
Švie sių plau kų ir švie sių min čių pa kruo
jie tę Ve ro ni ką su tik da vau ne re tai. Kal bos 
apie orą, pa si la bi ni mai bu vo trum pi. Kol, 
vie ną die ną iš gir dau, kad bend rau ju su 
Pak ruo jo dva ro ku me čio duk ra, ku ri tu ri 
ką pa pa sa ko ti apie Pak ruo jo dva ro praei tį. 
Su sė dom įdo maus po kal bio.

Ve ro ni ka Al do na Jac kū nai tėMie žie nė 
gi mė 1933 me tais. Pak ruo jo dva ro ku me
čių gy ve ni mą, ka rą, so viet me tį ma tė iš la bai 

ar ti. Ve ro ni ka – dva ro šor ni ko (pa kink tų 
meist ro, odi nin ko) duk ra.

„Gi miau Roč kių kai me, ne to li Ly gu mų. 
Tė vas – Pra nas Jac kū nas – bu vo be že mis 
dar bi nin kas. Že mę nuo mo da vo, ei da mas 
per žmo nes už dar biau ti. Ma no vy res nie ji 
bro lis ir se suo anks ti pa li ko na mus, ir gi išė
jo dirb ti pas žmo nes“, – pa sa ko ja Ve ro ni ka.

Apie 1938uo sius Ve ro ni kos tė vas ga vo 
šor ni ko vie tą Pak ruo jo dva re. Že mės nuo
mo tis ne be rei kė jo, už dar bą bu vo mo ka
ma al ga. Šor ni kas da ry da vo ir tai sy da vo 
pa kink tus, bal nus, pa val kus, pri si dur da
vo siū da mas žmo nėms ba tus. Ve ro ni ka iki 
šiol at si me na jai tė vo siū tas na gi nu kes ir 
il gus ba tus.

Sun ku pa sa ky ti tiks liai, ku ris iš Ro ppų 
1938–1939 me tais val dė Pak ruo jo dva rą. 
Ve ro ni ka to ne pa me na, o tiks les nių ži nių 
reik tų ieš ko ti ar chy vuo se. Pa na šiu me tu, 
jau silp nos svei ka tos, il ga me tis dva ro val
dy to jas Leo nas von der Rop pas dai rė si, kam 
per duo ti dva ro rak tus. Leo nas pa si rin ko 
bro lė ną – bro lio Bru no sū nų Ju lių. Yra ži
no ma, kad per da vęs jam dva rą, Leo nas iš

vy ko į Vo kie ti ją. To dėl Ve ro ni ka ir šian dien 
ne ga li pa sa ky ti, su ku riuo iš ba ro nų Ro ppų 
tu rė tų sie ti ne pa mirš ta mus sa vo vai kys tės 
pri si mi ni mus.

Mo te ris pa sa ko ja, kad nei su ku me čiais, 
nei su jų vai kais ba ro nų šei ma ne si bi čiu lia
vo. Ta čiau kar tą Ve ro ni ka su ti ko po ną, ku
ris jai, pen kių ar še šių me tų vai kui, pa li ko 
neiš dil do mą įspū dį.

Vie ną pa va ka rę, ma mos pa siųs ta nu neš ti 
pus die nius dva ro lau kuo se dir ban čiai se se
riai, Ve ro ni ka ša lia dir ban čių jų su ti ko po
ną. Iš vaiz dus, jau nas po nas bu vo ap sia vęs 
pil kus il gus ba tus, vil kė jo pil ką kos tiu mą, 
tu rė jo laz de lę, o jo gal vą den gė švie si skry
bė lė. Po dva ro lau kus di di kas vaikš ti nė jo, 
tik rin da mas už dar biau jan čių ku me čių vai
kų dar bą: į že mę pa so din tas dai gas, timp
te lė jus jį už la pe lių, tu rė jo lai ky tis tvir tai.
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In ten sy viai ma žė jant 
ra jo ne gy ven to jų, 
ma žė ja ir žmo nių, 
ku rie ga lė tų ra jo no 
Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jo je 
užim ti at si ra du sias 
lais vas dar bo vie tas. 
Iš si la vi nu siems ir 
dar bin giems nyks tan tis 
ra jo nas – neį do mus.

