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Sek ma die nį neei li nį 
Ti to nių kai mo 
bend ruo me nės 
su si rin ki mą su šau kę 
žmo nės iš si rin ko 
nau ją bend ruo me nės 
pir mi nin kę ir val dy bą. 
Iki tol bend ruo me nei 
va do va vu si Ma ri jo na 
Šiur nie nė ne be su ra do 
bend ros kal bos  
su ak ty vią ja kai mo 
gy ven to jų da li mi. Ši sie kė 
at gai vin ti bend ruo me nės 
veik lą, pa da ry ti ją vie šą  
ir skaid rią.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Bendruomenėsnariai– 
uždurų

Į bib lio te ką po vie ną ar ke lis 
ei nan tys žmo nės ne tru ko už sės ti 
jo je bu vu sias kė des. Ke li jau nuo
liai sko li no si kė džių iš ar čiau siai 
gy ve nan čių žmo nių. Su so di nę 
vy res niuo sius kai my nus, ki ti li ko 
sto vė ti. Da lis iš dau giau nei pus
šim čio ti to nie čių li ko gre ti mo je 
bib lio te kos pa tal po je, ir su si rin ki
me da ly va vo per ati da ry tas du ris.

Ti to nie čiai ap mau da vo, kad 
bend ruo me nės su si rin ki mą tu rė
jo kvies ti bib lio te ko je, o ne bend

ruo me nės pa sto gė je. Nes prieš 
po rą sa vai čių šauk to pir mo jo to
kio su si rin ki mo da ly viams te ko 
sto vė ti ša lia pa sta to už ra kin to mis 
du ri mis.

„Esam be na miai, nors kai rei
kė jo bend ruo me nės na mus iš si
pirk ti, vi si dė jom sa vo pi ni gus, po 
ke lias de šimt li tų. Ir na rio mo kes
čius mo kam. Ka žin ar beiš li kę tie 
pi ni gų rin ki mo są ra šai, ar yra do
ku men tai, kaip mū sų mo kes čiai 
pa nau do ja mi – bend ruo me nės 
pir mi nin kė Ma ri jo na Šiur nie nė 
jų nie kam ne ro do“, – vie nas per 
ki tą kal bė jo ti to nie čiai, pri si min
da mi, kaip anks tes niais me tais 
pa tys re mon ta vo bend ruo me nės 

pa tal pas ir džiau gė si tu rė sian tys 
kur su si bur ti.

Jau nes nie ji sa kė ne kar tą pir
mi nin kės pra šę įleis ti į bend
ruo me nės na mus kai mo vai kus, 
jau ni mą: jiems nė ra ką veik ti 
lais va lai kiu, o bend ruo me nė tu ri 
ir te ni so sta lą, ir ki to kio spor ti nio 
in ven to riaus. Tik jie – už ra kin ti, 
o rak tus tu rin čios M. Šiur nie nės 
kai my nai taip ir neįs ten gę įti kin ti, 
kad jau ni mas nie ko ne su ga dins, 
kad ma žuo sius vai kus pa si ruo šę 
pri žiū rė ti suau gu sie ji.

Žmo nės ne su lau kę pir mi nin kės 
pa lai ky mo, kai ro dę ini cia ty vą 
or ga ni zuo ti vie ną ar ki tą ren gi
nį kai me.

Jau nie ji ti to nie čiai sa kė no rė
ję sa vo jė go mis įsi reng ti fut bo lo 
aikš tę. Ta čiau M. Šiur nie nė ne
lei du si to da ry ti ša lia bend ruo me
nės na mų. To dėl vie tą lais va lai kiu 
spor tuo ti jau nuo liams pri siė jo įsi
ruoš ti už vie no iš kai my nų ūki nių 
pa sta tų.

Aktyvūsnereikalingi?
Neei li nis su si rin ki mas su kvies

tas aš tuo nių bend ruo me nės na rių 
ini cia ty va. Bend ruo me nės įsta tai 
pir mi nin ką įpa rei go ja to kį su si
rin ki mą kvies ti, jei jo rei ka lau ja 
ma žiau siai pen ki na riai.

