

Alimentai
Tūkstančiai alimentų nemokėjusių tėvų, už kuriuos išlaikymo
išmokas jų vaikams mokėjo valstybė, raginami sumokėti skolas.
„Sodra“, nuo šių metų pradžios
perėmusi Vaikų išlaikymo fondo
funkcijas, iš kurio mokamos išmokos tėvams ar globėjams, kurie
vieni augina vaikus ir nesulaukia
priteistų alimentų, pradėjo išieškoti skolas.
„Šiaulių naujienų“ informacija

galėjo padaryti praėjusiais metais
tokiu pat metu. Šiaulių universiteto
studijų prorektorius prof. dr. Remigijus Bubnys „Šiaulių naujienoms“
sako, kad priėmimo rezultatai išliko stabilūs ir tai džiugina.
„Manau, tokių rezultatų pasiekėme, nes po studijų krypčių
vertinimo palikome tik gerai

įvertintas studijų programas, o tai
leido labiau susikoncentruoti ties
pageidaujančiais studijuoti. Įtakos tam turėjo ir tai, kad siekiame
dalyvauti aukštųjų mokyklų optimizacijos procese, pasirinkome
kelią – jungtis su Vilniaus universitetu“, – komentuoja R. Bubnys.
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Šiąnakt pamatysime
ilgiausiai trunkantį Mėnulio
užtemimą
čiau Žemės palydovas į šešėlį pilJustina KYBARTAITĖ
j.kybartaite@snaujienos.lt
Šiąnakt įvyks antrasis šiais metais pilnas Mėnulio užtemimas.
Tai bus ilgiausiai per visą XXI
amžiaus istoriją truksiantis pilnas
Mėnulio užtemimas, kuris būna
kartą per šimtmetį. Nuo tos akimirkos, kai Žemės šešėlis pradės
kristi ant Mėnulio krašto, iki tol,
kol Mėnulis ir vėl ims ryškiai švytėti, praeis net keturios valandos.
Visa tai galės stebėti Europos,
Azijos, Afrikos, Australijos ir Pietų Amerikos gyventojai. Mėnulis Lietuvoje tekės jau prasidėjus
pusšešėlinei užtemimo fazei, ta-

nai panirs tik po 22 val., todėl turėsime galimybę pasigrožėti šiuo
įspūdingu dangaus reiškiniu.
Mėnulio užtemimą
palankiausia bus stebėti
užmiestyje
Liepos 27-ąją įvyks visiškas
Mėnulio užtemimas. Ožiaragio
žvaigždyne šviečiantis Mėnulis
Vilniuje patekės 21 val. 19 min.
Žemės šešėlis ant Mėnulio slinkti
pradės 21 val. 24 min., o visiškai
padengs jį 22 val. 30 min. Užtemimo maksimumas įvyks 23 val.
21 min. Žemės šešėlis slinkti nuo
Mėnulio pradės 00 val. 13 min. ir
visiškai nuslinks
1 val. 19 min.
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Šiaulių aukštosios mokyklos jau skaičiuoja pirmakursius
Renkasi pedagogikos studijas
Šiaulių universiteto duomenimis, pirmu pageidavimu studijas
universitete šiais metais rinkosi
215 jaunuolių, bet kuriuo prioritetu
Šiaulių universiteto studijų programos buvo pasirinktos 737 kartus.
Po liepos 23 d., kai baigėsi
pagrindinis prašymų studijuoti
aukštosiose mokyklose priėmimas, Šiaulių universitetas mokslo
metus pradėti jau kvies 109 naujuosius studentus: keturios dešimtys jų gaus kvietimą studijuoti
valstybės ﬁnansuojamoje vietoje,
septyniasdešimčiai jaunuolių bus
siūloma studijuoti už studijas mokant savo lėšomis. Lyginant su
praėjusių metų rezultatais, galima
stebėti stojančiųjų skaičiaus augimą: 2017 m. vasarą šiuo metu ŠU
studijas pradėti buvo kviečiami iš
viso tik 89 jaunuoliai.
Daugiausiai stojančiųjų susidomėjimo Šiaulių universitete sulaukė tokios programos kaip anglų
ﬁlologija, muzikos pedagogika,
pradinio ugdymo pedagogika ir
ikimokyklinis ugdymas, kūno kultūra ir sporto pedagogika, specialioji pedagogika ir logopedija, bus
formuojamos grupės ir į ekonomikos studijų programą bei verslo
administravimą.
Antrajam pagrindinio priėmimo etapui, taip pat papildomam
priėmimui bus teikiamos iš viso
9 studijų programos: visos aukščiau minėtos studijų programos,
taip pat integruotų gamtos mokslų
pedagogika bei socialinė pedagogika. 4 studijų programos, kurios
pirmojo etapo metu nesulaukė stojančiųjų susidomėjimo, tolimesniam priėmimui teikiamos nebus.
Iš viso 2018 m. priėmimui Šiaulių
universitetas teikė 13 bakalauro
studijų programų.
Populiarios ir magistrantūros
studijos
Šiaulių universiteto bendruomenė džiaugiasi ir gerais priėmimo į magistrantūros studijas rezultatais: į universiteto antrąją studijų
pakopą šiuo metu yra priimta jau
per 200 būsimųjų magistrantų, užpildytos visos valstybės skirtos ir
jos ﬁnansuojamos studijų vietos
(per 100), dar 100 magistrantų
studijas ﬁnansuos savo lėšomis.
Didžiausios naujųjų magistrantų
grupės, kuriose studijuos per 30 ir
per 20 studentų, suformuotos į socialinio darbo, edukologijos, viešojo valdymo studijų programas.
Po dvi dešimtis studentų studijuos
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Atkelta iš 1 p.

