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Netekomekraštiečio
Ka zi mie ro Ka li ba to

Prasidėjęrinkimai
pasižymiaktyvumu

Mamosantpirštį
dovanojo
kolekcininkei

Šian dien vie
to mis ga li mas 
ne di de lis lie
tus, ry tą rū
kas, plik le dis. 
Oro tem pe
ra tū ra die ną 
2–7 laips niai 
ši lu mos.
Ry toj dau ge
ly je ra jo nų 
pa lis. Nak tį ir 

3 p.

5 p.

5 p.

Ant ra die nį Pak ruo jo kul tū ros cent re ati da ry to je tra di ci nė je tau to dai lės kū ri nių 
pa ro do je dau giau siai eks po nuo ta dar bų, ne tik iš vaiz džių pa žiū rė ti, bet ir 
pra ktiš kų. Kas met to kių kū ri nių dau gė ja, o jų au to riai pa ro dose tu ri pro gų 
su si tik ti su po ten cia liais pir kė jais ir dir bi niais pri si dur ti gy ve ni mui. Tau to dai lė, 
nuo se no vės skir ta gra žin ti bui tį, grįž ta prie sa vo iš ta kų. Pak ruo jo kraš tas 
gar sė ja iš ki liais liau dies kū rė jais.

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

Kūrybiškasmetųlaikųtakas
Tik įė ju sius į pa ro dos sa lę pa si tin ka 

nuo tai kin gi me džio meist ro Eu ge ni jaus 
Rim džiaus in ki lai, lyg lau kian tys grįž
tan čių paukš čių  ant me džio, po ku riuo 
su žy dė jo Ra sos Če pu lie nės kom po zi ci
jos iš gam ti nių me džia gų. Gi lyn į sa lę ir 
link va sa ros ve da me ta lo meist ro Si gi to 
Stu gio žu vis – pa ka ba dra bu žiams bei 
de ko ra ty vi šaš ly ki nė. Va sa rą žy mi be ne 
sun kiau sias pa ro dos eks po na tas – iš me
džio ka mie no E. Rim džiaus iš skap tuo
tas avi lys bei gre ta įsi tai siusios se no sios 
lie tu vių die vy bės – bi ti nin kų dei vė ir 
Per kū nas, su kur ti Pran ciš kaus Mie žio.

 Ru de niop trau kia sim bo li nis ark lys 
me di nu kas, iš gra žin tas  Onu tės Lu gaus
kai tės pin to mis tau ti nė mis juos to mis, 
link žie mių  at suk tos Egi di jaus Im po lio 
su ve ny ri nės skra ba lų dė žu tės. O sa lės 
ga le – dir bi nių iš me džio, daž niau siai 
ku ria mų žie mą, ka ra lys tė: tų pa čių E. 
Rim džiaus, P. Mie žio ir E. Im po lio kry
žius, rū pin to jė liai, an ge lai, Bro nis lo
vo Ged mi no kom po zi ci jos iš gam ti nių 
me džia gų, Ve ro ni kos Dau ku tie nės – iš 
ak me nu kų bei spal vo to smė lio. Į me
džio meist rų bū rį įsi jun gęs Sau lius Kur
nic kas pa ro do je da ly vau ja pir mą kar tą. 
Pak ruo jo ir Pas va lio ra jo nų pa ri by je gy
ve nan tį de biu tan tą dro žy bos pa slap čių 
iš mo kė E. Im po lis.

Nukelta į 8 psl.
STU DI JA: Pa ro do je gau siai da ly va vo Pak ruo jo kul tū ros cent ro suau gu sių jų dai lės stu di jos lan ky to jos 
(de ši nė je – stu di jos va do vė Lai mu tė Ve lič kie nė).

Au to rės nuo tr.

Tre čia die nį ra jo no 
Vers li nin kų ir darb da vių 
aso cia ci ja su ren gė 
su si ti ki mą su vi sais 
kan di da tais į ra jo no 
me rus. Iš sep ty nių 
at vy ko pen ki. Jiems ir 
te ko at lai ky ti vers li nin kų 
su reng tą pa tik ri ni mą 
apie vers lo su pra ti mą, 
vie ti nės val džios 
spren di mų įta ką ir 
lo ja lu mą smul kia jam 
ra jo no vers lui.

