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

Di džiau sia kon ku ren ci ja jau 
tra di ciš kai vyks ta kai mo so dy bų 

ka te go ri jo je. Šie met dėl nu ga lė
to jų var do bei pri zi nių vie tų šio je 
ka te go ri jo je var žo si dvi de šimt aš
tuo ni pre ten den tai.

Mies to so dy bų ka te go ri jo je ra
jo ni niam kon kur sui pri sta ty tos 
še šios so dy bos, dau giau siai – iš 
Pak ruo jo.

Kon kur sui taip pat pri sta ty tos 
dvi gra žiai sa vo te ri to ri ją tvar kan
čios kai mo bend ruo me nės, ūki
nin kau jan čios šei mos vien kie mis, 
dvi Pak ruo jo mies to vai kų ug dy mo 
įstai gos, tri jų ūki nin kų ga my bi nės 
te ri to ri jos, tri jų kai mo įmo nių ad
mi nist ra ci jų ap lin ka.

Ra jo no kon kur se da ly vau ja 
Pa mū šio (Klo vai nių se niū ni
ja) baž ny čia ir pa ra pi jos na mai 
bei vie nas iš Links mu čių kai mo 
aš tuon bu čių.

„Nau jų pro jek tų“ ka te go ri jo je, 
skir to je ne se niai į ap lin kos puo
se lė to jų bū rį įsi jun gu siems žmo
nėms, bu vo ver ti na mos ke tu rios 
so dy bos iš tri jų se niū ni jų.
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Šiandien 
gali trum
pai palyti. 
Tempera
tūra naktį 
10–15, 
dieną 
23–28 
laipsniai 
šilumos.
Rytoj daug 
kur gali 
trumpai 
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palyti. Temperatūra naktį 
15–20, dieną 24–29 laips
niai šilumos.

Ge gu žės mė ne sio 
pa bai go je po 
res tau ra ci jos ati da ry ta 
si na go ga lie pos 
pa bai go je su lau kė 
3 000-ojo lan ky to jo. 
Dau ge lis ke liau to jų į 
Pak ruo jį at vy ko pir mą 
kar tą, o jei ne si na go ga, į 
ne di de lį Šiau rės Lie tu vos 
mies tą var gu ar bū tų 
su ra dę tiks lą ke liau ti.

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

Į Pak ruo jį – dėl si na go gos
Si na go go je ant lan ky to jus prii

mi nė jan čios bib lio te ki nin kės 
Gi ta nos Maa sie nės dar bo sta lo 
– at si lie pi mų kny ga. Prieš po rą 
mė ne sių per ati da ry mą pra dė
ta ra šy ti, šian dien ji pri mar
gin ta įvai rių tau ty bių žmo nių 
at si lie pi mų.

Dau ge ly je įra šų – pa dė ka už 
pri kel tą is to ri nį pa sta tą ir žy dų 
kul tū ros pa li ki mą, kaip pa gar
bos ženk lą Pak ruo jy je gy ve nu siai 
bend ruo me nei.

J. Paukš te lio vie šo sios bib lio
te kos dar buo to jos Gi ta na Maa
sie nė ir Si gi ta Ka va liaus kie nė 
kruopš čiai re gist ruo ja lan ky to jus. 
Tai da ro ma ne tik dėl sta tis ti kos 

apie at vyks tan čius tu ris tus, bet 
ir in for ma ci jos, kaip ži nia apie 
Eu ro po je se niau sią ir dėl to įspū
din giau sią res tau ruo tą me di nę si
na go gą sklin da pa sau ly je.

„Ap si lan kiu sie ji si na go go je lie
ka su ža vė ti res tau ra to rių dar bu ir 
mies to pa si ry ži mu pri kel ti uni ka
lų kul tū ros pa vel dą, – apie lan ky
to jus re dak ci jai sa kė G. Maa sie nė. 

– Jei ne si na go ga, tiek ke liau to jų 
į Pak ruo jį ne va žiuo tų. O si na
go gos ap žiū rė ti jau bu vo at vy kę 
tu ris tai ir iš ki tų pa sau lio že my
nų. Pa ga liau ir Pak ruo jis tu ri kuo 
di džiuo tis.“

Lie pos 30ąją si na go go je lan
kė si Iz rae lio ne pap ras ta sis ir įga
lio ta sis am ba sa do rius Lie tu vai 
Amir’as Mai mon’as su sū nu mi 

Ofek’u ir vy riau siasis Lie tu vos 
ra bi nas Ka lev’as Kre lin’as. Juos 
ly dė jo Šiau lių ap skri ties žy dų 
bend ruo me nės na riai. Prii mant 
šiuos sve čius ir bu vo už fik suo tas 
3 000asis lan ky to jas.
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Si na go ga lan ky to jus  
jau skai čiuo ja tūks tan čiais

Gra žiau sios ap lin kos kon kur se –  
per pus šim tis pre ten den tų

Pak ruo jo si na go ga trau kia ke liau to jus ir žy dų kul tū ros puo se lė to jus.

Au to rės nuo tr.

Praė ju sią sa vai tę Pak ruo jo ra jo no ap lin kos 
tvar ky mo kon kur so ko mi si jos na riai bai gė ap žiū rė ti 
pre ten den tų į šie me ti nių gra žiau sių jų ti tu lus 
te ri to ri jas. Pre ten den tų – dau giau nei pus šim tis.

Re na tos BUD RIE NĖS nuo tr.

Žy din čios Ni jo lės Bal čiū nie nės val dos Dva riš kių kai me.

SA VI VAL DY BĖS 
IN FOR MA CI JA

Veik lūs vy rai 
ėmė si jau ni mo 
lais va lai kio

Lais va lai kiu žei me lie čiai pra kai tą 
lie ja sta dio ne.

Žemaičių 
vyskupystės 
jubiliejus –  
proga didžiuotis
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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.