R. Bubnys: „Palikome tik gerai įvertintas programas.“

N. Šedžiuvienė: „Šiemet sulaukėme pakankamai stojančiųjų, nesame nusivylę.“

ir tokiose studijų programose kaip
ekonomika, specialioji pedagogika, vadyba. Dar 170 naujų studijuojančiųjų pasirinko ir tęstines
bei perkvaliﬁkavimo studijas.
Visi vakar kvietimus studijuoti
Šiaulių universitete gavę studentai
yra kviečiami su universitetu pasirašyti studijų sutartis. Šiauliuose jų laukia svetingai nusiteikusi
miesto ir akademinė bendruomenė: naujieji studentai studijų reikmėms gaus po asmeninį planšetinį kompiuterį, galės pretenduoti ir
gauti Šiaulių miesto savivaldybės
stipendijas (152 Eur/mėn), turės
100 proc. galimybę vieną semestrą ar net visus mokslo metus studijuoti užsienio universitetuose
pagal Erasmus programą, lengvai
gaus vietą Šiaulių universiteto
bendrabutyje, bus įtraukiami į
įvairias neakademines veiklas ir,
žinoma, studijuos pasirinktas perspektyvias studijų programas.

organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, kvietimus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose iš
viso gavo 21 809 stojantieji. Studijuoti valstybės ﬁnansuojamose
ir su studijų stipendijomis vietose
pakviesti 12 473 asmenys: universitetuose – 7 320, kolegijose –
5 153. Į valstybės neﬁnansuojamas
vietas pakviesti 9 336 stojantieji:
universitetuose – 3 844, kolegijose – 5 492.
Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės ﬁnansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į
programų sistemas (319) Kauno
technologijos universitete. Ši studijų programa pirmauja ir kolegijų
sektoriuje – Vilniaus kolegijoje
į šią programą pakviesti 177 stojantieji. Toje pačioje kolegijoje tik
vienu kvietimu mažiau sulaukė ir
stojantieji į tarptautinį verslą. Vilniaus universitete studijuoti teisę
pakviesti 159, politikos mokslus –
157, o mediciną – 143 stojantieji.
Panašus skaičius stojančiųjų gavo
kvietimus studijuoti programų inžineriją (140) Vilniaus Gedimino
technikos universitete, ekonomiką
(138) ir programų sistemas (132)
Vilniaus universitete.
Kolegijose panašaus skaičiaus
kvietimų sulaukė norintys studijuoti transporto logistiką (88) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, bendrosios praktikos slaugą
Vilniaus kolegijoje ir multimedijos technologiją Kauno kolegijoje,
į kurias pakviesta po 87 asmenis.
85 stojantieji pakviesti studijuoti
kompiuterinių tinklų administravimą Kauno kolegijoje. Vilniaus kolegijoje nemažai asmenų pakviesta
studijuoti reklamos vadybą (84) ir
buhalterinę apskaitą (81).
Iš viso studijuoti valstybės ﬁnansuojamoje ar neﬁnansuojamoje
studijų vietoje su studijų stipendi-