To kio ren gi nio, kai  rin ki muo se 
da ly vau jan tys kan di da tai su kvie
čia mi į vie ną au di to ri ją, Pak ruo jy je 
gal ir ne bu vo.

Be ne opiau sia  ra jo no vers li nin kų 
pro ble ma – tur to ir že mės nuo mos 
mo kes čiai.

Vers li nin kai skel bė, kad Pak ruo jo 
ra jo ne jie nu sta ty ti di des ni nei ki to
se Šiau lių ap skri ties sa vi val dy bė se.

 „Koks čia ra jo no vers lo pa lai ky
mas?“ – ste bė jo si vers li nin kas Vir
gau das Ka nau ka.

NE TEK TIS: Va sa rio 25 die ną mi rė 
tra di ci nės kul tū ros puo se lė to jas, 
pe da go gas Ka zi mie ras Ka li ba tas. 
Daug lai ko pra lei do ke liau da mas 
po Pak ruo jo ra jo no kai mus, 
rink da mas kraš to ty ri nę me džia gą.

ANT PIRŠ TIS: Šim ta me tis 
ant pirš tis – do va na ko lek ci nin kei.

ry tą vie to mis silp na li jund ra, 
plik le dis. Tem pe ra tū ra nak
tį nuo 3 laips nių ši lu mos iki 
2 laips nių šal čio, die ną 2–7 
laips niai ši lu mos.

Kandidatusįmerus 
susodinoužvienostalo

SA VIK RI TI KA: Vers li nin kė Vil ma Jo kan tie nė (pir ma de ši nė je) 
ko le goms siū lė bū ti sa vik ri tiš kiems.

Vers li nin kai klau sė, ko dėl, su
ren kant į biu dže tą di džiu lius 
mo kes čius iš vers lo, ne ski ria ma 
nor ma laus biu dže to Vers lo in for
ma ci jos cent rui, ar ne ra cio na liau 
bū tų vie to je Sa vi val dy bės iš lai ko
mo Tu riz mo in for ma ci jos cent ro 
lė šų skir ti pa pil do mo dar buo to jo 
eta tui dar bui su vers lo pro jek tais 
steig ti?

Be kais tan čią su si ti ki mo at mos fe
rą ir prie kaiš tus da bar ti nei ra jo no 
val džiai lyg šal tu du šu ko le gas per

lie jo vers li nin kė Vil ma Jo kan tie nė: 
„Tu rė ki me drą sos pri si pa žin ti, kad 
ir pa tys iki šiol ne bu vo me ak ty vūs.“

Par duo tu ves kai muo se tu rin
tys vers li nin kai klau sė dėl gat vių 
ap švie ti mo. Jis ne vei kia, su te mus 
nuo ša lūs kai mai sken di vi siš ko je 
tam so je.

Be veik tris va lan das tru kęs vers li
nin kų ir kan di da tų į me rus su si ti ki
mas bai gė si pa sta rų jų pa si sa ky mais 
apie šei my ni nį vers lą. Šią te mą iš
vys čiu si ūki nin kė Ona Var nie nė iš 

Klo vai nių rep li ka vo: „Yra šei my
ni nis vers las, da bar jau ir šei mų 
par ti jos“.

At sis vei ki ndami du ren gi nio da
ly viai su kry žia vo špa gas: ūki nin
kas iš Bal sių Ri man tas Pa ša kins kas 
ban dė vie no kan di da to iš klaus ti 
apie jo tu rė tas ydas, ta čiau pa sta
ra sis at si kir to, pri min da mas opo
nen tui apie ne va šio su bank ro tin tas 
įmo nes.

„Pakruojo krašto“ inf.

Janinos VANSAUSKIENĖS nuo tr.

KLAU SI MAS: Vers li nin kas Vir gau das Ka nau ka 
pre ten den tams į me rus ad re sa vo ne vie ną 
klau si mą, dėl me ro at sa ko my bės prieš vie tos 
vers lą, prii mant jam svar bius spren di mus.



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“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur


