
SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

Pakruojo rajono laikraštis  2017 m. kovo 24 d. penktadienis  Nr. 12 (1248) Kaina 0,40 Eur

+5...+10

2 p.

2 p.

7p.

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

„Tai pri re no va vo!“
Pak ruo jo P. Ma šio to 63-ojo 

dau gia bu čio bend ra sa vi nin kų 
bend ri ja „Pa lau kė“ pa pra šė ra jo-

no Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
pa gal bos, kad pri vers tų na mą re-
no va vu sią UAB „Au lau kis“ iš tai-
sy ti po re no va ci jos pa lik tą bro ką.

Raš te ad mi nist ra ci jai iš var dy-
tos po re no va ci jos pen kiaaukš ty-
je pra si dė ju sios bė dos: ne vei kia 
ven ti lia ci ja, gen da įren gi niai, į 

Pareikalautaištaisytirenovacijosbroką

„Pa lau kės“ bend ri jos pir mi nin kė 
Jad vy ga Ši birkš tie nė su kau pu si 
ne plo ną ap lan ką do ku men tų apie 
bro ką, li ku sį po re no va ci jos.

Ko mi te to po sė dy je nu tar ta: de fek tus teks iš tai sy ti.

Au to rės nuo tr.

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

Ry šio svar ba
Pa va sa riop pa kruo jie čiai vėl 

gat vė se ma to ei liuo to ją Ka ro li ną 
Kaz laus kie nę, ne ši ną krep šiu ir 
ne re tai ve di ną šu niu ku. Li te ra tė 
pa pras tai sku ba į ko kį su si ti ki-
mą ar spau dai ruo šia mos nau-
jos sa vo kny gos rei ka lais. Ar ba 
– par neš ti drau gei vais tų.

Sep tin tą de šim tį bai gian ti Ka-
ro li na juo kia si, kad pa gal bos 
rei ka lin gų žmo nių su tin ka ne ti-
kė to se vie to se. An tai prieš ku rį 
lai ką iš si kal bė jo su par duo tu vė je 
su tik ta mo te ri mi – ir ne tru ko su-
si drau gau ti. Ne ką vy res nei, bet 
silp nes nės svei ka tos drau gei Ka-
ro li na yra klau sy to ja ir guo dė ja, 
ku riai ga li ma pa skam bin ti net 
vė lų va ka rą.

„ Ar  ti  mas žmo giš kas r y šys 
svar bus vi siems. Man pa čiai 
ge ra, kad ga liu pa dė ti ki tam. 
Neįs ten giu su pras ti kai ku rių 
šiuo lai ki nių san ty kių: kai suau-
gę vai kai ne ran da lai ko ap lan-
ky ti jų pa siilgs tan čių tė vų, kai 
gi mi nės pri si me na mi, tik kai 

atei na lai kas da ly tis pa li ki mą“, 
– sa ko Ka ro li na.

Ji ke tu ris mė ne sius bu vo pa-
li ku si Pak ruo jį – Lin ku vo je be 
at ly gio slau gė gar siau sią ra jo-
no ar mo ni ki nin ką, pa sa ko to ją, 
„Lin ka vos“ folk lo ri nio an samb-
lio il ga me tį da ly vį Al ber tą Jū rą.

Atsiklausėartimųjų
A. Jū ras per nai va sa rą į Am-

ži ny bę iš ly dė jo žmo ną. De vy-
nias de šimt sep ty ne rių se no lis 
so dy bo je li ko vie nas – ar ti miau-
si gi mi nės už siė mę sa vais rū-
pes čiais ar ba gy ve na ki to se 
vie to vė se.

„Al ber tas silp na re gių drau-
gi jos su si ti ki muo se guos da vo-
si, kad pra stė ja svei ka ta, vis 
blo giau ma to. Jam pa dė da vo 
atei nan ti sam dy ta tal ki nin kė – 
su tvar ky da vo na mus, iš vir da vo 
val gį. Bu vo ma ty ti, kaip sle gia 
Al ber tą vie nat vė: da rė si vis liūd-
nes nis, ne be gir dė jo me jo įpras tų 
po kštų“, – pri si me na Ka ro li na.

