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Kei čia si „Pak ruo jo kraš to“ 
ir „Šiau lių kraš to“ Pak ruo jo 
re dak ci jos skel bi mų sky riaus 
dar bo lai kas.

Nuo bir že lio 20 d. re dak
ci jos skel bi mų sky rius dirbs 
nuo 8 val. iki 12 val.

Tuo lai ku prii ma ma rek la
ma ir laik raš čių pre nu me ra ta.

Re dak ci ja

Ro za li mie tis me džio 
dro žė jas Egi di jus Im po lis 
kiek vie ną die ną pra de da 
ir bai gia stuk sen da mas 
kal tais. Nuo ša lio je 
so dy bo je meist ras ku ria 
skulp tū ri nę kom po zi ci ją 
Triš ko nių apy lin kių 
iš ny ku siems kai mams 
at min ti. Iki šven tės, 
ku rio je nu ma ty ta 
ati deng ti kom po zi ci ją, 
li ko po ra sa vai čių,  
o dar bo daug.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pa kruo jis@skrastas.lt

Kiekvienam–poskulptūrą
Lie pos 9-ąją Triš ko nių kai mo 

bend ruo me nė ren gia di džiu lę 
šven tę. Ji skir ta kraš tie čiams ir iš-
ny ku siems ap lin ki niams kai mams 
įam žin ti.

 Il gai ieš ko ję spren di mo, kaip iš-
sau go ti bent iš ny ku sių kai mų pa-
va di ni mus, triš ko nie čiai į pa gal bą 
pa si kvie tė me džio dro žė ją Egi di-
jų Im po lį. Jo pa de da mi Triš ko nių 
žmo nės nu ta rė: rei kia sta ty ti skulp-

Skulptūrųmeistruigeriau,kailyja

SKULP TŪ RA: Triš ko nie čių už sa ky tos skulp tū ros jau bai gia mos skap tuo ti.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Atė jęs į re dak ci ją žmo gus pik-
ti no si: „Iki lie pos ket vir to sios ne-
gau da mas tin ka mo gy dy mo ga liu 
tap ti ne dar bin gas. Ar nor ma lu, 
kad kon sul ta ci jos pas šei mos gy-
dy to ją rei kia lauk ti dvi sa vai tes?“

Laik raš čio skai ty to jas pa ste-
bė jo, kad pas vie nus Pak ruo jo 
po lik li ni kos gy dy to jus pa cien tai 
re gist ruo ja mi ap si lan ky ti po po-
ros ar tri jų die nų, o pas ki tus ten-
ka lauk ti sa vai tė mis.

„Normatyvųneviršijame“
Re dak ci ja pa pra šė mi nė tą  si-

tua ci ją ko men tuo ti Pak ruo jo pir-
mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ro 
di rek to rių Ed vi ną Ašok lį.

„Po lik li ni ko je ei lės pas šei-
mos gy dy to jus yra vi du ti niš kai 
pen kioms die noms. Pa gal tei sės 
ak tus, ke tu rio li ka die nų yra leis-
ti nas lai kas lauk ti šei mos gy dy to jo 
kon sul ta ci jos, to dėl, mi nė tu at ve-
ju, jo kių li go nių ei lių nor ma ty vų 
ne vir ši jo me. Mi nė tam pa cien tui 
ke tu rio li ka die nų pas sa vo šei-
mos gy dy to ją Iną Mat ve je vą ten ka 
lauk ti, nes ji šiuo me tu ato sto-
gau ja“, – re dak ci jai aiškino PSPC 
di rek to rius.

E. Ašok lis pri pa ži no, kad li go-
nių ei lės pri klau so ir nuo pri si-

Pasšeimosgydytoją–podviejųsavaičių
SKAI TY TO JAI KREI PIA SI

EI LĖS: Pak ruo jo PSPC di rek to rius 
Ed vi nas Ašok lis sa ko, jog 
ato sto gau jant šei mos gy dy to jai, pas 
ją pri si ra šiu sių pa cien tų ei lės ne vir ši ja 
nu sta ty tų jų ke tu rio li kos die nų.

Au to rės nuo tr.

DAR BY ME TIS: Egi di jus Im po lis sa ko, kad va sa ra me džio dro žė jams – 
di dy sis dar by me tis.

Au to rės nuo tr.

tū ri nę kom po zi ci ją – kiek vie nam 
kai mui po skulp tū rą.

„Di džiu lio dar bo ėmę sis me džio 
dro žė jas pa siū lė vi sas skulp tū ras 
su jung ti tau ti nės juos tos mo ty vu. 
Kad iš ny kus dar ku riam kai mui ir 
jam bū tų vie tos skulp tū rai“, – re-
dak ci jai sa kė bend ruo me nės pir mi-
nin kė Ja ni na Ra mo nie nė.

E. Impo lis šiuo me tu jau bai gia 
tre čią skulp tū rą. Li ko vie na iš ny ku-
siam kai mui, ki ta – vi du ri nė – pa-

tiems Triš ko niams, kaip praei ties ir 
is to ri jos ser gė to jams.

 Šie met Triš ko niai mi nės 417-uo-
sius me tus. Ap link se ną kai mą bu vę 
ma žes ni Bar ga vo niai, Ju diš kiai, Pu-
piš kiai, Pa duo biai – iš ny ku sie ji. Jų 
pa va di ni mai ir bus iš kal ti kiek vie-
nam jų skir to se skulp tū ro se.

