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Bendruomenėmssiūlomosnaujosveiklos
Pak ruo jo sa vi val dy bė je 
vy ku sia me ra jo no bend ruo me nių 
ir ki tų ne vy riau sy bi nių 
or ga ni za ci jų at sto vų su si rin ki me 
vi suo me ni nin kams siū ly ta  tap ti 
so cia li niais glo bė jais, už siim ti 
vers lais, ra šy ti pro jek tus ir ki ta 
veik la.

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

Budinčiųglobėjųetatai–neužimti
Vi suo me ni nin kų su si rin ki me dau giau sia dė

me sio skir ta vai kų glo bos nau jo vėms.
Lin ku vos so cia li nių pa slau gų cent re yra 

įsteig ti trys bu din čių glo bė jų eta tai. Į juos pre
ten duo ti kvie čia mi as me nys ar šei mos, bai gę 
mo ky mus pa gal glo bė jų (įtė vių) ruo ši mo pro

gra mą ir tu rin tys tin ka mas są ly gas na muo se 
bet ku riuo pa ros me tu priim ti iki tri jų vai kų.

Bu din tiems glo bė jams nu ma ty tas nuo la ti nis 
at ly gi ni mas bei mo ka mi vai ko pi ni gai tuo lai
ku, ka da na muo se gy vens glo bo ti niai.

Pak ruo jo vai ko tei sių ap sau gos sky riaus 
ve dė ja Eg lė Kos ku tėPe sec kė in for ma vo, kad 
be si do min čių iki tol ne bu vu sio mis so cia li nio 
dar bo vie to mis yra, ta čiau kol kas vis kas bai
gia si in for ma ci niais po kal biais.

„Ga li bū ti, kad žmo nės ne si ryž ta tap ti bu
din čiais glo bė jais, ži no da mi, jog vai kai pas 
juos gy vens neil gai, glo bo ti niai nuo lat kei sis 
– kad tai yra dar bas. To kia kai ta – emo ciš kai 
svar bus da ly kas, nes prie glo bo ti nių pri si ri
šan tys žmo nės ne vi sa da ga li su si tai ky ti su 
fak tu, kad šie vai kai na muo se neil gam (nuo 
ke lių die nų iki vie ne rių me tų). Ne bent žmo nės 
vė liau tap tų nuo la ti niais jų glo bė jais“, – sa kė 
E. Kos ku tėPe sec kė.

Ve dė jos tei gi mu, bu din čių glo bė jų po rei kis 
– la bai ak tua lus. Ri zi kos šei mų, iš ku rių ga li 
tek ti bet ku riuo pa ros me tu paim ti vai kus, ra

jo ne gy ve na de šim tys.
E. Kos ku tėPe sec kė ra jo no bend ruo me nių 

bei ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų at sto vų su
si rin ki me in for ma vo, jog svars to ma, ar ne teks 
iš aso cia lių šei mų paim ti še šių vai kų.

Po ke lių die nų ma žy liai jau iš ke lia vo pas 
nuo la ti nius glo bė jus.

„Skir tin gai nei bu din čių jų, nuo la ti nių glo bė
jų mū sų ra jo ne at si ran da. Vi suo me nės po žiū
ris į vai kų glo bą da ro si pa lan kes nis. Kas met 
glo bė jų ar įtė vių mo ky mus bai gia po ke lio li
ka žmo nių. Ži no me ir šei mų, ku rios, anks tes
niems glo bo ti niams užau gus ir išė jus gy ven ti 
sa va ran kiš kai, su tei kia na mus ki tiems. Nuo
la ti nė vai kų glo ba taip pat yra ska ti na ma“, – 
sa kė sky riaus ve dė ja.

Per nai glo ba skir ta ke tu rio li kai vai kų, 
paim tų iš ra jo no ri zi kos šei mų. Da lis jų ap si
gy ve no glo bė jų šei mo se, da lis – vai kų glo bos 
na muo se.

Nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

Nau ją glo bos sis te mą pri sta tė eks per tė Eg lė Jur ku tė.

jo Ną Ja nu lį (sto vi) do mi no, ar sa ni ta ri jos rei ka la vi mų įvyk dy mu rū pin sis vers li nin kau ti bend ruo me nes kvie čian ti 
įmo nė „Pak ruo jo par kai“, ar for ma lu mus teks tvar ky ti pa tiems.

Nors ekst re ma li si tua ci ja dėl Pet
rai čių tven ki nio už ter ši mo at šauk
ta, ap lin ko sau gi nin kai te be ti ria 
ra jo no van de nis.

Šiau lių re gio no ap lin kos ap
sau gos de par ta men to at sto vas 
spau dai Ar tū ras Kon de raus kas 

in for ma vo, kad vals ty bi nės ana li ti
nės kont ro lės sky riaus pa rei gū nai 
te be ti ria Obe lės ir Kruo jos upių 
van dens ko ky bę.

Ty ri mai at lie ka mi ke lis kar tus 
per mė ne sį. Jie ro do, kad van dens 
ko ky bė Obe lės upė je ties įte kė ji mu 

ir iš te kė ji mu iš Pet rai čių tven ki
nio yra ge ra. Van dens rūgš tin gu
mas (PH) – daugiau nei 8, ja me 
iš tir pu sio de guo nies ran da ma 10 
mi lig ra mų lit re. Eko lo gi nės ne
lai mės me tu Pet rai čių tven ki ny je 
bu vo stip riai su ma žė jęs de guo nies 

ap liN ko sau gi NiN kai nuo lat ti ria eko lo gi nės ne lai mės nu nio ko to Pet rai čių tven ki nio bei dvie jų upių van de nį.

ŠRAAD ar chy vo nuo tr.

TebetiriamiPakruojovandenys
kie kis – ne sie kė net 1 mg/l. Dėl to 
iš gai šo žu vys.

At lie ka mas ir bio che mi nis de
guo nies su var to ji mo (BDS) ty
ri mas. Tiek įte kan čio į Pe rai čių 
tven ki nį, tiek iš te kan čio van dens 
BDS nor ma lus ir ne sie kia 1 mg/l 
O2 (BDS nor ma yra iki 6 mg/l 
O2). Amo nio azo to ir fos fa tų kie
kis van de ny je taip pat ati tin ka 
nor mas.

Ap lin ko sau gi nin kai taip pat ste
bi bei ti ria ir Kruo jos upės van de nį. 
Kruo jos van duo ne pa ki tęs, jo rūgš
tin gu mas ir iš tir pu sio de guo nies 
kie kis ati tin ka nor mas.

Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy
bė ini ci ja vo tven ki nio dug no 
dumb lo ty ri mus. Pa si telk ta Na
cio na li nės vi suo me nės svei ka tos 
prie žiū ros la bo ra to ri ja, ku rios 
spe cia lis tai, pa de dant ŠRAAD Pak
ruo jo agen tū ros dar buo to jams, 
ke lio se vie to se paė mė tven ki nio 
dumb lo mė gi nius. Mė gi niai iš
vež ti tirti į Vil nių. Bus ti ria ma, ar 
dumb las neuž terš tas che mi nė mis 
me džia go mis.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

ke lio ati tva ras ta ran tuo tą 
ma ši ną ap sau go jo nuo skry džio 
šlai tu že myn.

kraš to ty ri NiN kas 
Ze no nas Ge gec kas gai vi no 
už mirš tą Pak ruo jo is to ri ją.  
Šią jo nuo trau ką ar ti mie ji 
pa do va no jo bū si mam  
kraš to mu zie jui.

ši lu mos.
Ry toj nak tį kai kur trum pi 
kri tu liai, die ną – be žy mes nių 
kri tu lių. Tem pe ra tū ra nak
tį nuo 1 laips nio šal čio iki 3 
laips nių ši lu mos, die ną 1–5 
laips niai ši lu mos.
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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.