Nukelta į 2 psl.

Titoniečiųbendruomenėje–perversmas

PA SI TI KĖ JI MAS: Neei li nio su si rin ki mo da ly viai va do vau ti bend ruo me nei pa ti kė jo bib lio te ki nin kei Vir gi ni jai 
Auk su tie nei (ant ra iš kai rės).

Au to rės nuo tr.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Šiaudinukaitinkavisur
Po nia Teo do ra ri kiuo ja sa vo py

ni mus – vai sių krep še lius, sal dai
ni nes, ka vos ar ar ba tos puo de lių 
pa dėk liu kus.

„To kių pa dėk liu kų su pin tais 
kraš tais ga li ma pri kur ti įvai riau
sio dy džio, tin kan čių ir lėkš tėms, 
ir ki tiems in dams pa sta ty ti. Kaip 
ir krep še lių, ga lin čių pa puoš ti sta
lą. Šiau di niai dir bi niai ne bi jo van
dens, nu kri tę ne su dūž ta (pa grin dą 
lai ko api pin ta vie la), juos pa pras ta 
pri žiū rė ti. Pa ma tei, kad ap dul kė jo 
– nu ska lau ji van de ny je, iš džio vi ni, 
ir to liau nau do ji. Vie nas pir mų jų 
krep še lių ma no na muo se sto vi jau 
ko kius dvi de šimt me tų ir dar kiek 
sto vės“, – šyp so si mo te ris.

T. Ja si lio nie nė, nuo se no mė
gu si puoš tis ir na mus puoš ti sa vo 
rank dar biais, pin ti iš šiau dų iš mo
ko Pak ruo jo neį ga lių jų drau gi jos 
ren gia muo se kur suo se, mo kė si iš 
li te ra tū ros, kur bu vo pa teik ta py
ni mo sche mų.

„Py ni mai yra ne vie no di: raš tas 

pen kių šiau de lių bus smul kes nis, 
nei su pin tas iš ke tu rių. Juos ga li ma 
gra žiai su de rin ti. Pin ti ga li iš mok
ti vi si, bet rei kės daug kant ry bės 
ir kruopš tu mo“, – sa ko po nia Teo
do ra, šių sa vy bių ne prit rū ku si nei 
gamindama rank dar bius, nei il gus 
metus dirbdama bu hal te re įvai rio
se įstai go se.

T. Ja si lio nie nės nuo mo ne, šiau
di niai dir bi niai tin ka mi ne tik prie 
liau diš ko sti liaus in ter je ro.

Iš šiau dų ga li ma su kur ti do va
nų įvai rioms pro goms. Va len ti no 
ar ba lie tu vių mei lės dei vės Mil
dos die ną mie lus žmo nes iš šiau dų 
pin to mis šir de lė mis ap do va no ju
sie ji nea be jo ti nai bus įver tin ti už 
ori gi na lu mą.

Pro gų nu pin ti iš šiau dų iš vaiz
džius var pe lius – taip pat ne
trūks ta. To kius var pe lius ga li ma 
do va no ti mo ky to jams ir moks lei
viams moks lo me tų pra džios (pa
bai gos) pro ga, jie ga li bū ti Ve ly kų, 
Ka lė dų su ve ny rais ar ka lė di nės eg
lu tės pa puo ša lais. Pas ta rie siems 
tiks lams taip pat pui kiai tin ka šiau
di niai an ge liu kai.

Nukelta į 7 psl.

Linkuvietėsnamuspuošiarankdarbiai

SIE KIS: Lin ku vie tė Teo do ra Ja si lio nie nė nuo lat sie kia iš mok ti ko nors nau jo. 
Šie met ji va ži nė ja į ži no mos tau to dai li nin kės va do vau ja mus py ni mo iš 
šiau dų kur sus Pak ruo jy je, kur su kū rė ir šią nuo tai kin gą šir de lę.

Lin ku vie tės laik raš čio skai ty to jos Teo do ros 
Ja si lio nie nės na mus puo šia rank dar biai – mez gi niai, 
nė ri niai, siu vi niai, py ni mai iš šiau dų ir vy te lių.  
Kai ku rie šei mi nin kės bui tį gra ži na de šimt me čius,  
o ji pa ti vis dai ro si, ką dar nau jo iš mo kus.