Ru de nį pra si dė jus šal čiams Al-
ber tas ne pas te bė jo kie me le do 
– griu vo, smar kiai su si tren kė. 
Pa gal bon lin ku vis pa si šau kė li ki-
mo drau gus silp na re gius. Ge riau 

Sušildėgyvenimosaulėlydį
Pak ruo jie tė li te ra tė Ka ro li na Kaz laus kie nė ke liems 
mė ne siams bu vo ta pu si sa va no re slau ge – globojo 
ne se niai į Am ži ny bę išė ju sį mu zi kan tą, folk lo ri nin ką 
Al ber tą Jū rą. Re gė ji mo ne ga lią tu rin ti Ka ro li na  
jau čia džiaugs mą bū ti rei ka lin ga.

Ka ro li na Kaz laus kie nė lai ko, kad iš tie sę pa gal bos ran ką silp nes niam lie ka 
ap do va no ti ir pa tys.

Au to rės nuo tr.

ma tan ti, stip res nės svei ka tos Ka-
ro li na ly dė jo jį pas gy dy to jus.

„Paaiš kė jo, jog po šio su si žei-
di mo Al ber tui jau rei kia nuo la-
ti nės slau gos, kad jis ne be ga li 
gy ven ti vie nas. Ta da ir pa pra šė 
ma nęs pa dė ti – įsi kur ti jo na-

muo se, kaip slau gei. Pra šy mui 
pri ta rė Al ber to se sers vai kai, 
gy ve nan tys Šiau liuo se“, – sa kė 
K. Kaz laus kie nė.

Nukelta į 3 psl.

Praė ju sią sa vai tę Pak ruo jo sa vi val dy bės, re no va ci jos 
ad mi nist ra vi mo ir dau gia bu čių na mų bend ri jos 
„Pa lau kė“ at sto vai griež tai pa rei ka la vo iš tai sy ti 
po na mo re no va ci jos pa lik tus de fek tus. Dėl 
jų gy ven to jams karš tas van duo tie kia mas su 
per trū kiais, tin ka mai ne vei kia na mo ven ti lia ci ja, 
pra dė jo pe ly ti bu tai. Re no vuo to jams, UAB „Au lau kis“, 
rei ka la vi mų neį vyk džius, ke ti na ma duo ti juos į 
teis mą.

penk to jo aukš to bal ko nus bė ga 
van duo. Nuo lat kal kė mis už si-
kem ša van dens šil dy tu vas – gy-
ven to jams pri siei na jį plau ti sa vo 
lė šo mis, sa vai tė mis bū ti be šil to 
van dens. Žmo nes bau gi na ant 
na mo sto go nuo lat barš kan tis 
skar di nis pa ra pe tas – su si da ręs 
įspū dis, kad silp nai pri tvir tin tą 
konst ruk ci ją vė jas ga li bet ka da 
nu plėš ti ir svies ti tie siai ant 
gal vų.

Prie pra šy mo pri dė ti gy ven to jų 
skun dai: net tik dėl pra sto karš-
to van dens tie ki mo, bet ir dėl 
šal tą orą į pa tal pas pu čian čios 
ven ti lia ci jos, per šą lan čių, šlam-
pan čių sie nų prie ven ti lia ci jos 
ka na lų, pra de dan čių pe ly ti sie-
nų ir bal dų. 

Nukelta į 3 psl.

Šian dien  
žy mes nių  
kri tu lių  
ne nu ma to ma.  
Tem pe ra tū ra  
die ną  
5–10 laips nių  
ši lu mos.
Ry toj dau ge ly je  
ra jo nų nu ma to mi  
kri tu liai, vie to mis plik le dis. 
Tem pe ra tū ra nak tį nuo 5 
laips nių šal čio iki 2 laips nių 
ši lu mos, die ną 2–7 laips niai 
ši lu mos.

Pa gerb tas sig na ta ro  
A.Ražausko
atminimas

Nuspręsta:
„Atsakingaiuž
Pakruojį“lyderis
pažeidėetiką

Eko no mi kos ir fi nan sų ko mi te to 
pir mi nin kas Ar tū ras Ja ce vi čius 
tvir ti no nuo bal sa vi mo  
ne nu si ša li nęs, nes taip elg tis jam 
pa ta rė Vy riau sio sios tar ny bi nės 
eti kos ko mi si ja. 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„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


