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Šian dien 
vie to mis 
nu ma to-
mas trum-
pas lie tus, 
rū kas. 
Tem pe ra-
tū ra die-
ną 1–5 
laips niai 
ši lu mos.
Ry toj iš-
si lai kys 

3 p.

Pa veiks las – kaip 
gim ta die nio do va na

KAI MUO SE IR 
MIES TE LIUO SE

2 p.

Kol že mės ūkio 
eko no mis tai dar 
tik pro gno zuo ja, 
jog au ga li nin kys te 
be si ver čian tys 
ūki nin kai pri va lės im tis 
gy vu li nin kys tės, Do na tas 
Ma li naus kas tai nu ma tė 
ge ro kai anks čiau. Jau nas 
ūki nin kas, ap skai čia vęs 
sa vo veik los iš lai das ir 
pa ja mas, ėmė si pa pil do mų 
vers lų. Kad tik ne rei kė tų 
iš va žiuo ti iš Lie tu vos.

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

Gar sią ją ke pė ją kei čia anū kas
Ry toj De gė sių kai mo bend ruo-

me nė ren gia Do nos šven tę. Jo je 
Do na tas ir jo mo čiu tė, gar sio-
ji kai mo duo nos ke pė ja Va le ri ja 
Gri ga lio nie nė vai šins vi sus švie-
žia duo ne le. Do na tas ofi cia liai 
bus pri pa žin tas ir pa skelb tas pe-
rė mu siu mo čiu tės duo nos re cep tą 
ir ke pi mo pa slap tis.

„Duo nos min ky mas – la bai sun-
kus dar bas. Kai ke li ki log ra mai 
teš los pri lim pa prie ran kų, o tu ri 
ją at kel ti, min ky ti tol, kol ji ne be-
lips, rei ka lau ja daug jė gų, – re-
dak ci jos ap lan ky tas apie se ną jį 
ama tą kal bė jo Do na tas.

Nukelta į 3 psl.

Kad ne reik tų va žiuo ti iš Lie tu vos

Pak ruo jie čiai pa ger bė 
ge riau sius spor ti nin kus

Va kar Pak ruo jo kul tū ros cent re tra di ciš kai 
ap do va no ti ra jo no spor ti nin kai, pa sie kę ge riau sių 
re zul ta tų 2016-ai siais. Pa gerb ti ir jų tre ne riai 
bei ve te ra nai. Be dė me sio ne li ko ir jau nie ji 
per spek ty vūs spor ti nin kai.

Sta nis la va VI ČAI TĖ
stanislava@skrastas.lt

Me tų ge riau si – 
dvi ra ti nin kė ir fut bo li nin kas

Praė ju sių jų me tų ge riau siais 
ra jo no spor ti nin kais pa skelb ti 
Pak ruo jo spor to cent ro dvi ra-
ti nin kė Vik to ri ja Šums ky tė bei 
fut bo li nin kas Ai va ras Ba go čius.

Vi liaus Lo pe tos tre ni ruo ja ma 
Vik to ri ja lai mė jo auk so me da lius 
tarp tau ti nio bei ša lies čem pio-
na to, Lie tu vos jau nių žai dy nių 
tre ko, ko man di nio per se kio ji mo, 

kei ri no, om niu mo, sprin to var žy-
bo se, plen to gru pi nė se len ky nė se. 
Če ki jo je ta po nu ga lė to ja plen to 
kri te riu mo var žy bo se, Bal ta ru-
si jo je – Gar di no dvi ra čių plen to 
pir me ny bė se, tre ko čem pio na te. 
Ši dvi ra ti nin kė yra ša lies na cio-
na li nės rink ti nės na rė.

Ai va ras Ba go čius (tre ne ris Ai-
das Damb raus kas) pui kiu žai di-
mu pri si dė jo prie FC „Pak ruo jis“ 
per ga lių ir ta po Lie tu vos fut bo lo 
fe de ra ci jos II ly gos Va ka rų zo nos 
pir me ny bių čem pio nu.

Nukelta į 4 psl.

Au to rės ir re dak ci jos ar chy vo nuo tr.

VIE NAS re zul ta ty viau sių FC 
„Pak ruo jis“ fut bo li nin kų Ai va ras 
Ba go čius pri pa žin tas ge riau siu 
2016-ųjų ra jo no spor ti nin ku.

PAK RUO JO spor to cent ro 
dvi ra ti nin kė Vik to ri ja Šums ky tė 
ti tu luo ta ge riau sia praė ju sių jų me tų 
ra jo no spor ti nin ke.

Au to rės nuo tr.

JAU NIAU SIAS De gė sių kai mo ūki nin kas Do na tas Ma li naus kas ima si pa pil do mų kai mo vers lų, kad tik ne rei kė tų 
iš va žiuo ti iš Lie tu vos.

PAK RUO JY JE gy ve nan ti 
Ge no vai tė Juk ne vi čie nė ne tru kus 
švęs 
79 me tų su kak tį. „Šiau lių kraš to“ 
pre nu me ra to rių kon kur se 
lai mė tą ją do va ną – pa veiks lą iš 
vy riau sio jo re dak to riaus 
Vla do Ver te lio rin ki nio – 
skai ty to ja lai ko ne ti kė ta 
išanks ti ne do va na 

pa na šūs orai. Tem pe ra tū ra 
nak tį 0–3, die ną 1–5 laips niai 
ši lu mos.

KLAU SIA ME

Jūs ir 
Va sa rio 16-oji
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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 fi ziniams asmenims. 

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


