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Ju ve ly ri ką Vil niaus dai lės aka de mi jos 
Tel šių fi lia le stu di juo jan čiai klo vai nie tei 
As tai Šom kai tei šie me ti nia me „Jau nų jų 
žvaigž du čių“ ap do va no ji mų va ka re įteik ta 
no mi na ci ja „Me tų ini cia ty va“.  
Pir mą kar tą per aš tuo ne rius ren gi nio 
me tus no mi na ci ja skir ta už pa gal bą 
be glo biams gy vū nams.

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

Žiedaivirtobagažinemaisto
Bū si mo ji ju ve ly rė As ta ru de nį in ter ne te pa skel bė lab

da ros ak ci ją – ji ga mins žie dus, už ku riuos gau ti pi ni gai 
bus skir ti be glo bių gy vū nų mais tui.

„In for ma ci ją pla ti nau tik in ter ne tu – feisbuke. Juo 
ma ne su si ras da vo ir no rin tie ji už si sa ky ti žie dus. Kiek 
už dir bi nius mo kė ti, spręs da vo pa tys už sa ko vai: vi siems 
sa kiau, kad tai – lab da ra“, – „Pak ruo jo kraš tui“ pa sa ko
ja mer gi na.

Nu ta ru siems pri si dė ti prie ak ci jos As ta siū lė tra di ci nius 
se no vės lie tu vių žie dus pri me nan čius dir bi nius iš va rio. 
Tik de ko ra vo juos šiuo lai kiš kiau. A. Šom kai tė su lau kė 
be veik tri jų de šim čių už sa ky mų. Kad juos vi sus spė tų 
įvyk dy ti, mo ko mo sio se dirb tu vė se be veik vi są mė ne sį 
pra leis da vo lais vą nuo už siė mi mų lai ką.

„Pa si rin kau to kį me tą, kai stu den tams ne bū na at si skai
ty mų už pra kti kos dar bus. Nes vė liau pra si de da se si jų 
ma ra to nas“, – sa kė As ta.

Ant ro je lapk ri čio pu sė je bu vo pa skelb ta, kad ak ci ja 
baig ta. A. Šom kai tė ne konk re ti zuo ja, kiek pa si se kė su
rink ti pi ni gų, bet džiau gia si, kad at si ra do pri ta rian čių jos 
idė jai pa dė ti li ki mo ir žmo nių nu skriaus tiems gy vū nams.

„Ka dan gi pa ti ne vai ruo ju, su su rink tais pi ni gais grį žu si 
na mo į Klo vai nius, pa pra šiau ma mos pa gal bos. Sė dom į 
ma ši ną ir pa si lei dom per ve te ri na ri jos vais ti nes. Ba ga ži nę 
šu nims ir ka tėms nu pirk to mais to nu ve žė me į Krei va kiš kį, 
gy vū nų prie glau dą „Gy vy bės sto te lė“, – me na no mi nan tė.

Nukelta į 6 psl.

Už par duo tus žie dus –  
pa ra ma be glo biams gy vū nams

PAS TAN GOS: As ta Šom kai tė pa dė ti be glo biams gy vū nams sten gia si nuo vai kys tės.

As me ni nio al bu mo nuo tr.

Šian dien  
pro tar piais lis,  
su stip rės  
vė jas. Oro  
tem pe ra tū ra  
die ną  
4–9 laips niai 
ši lu mos.
Ry toj nu ma to mi 
vė juo ti, ap niu kę, 
su kri tu liais orai. 

Oro tem pe ra tū ra nak tį 0–5, 
die ną 1–6 laips niai ši lu mos.

Ket vir ta die nio po pie tę Pak ruo jo 
miš kų urė di jos dar buo to jai tra di
ciš kai do va no jo gy ven to jams eg lių 
ša kas.

Pak ruo jo Vie ny bės aikš tė je ne to li 
šven ti nės eg lės su sto ju sį miš ki nin kų 
trak to rių ne tru ko ap sup ti žmo nės. 
Jau ni mas ir sen jo rai rin ko si šven
tėms di des nes ar ma žes nes miš ku 
kve pian čias ša kas.

No rin tiems jų miš ki nin kai čia pat 
ša kas ap kar py da vo iki no ri mo dy
džio, įteik da vo pa pil do mą do va ną 
– dai liai įriš tą išai žy tą eg lės kan ko
rė žį. Nu ta ru sie ji šiuos kan ko rė žius 
pa vers ti šven ti nė mis puoš me no mis 
ga lė jo jų gau ti ir dau giau.

Pa sak miš ki nin kų, do va no ti kan
ko rė žius su gal vo jo ki to ra jo no urė

di jos dar buo to jai: taip gy ven to jams 
pri me na ma, kad šie met – „sėk li niai“ 
me tai, kai kan ko rė žiai ski na mi, iš jų 
ai žo mos sėk los, ruo šia masi sė ti nau
jus eg lai čių dai gy nus.

Ša kų do va no ji mo ak ci jo je tal ki nin
kau jan tys „Že my nos“ pa grin di nės 
mo kyk los jau nų jų miš ki nin kų bū re
lio „Uo siu kai“ na riai prie kiek vie nos 
į pa kruo jie čių na mus iš ke liau jan čios 
eg li ša kės pri ka bi no ir po bal tą, pa čių 
pa da ry tą an ge lė lį, lin kin tį mei lės.

Šie met do va no ti pa ruo šta apie pu
sant ro šim to eg lių ša kų. Jos da lytos 
ne tik Pak ruo jy je, bet ir Lin ku vo je, 
Klo vai nių, Žei me lio, Ro za li mo, Ly
gu mų mies te liuo se.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Šven ti nės do va nos – eg lių ša kos, kan ko rė žiai, an ge liu kai

TAL KI NIN KAI: Miš ki nin kams tal ki nin ka vo jau nie ji „Uo siu kai“ su va do ve 
bio lo gi jos mo ky to ja Ai da Če pu lie ne.

DO VA NOS: Į Pak ruo jį miš ki nin kai at ga be no glė bius do va no ja mų eg lės 
ša kų.

Ja ni nos ŠA PAR NIE NĖS nuo tr.

Kitas„Pakruojokrašto“
numerisišeis
gruodžio27d.,
šeštadienį.

Savivaldybėje–
naujasskyrius

Va kar ra jo no Ta ry bo je nu
spręs ta Sa vi val dy bės ad mi nist
ra ci jo je įsteig ti nau ją sky rių. 
Nuo atei nan čių me tų bus įkur tas 
Rink lia vų sky rius, į jį priim ti du 
nau ji dar buo to jai.

Spren di mo pro jek tą pa ren
gu si Sa vi val dy bės ad mi nist ra
ci ja mo ty va vo tuo, kad nau jas 
sky rius rei ka lin gas  Sa vi val dy
bei pe rė mus at lie kų mo kes čio 
ad mi nist ra vi mą.

To kiam su ma ny mui ne pri ta rė 
opo zi ci ja. Siū ly ta šį dar bą pa ves
ti Sa vi val dy bės Aps kai tos sky
riui, ja me pa pil do mai įstei gus 
du eta tus. Ta čiau šis pa siū ly mas 
li ko neį gy ven din tas – dau gu mos 
bal sų per sva ra nau jas sky rius 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jo je 
at si ras nuo sau sio ant ro sios.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Vaikuslanko
KalėdųSenelis
išŠvedijos
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2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PRENUMERUOTI
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