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

Senjorassutikopadėti
Šie met ku r iam lai kui dar

bin gu mo ne te kus ra jo no Švi e 
ti mo sky riaus ve dė jai, jos pa
rei gas lai ki nai bu vo per duo tos 
sky riaus spe cia lis tei Gra ži nai 
Plun gie nei.

Ta čiau ar tė jant eg za mi nų lai
kui ir pa di dė jus dar bo krū viui 
dėl Šu kio nių J. No rei kos pa grin
di nės mo kyk los reor ga ni za vi mo 
ir Pet ra šiū nų vai kų dar že lio bei 
De gė sių vai kų dar že lio už da ry
mo, spe cia lis tė krei pė si į Sa vi
val dy bę pra šy da ma pa gal bos. 
Sky riu je li ku sios dirb ti trys spe
cia lis tės ir rašt ve dė su to kiu dar
bo krū viu ne be pa jė gė su si do ro ti.

Į pa gal bą bu vo pa si kvies tas 
nuo praė ju sių me tų gruo džio į 
pen si ją iš leis tas bu vęs šio sky
riaus ve dė jos pa va duo to jas Al
gir das Šid laus kas.  Sen jo ras 
su ti ko švie ti mo kon sul tan to pa
rei go se pa dir bė ti lai ki nai – iki 
lie pos.

Ra jo no Sa vi val dy bės Ad mi
nist ra ci jos di rek to rė Eri ka Ki žie
nė, ko men tuo da ma šią si tua ci ją, 
sa kė: „Sky riaus ve dė jos lai ki no 

Gyventojųmažėja 
daugiau,neiskelbiama

Sa vi val dy bės 
Ad mi nist ra ci jos 
di rek to rė  
Eri ka Ki žie nė 
lai ko si nuo mo nės, 
kad ra jo ne bė ra 
li kę gal tik apie 
15 tūks tan čių 
gy ven to jų – 
dvi gu bai ma žiau, 
nei prieš po rą 
de šimt me čių 
skel bė sta tis ti ka.

Au to rės nuo tr.

Ma ty da mi iš tuš tė ju sias Pak ruo jo gat ves, val di nin kai sa ko, jog ra jo ne li ko žy miai ma žiau žmo nių, nei skel bia 
sta tis ti ka.

Norinčiųvaldžiospostonėra
Pas ta ruo ju me tu ne nau jie na, 

kad ra jo no Sa vi val dy bės skel
bia mi kon kur sai į lais vas pa
rei gy bes bai gia si be re zul ta tų. 
Tin ka mo iš si la vi ni mo ra jo no 
gy ven to jų juo se su lau kia ma vis 
re čiau, o iš gre ti mų did mies čių 
– Šiau lių, Pa ne vė žio ar net to
li mes nio Kau no – pre ten den tai 
siun čia do ku men tus, bet kon
kur suo se ne pa si ro do.

Iki šiol te bė ra lais va Lin ku vos 
se niū no pa va duo to jo vie ta, nes 
praė ju sių me tų rug sė jį skelb tas 
kon kur sas neį vy ko – į kar je ros 
vals ty bės tar nau to jo vie tą tin ka
mų pre ten den tų iš ra jo no neat
si ra do, o pre ten den tai iš ki tų 
mies tų ne su ge bė jo iš lai ky ti va
do va vi mo tes to.

Nukelta į 3 psl.

Pakruojodvare–basakojėvaikystė

ne dar bin gu mo ne ga lė jo me nu
ma ty ti, o kai tai įvy ko, kaip sa
ko ma, – vei du į fak tą.“ Taip bu vo 

iš spręs ta rei kia mą iš si la vi ni mą 
tu rin čio spe cia lis to paieš ka, pa
sa ko ja E.Ki žie nė.

Redakcijos nuotr.

Įgrisopersodybą 
tekantisgriovys

So dy bos pa kraš čiu te kan tis 
grio vys – da lis nuo se nų lai kų 
li ku sio mies to dre na žo.

Žmonėsirbebrai:
griebiamasi
gudrybių

Šian dien –  
be žy mes nio  
lie taus.  
Oro  
tem pe ra tū ra  
die ną 19–24  
laips niai  
ši lu mos.
Ry toj  
pro gno zuo ja mi  
ma žai de be suo ti, 
be lie taus orai.  
Tem pe ra tū ra nak tį  
9–14, die ną  
20–25 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.