Dauguma studijuos nuolatine
forma
Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai taip pat nėra nusivylę priėmimo rezultatais. Kolegijos viešųjų ryšių specialistė Urtė Drąsutytė
informavo, kad pirmuoju prioritetu
savo prašymuose studijas Šiaulių
valstybinėje kolegijoje buvo įrašę
298 asmenys, atitinkantys stojimo
reikalavimus, antruoju – 261, visais prioritetais – 1307 asmenys.
Studijuoti pakviesti 436 asmenys,
2 iš jų – šimtukininkai!
Į valstybės ﬁnansuojamas vietas
2018 m. pakviesti 243 asmenys, 4
asmenys pakviesti į valstybės neﬁnansuojamas vietas su studijų
stipendija, į valstybės neﬁnansuojamas – 189. Studijuoti nuolatine
forma pakviesti 284, ištęstine –
152 stojantieji.
Daugiausiai stojančiųjų pa-

kviesta į socialinio darbo, bendrosios praktikos slaugos, buhalterinės apskaitos, informacinių
sistemų technologijos ir kosmetologijos studijų programas. Iš viso
stojantiesiems kolegija siūlė 17
studijų programų.
Rezultatais nėra nusivylę
Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė Natalija Šedžiuvienė dienraščiui komentuoja, kad galbūt
šiandien kolegija skaičiuotų didesnį pirmakursių skaičių, jeigu kojos
nebūtų pakišusi prastėjanti Šiaulių
regiono demograﬁnė situacija.
„Šiemet sulaukėme pakankamai stojančiųjų, nesame nusivylę.
Aišku, galėjome dirbti su didesniu
studentų skaičiumi, bet demograﬁnė situacija regione, matyt, padarė
savo. Pagrindiniu traukos centru
vėl išliko Vilnius, Kaunas“, – sako
pašnekovė.
Vis dėlto ji tikisi, kad abiturientai išliks aktyvūs ir kitais bendrojo
priėmimo etapais bei nuspręs pasirinkti studijas Šiaulių valstybinėje
kolegijoje. Direktorės nuomone,
Šiauliai – ypatinga vieta studijoms, nes miestas kompaktiškas,
patogus gyventi, be to, čia gyvendami studentai gali sutaupyti.
„Mes kiekvienais metais atsižvelgiame į darbo rinkos poreikius
ir siūlome naujas studijų programas, reikalingas verslui, pramonei. Šiaulių krašto žmonės turi
idealias sąlygas studijuoti Šiauliuose. Tik kiekvienam abiturientui reikia gerai apmąstyti, ką renkasi, kokios galimos to sprendimo
pasekmės“, – tvirtina kolegijos
direktorė.
Susidomėjo programų
sistemomis
Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacijos bendrajam priėmimui

ja ar be jos daugiausiai pakviesta į
programų sistemų studijų programą (344) Kauno technologijos
universitete ir mediciną (308) Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Kolegijose daugiausia kvietimų
išsiųsta studijuoti estetinę kosmetologiją (270) Socialinių mokslų
kolegijoje, tarptautinį verslą (252)
ir programų sistemas (232) Vilniaus kolegijoje.
Abiturientai dalyvaus ir
kituose etapuose
Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose bus
sudaromos nuo liepos 27 d. iki liepos 31 d.
Nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. vyks
antrasis pagrindinio priėmimo etapas. Šiame etape stojantieji galės
atnaujinti savo prašymą iki rugpjūčio 3 d. 16 val. keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami
nereikalingus pageidavimus arba
įrašydami naujų, bet tik į valstybės
neﬁnansuojamą vietą. Šio etapo
rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 valandos.
Antrajame etape stojantieji
gali pretenduoti: tiek į valstybės
ﬁnansuojamą, tiek į valstybės
neﬁnansuojamą studijų vietą su
studijų stipendija ar be jos, jeigu
pirmojo etapo metu sudarė valstybės neﬁnansuojamų studijų sutartį
su aukštąja mokykla (bet negavo
studijų stipendijos); tiek į valstybės ﬁnansuojamą, tiek į valstybės
neﬁnansuojamą studijų vietą su
studijų stipendija ar be jos, jeigu
negavo jokio kvietimo; tik į valstybės neﬁnansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudarė
valstybės ﬁnansuojamų ar valstybės neﬁnansuojamų su studijų stipendija studijų sutartį su aukštąja
mokykla.

FNTT tyrimas: beveik 150 tūkst. eurų, priklausančių kredito unijos
indėlininkams, vienas iš vadovų naudojo kaip savus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra teismui
perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiuo
metu jau bankrutavusios Telšiuose įsteigtos
kredito unijos kreditavimo tarnybos vadovas ir jam padėjusi kasininkė-vadybininkė
kaltinami beveik 150 tūkst. eurų pasisavinimu, sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu. Šios kredito unijos ikiteisminį tyrimą
FNTT pradėjo gavusi Lietuvos banko kreipimąsi, kuriame buvo pateikti duomenys, kad
unijoje gali būti perrašomi buhalteriniai dokumentai, fiksuojamos realiai neįvykusios
ūkinės finansinės operacijos.
Tyrimo metu surinkta pakankamai
duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad
2016 m. kovo–2017 m. gruodžio mėn. fak-

tinis Žemaitijoje veikusios kredito unijos administracijos vadovas, gyventojams pažadėjęs
padidinti jų turimus pajus ir paėmęs tūkstantines sumas, realiai šių lėšų kredito unijai nepateikė ir pasisavino beveik 120 tūkst. eurų.
Įtariama, kad buvęs kredito unijos administracijos vadovas pinigų prasimanydavo, kai,
indėlininkams nieko nežinant, nutraukdavo su
kredito unija sudarytas indėlių sutartis, o neva
jiems grąžintus grynuosius pinigus pasiimdavo pats. Be to, tūkstantines sumas kredito unija mokėjo už kaltinamojo sūnaus namo statybą. Oficialiai lėšos buvo skirtos kredito unijos
pastato remontui, o realiai dalis pinigų buvo
panaudota langams įsigyti ir namui įrengti.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad
iš kredito unijos seifo dingo beveik 40 tūkst.
eurų. Įtariama, kad pinigus paėmęs kaltina-

masis lėšų pasisavinimą įformino kaip pinigų
skolinimą, išrašant gyventojams vekselius. Be
to, atskleista, kad faktinis kredito unijos vadovas pasisavino kredito unijai priklausančius
30 tūkst. eurų, kai savo turimai nekilnojamojo
turto nuomos bendrovei gavo dvi paskolas.
Pasinaudodamas savo aukštomis pareigomis kredito unijoje, vadovas apgaule gavo
tūkstantines paskolas, žinodamas, kad įmonė sukūrė tik mokios reputaciją ir paskolos
negrąžins. Ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių
apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo
persekiojimo skyriaus prokuroro vadovaujami
FNTT tyrėjai Telšiuose, Plungėje ir Vilniuje atliko kratas. Buvo išimti apskaitos dokumentai,
kompiuterinės laikmenos ir kita tyrimui svarbi
informacija. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Baudžiamaja-
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me kodekse nustatyta, kad kaltinamiesiems
už jų įvykdytas nusikalstamas veikas gresia
maksimali laisvės atėmimo iki dešimties
metų bausmė.
Kredito unijos, pasisavinančios gyventojų
santaupos ir apgaulingai tvarkančios buhalterinę apskaitą, FNTT akiratyje atsiduria nebe

pirmą kartą. Per pastaruosius metus FNTT
baigė 4 ikiteisminius tyrimus. Šiuo metu dar
tęsiami ikiteisminiai tyrimai dėl 6 kredito unijų
veiklos. Bendra nusikalstamu būdu iš kredito
unijų gauta suma viršija 21,7 mln. eurų.
FNTT informacija