Au to rės nuo tr.

Šian dien 
ša lies ry ti nė je 
da ly je ga li 
pa ly ti, ki tur 
lie taus 
ne nu ma to ma. 
Die ną 
tem pe ra tū ra 
kils iki 15–20,
pa jū ry je 11–13 
laips nių ši lu mos.
Ry toj nak tį kai kur tvy ros rū
kas, tem pe ra tū ra 3–8 laips niai 
ši lu mos. Die ną vie to mis pa lis, 
ga li ma per kū ni ja. Oro tem pe
ra tū ra 16–21 laips nis ši lu mos.

Savivaldybės
administracijoje
įsikūrėprofsąjunga?

Pak ruo jo ra jo no me rui Sau liui 
Ge giec kui ir Sa vi val dy bės ad mi
nist ra ci jos va do vams tre čia die nį 
pri si sta tė nau jai įkur ta Pak ruo jo 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci
jos dar buo to jų pro fe si nė są jun ga.

Ra jo no va do vams ad re suo ta me 
pro fsą jun gie čių ly de rio Kęs tu čio 
Juk nio pa si ra šy ta me laiš ke pra
ne ša ma apie or ga ni za ci jos val dy
mo or ga nus ir tiks lus. Vie nas jų 
– de rin ti dar bo san ty kių su bjek tų 
in te re sus.

S. Ge giec kas ma no, kad pro fsą
jun gi nės or ga ni za ci jos kū ri mui 
ga li mai įta ko s turėjo jo rin ki mų 
pro gra ma. Jo je bu vo už si brėž tas 
tiks las ma ži nant Sa vi val dy bė je biu
rok ra ti ją siek ti ge res nio re zul ta to.

Pas ta rą ją sa vai tę ra jo no Sa vi
val dy bė je su Švie ti mo sky riaus va
do vais bu vo ap ta ria mi kai ku rių 
įstai gų op ti mi za vi mo klau si mai. 
Me ro tei gi mu, šių per tvar kų im ta
si sie kiant tau py ti mo kes čių mo kė
tojų pi ni gus.

Arpardavėjas
kontroliuoja?

Laik raš čio skai ty to jas re dak ci
jai skun dė si, kad penk ta die niais 
per kant mė sos ga mi nius Pak ruo
jo tur gaus pa vil jo ne, nuo lat gau na 
ma žiau grą žos, nei tu rė tų.

„Anks čiau ap gau di nė jo ma ne. 
Da bar dir bu, pirk ti vaikš to se nas 
tė vas, tai ap gau di nė ja jį. Jei pa pra
šai par da vė jos per skai čiuo ti grą žą, 
at si pra šo ir ati duo da, kiek pri klau
so. Bet kiek ga li ma pra ši nė ti? Jos 
pi ni gi nė je per po rą penk ta die nių 
– apie 60 eu ro cen tų mū sų pi ni gų. 
Ar par da vė jų są ži nin gu mą tik ri na 
ko kie nors kont ro lie riai?“ – tei ra
vo si pa kruo jie tis.

Pak ruo jo po li ci jos ko mi sa ria to 
lai ki na sis vir ši nin kas Gi nas Po ce vi
čius skai ty to jui at sa ko: „Kont ro li nių 
už pir ki mų“ se niai ne bė ra. Pre kių 
kai nas ir są skai tas tik ri na Vals ty
bi nė mo kes čių ins pek ci ja, o mais to 
pre kių ko ky bę kont ro liuo ja Vals ty
bi nė mais to ir ve te ri na ri jos tar ny ba.

Jei dėl ne tei sin gai ati duo tos grą
žos yra konk re tus fak tas, pa tar čiau 
pir kė jui kreip tis į po li ci ją.“

Be je, se na tai syk lė sa ko: „Tik rin ti 
grą žą ne nuė jus nuo ka sos.“

„Pak ruo jo kraš to“ inf.
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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“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

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


