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Šian dien 
daug kur 
nu ma to
mas lie tus. 
Tem pe ra
tū ra die
ną 4–9 
laips nių 
ši lu mos.
Ry toj nu
ma to mi 
kri tu liai 
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sveikinolaisvės
vaikai

Gerojinaujiena
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(lie tus, kai kur šlapd ri ba). 
Tem pe ra tū ra nak tį 0–4, die ną 
3–8 laips niai ši lu mos.

Į re dak ci ją krei pė si pa kruo jie tis Jo nas 
Va si le vi čius. Vy ras atė jo, jo žo džiais, 
su pa čia rim čiau sia vi sam mies tui 
pro ble ma:  šar vo ji mo sa lės ma žos, 
lai do jant jau ną ar ži no mą žmo gų, 
atė ju sie ji at si svei kin ti sto vi niuo ja lau ke, 
kad pa tek tų į vi dų, kai iš sa lės išeis jau 
at si svei ki nu sie ji su ve lio niu.  Re dak ci ja 
iš siaiš ki no, kad skai ty to jo nuo mo nei yra 
pri ta rian čių, ta čiau vers li nin kų no rin čių 
im tis šio vers lo ar plės ti jau tu ri mą, kol 
kas nė ra.

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

Priešarvojimosalių–spūstys
Jo nas Va si le vi čius į re dak ci ją atė jo, praė jus ku riam 

lai kui po ži no mo ra jo ne žmo gaus lai do tu vių. Vy ras 
sa ko, kad po šių lai do tu vių ir su pra to, jog Pak ruo jy je 
pir miau siai rei kia ne SPA cent ro sta ty bų, bet nor ma
lios šar vo ji mo sa lės.

Nukelta į 3 psl.

Trys de šimt me čiai „Vo lun gės“ dai nų
Praė ju sį šeš ta die nį Sta čiū nų 
et nog ra fi nis an samb lis „Vo lun gė“ 
mi nė jo kū ry bi nės veik los 
tris de šimt me tį. Šven tė su kvie tė 
ir bū rį bu vu sių ko lek ty vo na rių 
– tiek il gaam žių, tiek tų, ku rie 
liau diš kas dai nas skar de no, 
ra te lius su ko prieš de šimt me čius, 
dar bū da mi moks lei viai.

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

Ansamblis,sujungęskartas
Šven tei skir to je pro gra mo je kon cer ta vo 

at si nau ji nu si „Vo lun gė“ – ir suau gu sie ji dai
ni nin kai, ir moks lei vių gru pė, va di na ma 
„pie me nė liais“. O jiems plo jo žiū ro vų sa lė je 
sė din tys bu vę an samb lio na riai –  ži la gal vės 
sen jo ros, „an dai nykš čiai pie me nė liai“, da bar 
jau  tris de šimt me čiai ar ke tu rias de šimt me čiai.

An samb lio įkū rė ja bei bu vu si va do vė An ge lė 
Za vec kie nė ir Sta čiū nų mo kyk losdau gia funk
cio cent ro me no va do vas Ro mal das Si ta vi čius 
pri mi nė ko lek ty vo is to ri ją. Skai čiuo ta, jog et
nog ra fi nio an samb lio veik lo je da ly va vo apie 
šim tą žmo nių, iš ti ki miau sios dai ni nin kės sce
no je pra lei do po ke lio li ka ar dau giau me tų. 
„Vo lun gę“ ri kiuo ja jau šeš ta va do vė.

Išs kir ti nis an samb lio bruo žas – sta čiū nie
čiai at lie ka sa vo kraš to dai nas, ku rias prieš 
dau ge lį me tų iš gir do iš apy lin kė se gy ve nu sių 
pa tei kė jų.

Ra jo no sa vi val dy bės pa dė ko mis už nuo
pel nus sa vi veik lai ir kraš to et ni nei kul tū rai 

ap do va no tos An ge lė Za vec kie nė ir Eu ge ni ja 
Mon kū nie nė, Kul tū ros, pa vel do sau gos ir vie
šų jų ry šių sky riaus pa dė kos – Bro nei Vai čiu lie
nei, Onai Do mei kie nei ir Ro mal dui Si ta vi čiui.

Do va nos skir tos ko lek ty vo sen bu vėms, jau 
pa li ku sioms sce ną – Tek lei Jan kai tie nei, Ire nai 
Gied ri mie nei ir Al do nai Bud rie nei.

„Volungė“– 
Atgimimobendraamžė

Mi nė ti veik los ju bi lie jų per Lie tu vos Nep
rik lau so my bės At kū ri mo šven tę „Vo lun gės“ 
sa vi veik li nin kai pa si rin ko neat si tik ti nai. Ko
lek ty vas su si kū rė kaip tik tuo me tu, kai Lie
tu vo je ėmė kal tis pir mie ji At gi mi mo dai gai, o 
vi suo me nė at si grę žė į sa vo šak nis, su si do mė jo 
et ni ne kul tū ra.

Nukelta į 5 psl.

Re na tos BUD RIE NĖS nuo tr.

„Vo lun gė“ dai nuo ja tris de šim tis me tų.

TEMĄPASIŪLĖ
SKAI TY TO JAS

„Il ga me tė Pak ruo jo bė da – nė ra erd vios šar vo ji mo sa lės. To kią įreng ti vers li nin kai kaž ko dėl 
ne suin te re suo ti“, – pa ste bi re dak ci jos pa šne ko vas Jo nas Va si le vi čius.

 Au to rės nuo tr.

Pak ruo jui rei kia erd vios šar vo ji mo sa lėsDu moks lei vių cho rai 
dai na vo kar tu. PDF
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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“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

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

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


