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Vai kų li gų sky rių 
už da ri nė ji mo va jus 
ma žuo se ra jo nuo se 
– skau di rykš tė 
ne li go ni nėms, o 
ser gan tiems vai kams 
iš ne pa si tu rin čių bei 
so cia li nės ri zi kos šei mų. 
To kių šei mų dau giau sia 
kai muo se. Ta čiau 
te ri to ri nės li go nių ka sos 
va do vai tei gia, kad šie 
sky riai ra jo nų li go ni nė se 
yra nuo sto lin gi, vai kus 
ge riau gy dy ti na muo se 
ar ba vež ti į Šiau lius.

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

Ligoninėjeirsusveikstančiu
vaiku

Vai kų li gų sky riu je su dviem 
sa vo ser gan čiais ma ža me čiais 
mo te ris iš Lin ku vos se niū ni jos. 
Ma ža sis, ku riam vie ne ri me tai, 
ser ga plau čių už de gi mu. Vy res
nis – dve jų me tų – čia gy do mas 
dėl bron chi to.

Sky riaus ve dė ja Lai ma Gu

die nė pri pa žįs ta, kad bron chi tu 
ser gan čio vai ko gy dy mas ga lė tų 
bū ti tę sia mas na muo se, ta čiau 
ga li my bių tam šei ma ne tu ri – 
nė ra kam jo na muo se pri žiū rė ti. 
To dėl vai kas kol kas pa lie ka mas 
li go ni nė je su ma ma ir ser gan čiu 

sa vo bro liu ku. Tai dar la biau 
pa di dins vai kų, šia me sky riu je 
gu lin čių su ne sun kio mis kvė pa
vi mo or ga nų li go mis, sta tis ti ką.

Gy dy to ja ne sle pia, kad siun
čiant ma ža me čius gy dy ti na
muo se, ne re tai ten ka ver tin ti 

ga li mas grės mes: ar pa blo gė jus 
vai ko svei ka tos būk lei bus kvie
čia ma grei to ji pa gal ba, ar ne kils 
ser gan čio vai ko svei ka tai pa vo jų 
dėl men kos prie žiū ros.

Nukelta į 3 psl.

Į re dak ci ją krei pė si pa kruo jie tis An ta nas 
Vi lei kis, no rė da mas su Žei me lio žve jų klu
bu min ti mis pa si da ly ti apie jų su ma ny mą 
sa vo jė go mis iš va ly ti tven ki nį, prie Žei me
lio. Apie tai bu vo ra šy ta „Pak ruo jo kraš te“ 

ko vo 31 die ną , pub li ka ci jo je „Žve jai no ri 
su do min ti vai kus“.

A. Vi lei kis įsi ti ki nęs, kad vy rams ga li ne
pa vyk ti sa vo jė go mis iš va ly ti mi nė ti tven ki
nį, nes jo dug nas esąs su dė tin gas.

„Bu vo apie 1973iuo sius me tus, kai dirb
da mas tuo me ti nė je me lio ra ci jo je eks ka va
to ri nin ku, ka siau prie Žei me lio žvy rą. To je 
vie to je da bar yra va di na ma sis Žei me lio 
eže rė lis. Ten, kur yra smė lis, gal ke tu rių 
met rų gy ly je, ka sant dreg lai no kau šas jo 
neį vei kė – ne ga lė jo pa sem ti. Mat van duo 
jį yra su tram ba vęs, kaip ak me nį. O iš van
dens kau šu smė lio ne pa sem si, – sa vo pa
ty ri mu pa sa ko jo bu vęs tven ki nio ka sė jas. 
– Ki tas rei ka las – žvy ras. Ten kur jo bu vo, 
iš kas ta la bai gi liai. To dėl tven ki nio dug nas 
yra ne ly gus, kai kur, vi sai ne daug pa ka sus, 
bu vo už lie ta van de niu. Be to pa ts tven ki nys 
– la bai van de nin gas. Į jį van duo pa ten ka ne 
tik iš ša lia pra te kan čio Berž ta lio, bet ir iš 
že mės gel mių. Iš ka sus kiek, tuo jau dug nas 
už si pil dy da vo van de niu. To dėl, ma nau, kad 
tven ki nį iš va ly ti pa vyk tų tik iš pum pa vus iš 
jo van de nį, o tai at siei tų la bai di de lius pi
ni gus, ir sa vo jė go mis vy rams tai pa da ry
ti var gu ar pa vyk tų,“– min ti mis da li ja si A. 
Vai nei kis.

Vy ras į re dak ci ją at ne šė nuo trau ką, ku
rio je jis prie eks ka va to riaus ruo šian tis kas ti 
žvy rą prie Žei me lio. Čia da bar ty vu liuo ja 
žve jų nu si žiū rė ta sis va ly ti tven ki nys.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Pakruojoligoninėjedažniau
gydomikaimovaikai

Vai kų li gų sky riu je mo te ris iš kai mo su dviem ser gan čiais vai kas. Vy res ny sis ga lė tų bū ti gy do mas na muo se, bet ten 
nė ra kam jo pri žiū rė ti.

Au to rės nuo tr.

Tvenkiniodugnasyrasudėtingas
RE ZO NAN SAS

Pra de dant kas ti žvy rą prie Žei me lio, An ta nas Vi lei kis nu si fo tog ra fa vo prie eks ka va to riaus kau šo.

Mar gu čių ri den ti rin ko si šei mos.

Ridenotikrusir
mediniusmargučius

TEISĖTVARKA

„Literatūrinės
slinktys“prasidėjo
nuoPakruojorajono

Sa vo kū ry bą „Li te ra tū ri nių slink čių“ 
da ly viams ir pa kruo jie čiams skai to 
Aus tė ja Mik ne vi čiū tė.

As me ni nio al bu mo nuo tr.

 

Šian dien  
daug kur  
nu ma to mi  
kri tu liai,  
gū sin gas vė jas. 
Tem pe ra tū ra  
die ną 4–9 laips niai  
ši lu mos.
Ry toj vy raus vė juo ti,  
pro tar piais su kri tu liais orai. 
Tem pe ra tū ra nak tį 1–5,  
die ną 5–9 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“ 2,50 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.


