Pakruojo rajono laikraštis

Šiandien
vietomis
+1...+5
numatomas trumpas lietus,
rūkas.
Temperatūra dieną 1–5
laipsniai
šilumos.
Rytoj išsilaikys
panašūs orai. Temperatūra
naktį 0–3, dieną 1–5 laipsniai
šilumos.
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Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos
Autorės nuotr.

Kol žemės ūkio
ekonomistai dar
tik prognozuoja,
jog augalininkyste
besiverčiantys
ūkininkai privalės imtis
gyvulininkystės, Donatas
Malinauskas tai numatė
gerokai anksčiau. Jaunas
ūkininkas, apskaičiavęs
savo veiklos išlaidas ir
pajamas, ėmėsi papildomų
verslų. Kad tik nereikėtų
išvažiuoti iš Lietuvos.
Janina VANSAUSKIENĖ
pakruojis@skrastas.lt
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Garsiąją kepėją keičia anūkas

2 p.

KAIMUOSE IR
MIESTELIUOSE
2 p.

Paveikslas – kaip
gimtadienio dovana
PAKRUOJYJE gyvenanti
Genovaitė Juknevičienė netrukus
švęs
79 metų sukaktį. „Šiaulių krašto“
prenumeratorių konkurse
laimėtąją dovaną – paveikslą iš
vyriausiojo redaktoriaus
Vlado Vertelio rinkinio –
skaitytoja laiko netikėta
išankstine dovana

3 p.

KLAUSIAME

Rytoj Degėsių kaimo bendruomenė rengia Donos šventę. Joje
Do na tas ir jo mo čiu tė, gar sioji kaimo duonos kepėja Valerija
Grigalionienė vaišins visus šviežia duonele. Donatas oficialiai
bus pripažintas ir paskelbtas perėmusiu močiutės duonos receptą
ir kepimo paslaptis.
„Duonos minkymas – labai sunkus darbas. Kai keli kilogramai
tešlos prilimpa prie rankų, o turi
ją atkelti, minkyti tol, kol ji nebelips, reikalauja daug jėgų, – redakcijos aplankytas apie senąjį
amatą kalbėjo Donatas.
Nukelta į 3 psl.
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JAUNIAUSIAS Degėsių kaimo ūkininkas Donatas Malinauskas imasi papildomų kaimo verslų, kad tik nereikėtų
išvažiuoti iš Lietuvos.

E
Pakruojie
PRčiai

pagerbė
geriausius sportininkus

Jūs ir
Vasario 16-oji

Autorės ir redakcijos archyvo nuotr.

Vakar Pakruojo kultūros centre tradiciškai
apdovanoti rajono sportininkai, pasiekę geriausių
rezultatų 2016-aisiais. Pagerbti ir jų treneriai
bei veteranai. Be dėmesio neliko ir jaunieji
perspektyvūs sportininkai.
Stanislava VIČAITĖ
stanislava@skrastas.lt

Metų geriausi –
dviratininkė ir futbolininkas

VIENAS rezultatyviausių FC
„Pakruojis“ futbolininkų Aivaras
Bagočius pripažintas geriausiu
2016-ųjų rajono sportininku.

PAKRUOJO sporto centro
dviratininkė Viktorija Šumskytė
tituluota geriausia praėjusiųjų metų
rajono sportininke.

Praė ju siųjų metų ge riau siais
rajo no spor ti nin kais pa skelb ti
Pak ruo jo spor to cent ro dvi ratininkė Vik torija Šums kytė bei
fut bo lininkas Ai varas Bagočius.
Viliaus Lopetos treniruojama
Viktorija laimėjo auk so medalius
tarptautinio bei šalies čempionato, Lietuvos jaunių žaidynių
treko, komandinio persekiojimo,

keirino, omniumo, sprinto varžybose, plento grupinėse lenkynėse.
Čekijoje tapo nugalėtoja plento
kriteriumo varžybose, Baltarusijoje – Gardino dviračių plento
pirmenybėse, treko čempionate.
Ši dviratininkė yra šalies nacionalinės rinktinės narė.
Aivaras Bagočius (treneris Aidas Dambrauskas) puikiu žaidimu prisidėjo prie FC „Pakruojis“
pergalių ir tapo Lietuvos futbolo
federacijos II lygos Vakarų zonos
pirmenybių čempionu.
Nukelta į 4 psl.
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PRENUMERATA

„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“
„Kelmės kraštas“
„Pakruojo kraštas“
„Mūsų kraštas“
„Krašto žinios“

2,32 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur

„Biržiečių žodis“
„Sidabrė“
„Žemaitis“

1,45 Eur
2,35 Eur
1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims.

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