Geriau,kailynoja
Skulp tū rų kom po zi ci ją ke ti-

na ma sta ty ti prie prie Triš ko nių 

bend ruo me nės cent ro. Čia pa pras-
tai vyks ta vi sos kai mo iš kil mės ir 
šven tės.

„Tai la bai at sa kin gas ir di de lis 
dar bas“, – apie sa vo kū ri nį triš ko-
nie čiams sa ko E. Im po lis.

Meist rui lai kas tirps ta kaip žva-
kė, to dėl dar bui blo go oro ne bė ra.

„Dar ge riau kai ly no ja – ąžuo lo 
ne rei kia lais ty ti. Ki taip jis su džiū tų 
ir tap tų sun kiai įvei kia mas“, – šyp-
so si meist ras.

Me džio dro žė jui su si kaup ti pa-
de da ir ap lin ka – nuo ša lio je so-
dy bo je, kur ap link ply ti lau kai, 
vieš pa tau ja ra my bė, pri pil dy ta 
paukš čiu bal sų ir vė jo šiu re na mų 
me džių šla me sio.

Rūpestis– 
Danauskųstogastulpis

Ša lia ąžuo lų skulp tū roms, ap-
dangs ty tas nuo lie taus ir tie sio gi-
nių spin du lių, gu li se nas, pa tre šęs 
sto gas tul pis. Pa ty ru siam meist rui 
jį res tau ruo ti pa ti kė jo ra jo no kul-
tū ros ir pa vel do sau gos spe cia lis tai.

Sto gas tul pis – mū sų pa vel do bran-
ge ny bė. Jų au to riai gar sie ji diev dir-
biai Jo nas ir Ksa ve ras Da naus kai.

„Sto gas tul pis sto vė jo prie Klo-
vai nių baž ny čios ir bu vo jau pa-
svi ręs, api ru sio mis de ta lė mis. Bet 
ka da griū da mas ga lė jo su by rė ti, – 
pa sa ko ja E. Im po lis. – Pla na vo me 
re mon tuo ti vie to je, ta čiau ge riau 
ap žiū rė jus ta po aiš ku: jo ten pa-
lik ti ne be ga li ma.“

Kai tik bus baig tos skulp tū ros, 
E. Im po lis ke ti na im tis šio sto gas-
tul pio. Ta čiau jau da bar yra įsi ti-
ki nęs, jog ge riau sia bū tų tai, kas 
li kę, kon ser vuo ti ir pa lik ti jį kaip 
bū si mą eks po na tą nu ma to mam 
Pak ruo jo mu zie jui, o jo vie to je 
pa sta ty ti šio sto gas tul pio ko pi ją.

„Ki taip, kad ir res tau ruo tas, po 
de šim ties me tų su nyks. Tai ar bus 
at sa kin ga, jei šian dien rink si mės 
pa pras tes nį va rian tą ir ri zi kuo si-
me pra ras ti dar vie ną ne pa mirš-
ta mo diev dir bio kū ri nį“, – svars tė 
meist ras.

Malūnąatstatys
anūkas

MA LŪ NAS: Prieš Pir mą jį 
pa sau li nį ka rą sta ty to vė jo ma lū no 
ak me ni nės sie nos su ski li nė jo.

Gimnazistęįateitį
lydižirgai

4 p.

Šian dien –  
be lie taus.  
Tem pe ra tū ra  
die ną 22–27  
laips niai ši lu mos.
Ry toj be  
žy mes nio lie taus.  
Nak tį 13–18,  
die ną 24–29  
laips niai ši lu mos.
Sa vait ga lį vie to mis  
nu ma to mi trum pi  
lie tūs, per kū ni ja.  
Orai iš liks tvan kūs ir karš ti.

Į re dak ci ją krei pė si Bal sių kai mo gy ven to jas, dėl svei ka tos 
su tri ki mų bir že lio dvi de šim tą ją re gist ra vę sis pas šei mos 
gy dy to ją Pak ruo jo po lik li ni ko je. Jam kon sul ta ci jos die na 
bu vo pa skir ta lie pos ket vir tą ją.

ra šiu sių jų pas pa si rink tą  šei mos 
gy dy to ją skai čiaus. Di rek to riaus 
tei gi mu, pas gy dy to ją I. Mat ve je vą 

yra 1 710 pri si ra šiu sių  pa cien tų. 
Ar šis skai čius pa cien tų vie nam 
gy dy to jui nė ra per di de lis, PSPC 
di rek to rius te pa sa kė: „Gy dy to jų 
yra tiek, kiek yra.“

Riba–1150pacientų
Prieš tre jus me tus Vals ty bi nis 

au di tas nu sta tė, jog ma žes nis nei 
950 ir di des nis nei 1 550 šei mos 
gy dy to jo pa cien tų skai čius yra lai-
ko mas nea ti tin kan čiu nor ma ty vų.

Svei ka tos ap sau gos mi nist ro 
įsa ky mu nor ma ty vai bu vo pa-
tvir tin ti, sie kiant šei mos gy dy-
to jų tei kia mų pa slau gų ko ky bės 
bei ap mo kė ji mo už jas skirs ty mo.

E. Ašok lio tei gi mu, šie nor ma-
ty vai te bu vo re ko men da ci niai, 
to dėl gy ven to jai ir to liau ga li lais-
vai rink tis šei mos gy dy to ją. Kiek 
ku ris tu ri pri si ra šiu sių pa cien tų, 
di rek to riaus tei gi mu, gy ven to jai 
ga li su ži no ti, užė ję į PSPC ad mi-
nist ra ci ją ar ba re gist ra tū ro je.
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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.


