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Plo ji mai sa vi veik li nin kams  
ir ei se nos da ly viams

Penk ta die nį Pak ruo jis šur mu
lia vo nuo pa va ka rės iki iš nak tų. 
Po dai ni nin kų kon cer to baž ny
čio je į cent ri nę gat vę mies te lė nus 
ir sve čius pa kvie tė li ni ji nių šo kių 
ko lek ty vų na riai. Mo kė pa grin di
nių žings ne lių, va di no į bū rį pa
šok ti kar tu.

Kul tū ros cent re ati da ry ta dai lės 
kon kur so „Žal do ko duk ters ves tu

vės“ dar bų pa ro da, ap do va no tos 
jo nu ga lė to jos.

Ki ta pus Kruo jos po mies to par
ko me džiais su si bū rė vai di ni mų 
mė gė jai. Čia spek tak lį ro dė Pak
ruo jo kul tū ros cent ro sa vi veik li
nio teat ro na riai. Par ko est ra do je 
jie pa si ro dė tik ant rą kar tą per dvi 
de šim tis ko lek ty vo veik los me tų. 
Ir su lau kė pul ko vi sus suo le lius 
užė mu sių žiū ro vų.

Vai din to jus est ra do je pa kei tė 
dai ni nin kai bei šo kė jai, lie tu viš kų 
ki no fil mų au to riai.

Nukelta į 3 psl.

AVA LY NĖ: „Sa li dos“ stu di jos šo kė jos lie tin gam orui pri tai kė ava ly nę – ap sia vė au li nu kus.

VAI DI NI MAS: Pak ruo jo mė gė jų teat ro na riai vai di no jiems neįp ras to je 
erd vė je – par ko est ra do je. Prieš žiū ro vus – (iš kai rės) Lai mu tis Ki bil da, Gi ta na 
Ud ry tė-Ši chov co va ir Al vy das Žu vi nin kas.

Pakruojošventėvertintaįvairiai

Au to rės nuo tr.

Praė ju sį sa vait ga lį vy ku si Pak ruo jo šven tė, su jung ta 
su Ama tų, mu zi kos ir alaus fes ti va liu, lan ky to jų 
bu vo ver ti na ma ne vie na reikš miš kai. Gir da mi jo je 
iš ra din gai pa si ro džiu sias or ga ni za ci jas, žmo nės 
pa žė rė kri ti kos to kio jun gi nio su ma ny to jams.

Rugpjūčio  
19osios naktį  
vakariniame  
Lietuvos  
pakraštyje  
protarpiais lis, 
kitur vietomis  
trumpai palis.  
Pajūryje galima 
perkūnija. 
Vėjas pietryčių, 5–10 m/s,  
pajūryje iki 13 m/s.  
Žemiausia temperatūra 10–15, 
Kuršių nerijoje apie  
16 laipsnių šilumos.  
Dieną debesuota su  
pragiedruliais. Daug kur  
trumpi lietūs, vietomis  
perkūnija. Vėjas pietinių  
krypčių 6–11 m/s. Aukščiausia 
temperatūra 18–23 laipsniai 
šilumos.
Rugpjūčio 20osios naktį  
vietomis trumpai palis,  
kai kur rūkas, dieną žymesnio 
lietaus nenumatoma.  
Temperatūra naktį 9–14, 
dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Neįgaliejisulauksdaugiaupaslaugų

TRA DI CI JA: 14-ojo am žiaus pi ly je Ang li jo je sau go mas 
se no vi nis ve ži mė lis liu di ja apie šios ša lies il gaam žę pa gal bos 
neį ga lie siems tra di ci ją.

Pak ruo jo ne sta cio na rių 
so cia li nių pa slau gų cent ro 
ko lek ty vas lai mė jo Eu ro pos 
Są jun gos fi nan sa vi mą ir ki tais 
me tais neį ga liems ra jo no 
žmo nėms pra dės teik ti 
in teg ra lią pa gal bą na muo se. 
To kių pa slau gų pa kruo jiš kiai 
pra šė ne vie ne rius me tus.
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Slaugytojaiateisįnamus
„Jau prieš ku rį lai ką su ži no jo me, kad 

mū sų ko lek ty vo pa ra šy tas pro jek tas lai
mė jo at ran ką. Ke ti no me jį pra dė ti jau 
šie met, bet už si tę sė įvai rūs de ri ni mai 
ins ti tu ci jo se, dar tiks li na ma ir cent rui 
skir ta pi ni gų su ma. To dėl pro jek tą vyk
dy ti im si mės nuo 2017ųjų pra džios, o 
slau gy to jai į pa gal bos rei ka lin gų žmo
nių na mus at vyks nuo atei nan čio ba lan
džio“, – sa kė cent ro di rek to rė Lai mu tė 
Ka zo kai tie nė.

Pro jek te nu ma ty ta teik ti pa slau gas 
(slau gą bei die nos glo bą) na muo se 

žmo nėms, ku riems nu sta ty tas slau gos 
po rei kis. To kių pre ten den tų jau yra dvi 
de šim tys.

Di rek to rė in for ma vo, jog slau gos pa
slau ga bus ne mo ka ma, o už die nos glo
bą teks mo kė ti. Kai ną tu rės pa tvir tin ti 
ra jo no Ta ry ba. Nau jo sios pa slau gos bus 
tei kia mos dar bo die no mis.

„Pas lau gų lai ką steng si mės tiks liau 
nu sta ty ti kiek vie nu at ve ju, kad bū tų pa
to gu žmo nėms. Pro jek to tiks las – siek ti, 
kad įsten gian tys sa va ran kiš kai gy ven ti 
pa kruo jiš kiai, gau da mi rei ka lin gas pa
slau gas na muo se, kuo il giau ga lė tų bū ti 
juo se, o ne slau gos įstai go se“, – sa kė L. 
Ka zo kai tie nė.

Dau giau nei dve jus su pu se me tų vyk
sian čia me pro jek te nu ma ty ta įdar bin ti 
dvy li ka žmo nių.

Ana lo giš ki so cia li nės slau gos ir glo bos 
pro jek tai jau ke le rius me tus vyk do mi 
Tel šių, Rad vi liš kio, Pas va lio ra jo nuo se.

Pak ruo jo ne sta cio na rių so cia li nių pa
slau gų cent ro spe cia lis tės vy ko į šiuos 
ra jo nus pa si sem ti pa tir ties.

Iki šiol cent re bu vo tei kia mos tik 
pa gal bos na muo se pa slau gos: at vyks
tan čios cent ro dar buo to jos nu per ka ir 
at ve ža glo bo ja mie siems mais tą, jį ga mi
na, tvar ko na mus, su mo ka mo kes čius. 

Nukelta į 5 psl.

Au to rės nuo tr.

Pie ši niai ant ry ti nio 
ka vos puo de lio

Ro za li mie tė Ode ta Ben džiū tė 
jau ket ve rius me tus pie šia ant 
in dų. Ne vie nas ar ti mas žmo
gus džiau gia si jos kū ri niais ant 
ry ti nio ka vos puo de lio.

Pakruojošventėje
susigrūmė
stip ruo liai

NU GA LĖ TO JAS: Pir mą ją vie tą 
užė męs Sau lius Ski kas, iš kė lęs 
rąs tą, lau kia, kol tei sė jas už fik suos 
re zul ta tą. 7 p.
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