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Pra ne ši mą iš Bend ro jo pa gal bos cent ro ug nia ge siai ga vo 
apie pu sę pen kių va ka re. Pra neš ta, kad Rad vi liš kio mies to 
„ei ba riš kių“ tven ki ny je skęs ta du žmo nės.

ne del siant į įvy kio vie tą iš vy ko Rad vi liš kio PGt 1-ojo 
ir 2-ojo sky rių gel bė to jai. Į įvy kio vie tą at vy kęs pa mai nos 
va das Re mi gi jus Bal čiū nas at li ko žval gy bą ir nu sta tė – du 
žve jai įlū žę eke tė je, ku ri yra maž daug 20 met rų nuo kran-
to. žve jai lai kė si van dens pa vir šiu je įsi ki bę už le do ly ties.

apie ne lai mę gel bė ji mo tar ny boms pra ne šė pro ša lį ėjęs 
ir įvy kį pa ma tęs praei vis – pa tys ne lai mė liai pa skam bin ti 
ne tu rė jo ga li my bių.

sky ri nin kas vi daus tar ny bos vy res ny sis pus ka ri nin kis 
jus ti nas Bar kaus kas ir ug nia ge sys gel bė to jas vi daus tar-
ny bos gran di nis do na tas ven ce vi čius sku biai pra dė jo gel-
bė ji mo ope ra ci ją.

ap si ren gę sau so ti po na ro kos tiu mais, pa nau do da mi 
gel bė ji mo vir vę, ra tą ir spe cia lią val tį, vy rai iš trau kė iš 
van dens skęs tan čiuo sius ir per da vė juos grei to sios me di-
ci ni nės pa gal bos dar buo to jams.

nukelta į 4 psl.

Vil niu je nuo le gio ne lio zės mi rus 
trims žmo nėms, karš to van dens 
sis te mų ter mi nės de zin fek ci jos 
ėmė si ir ra jo no at sa kin gos 
tar ny bos. Iš čiau pų itin karš tas 
van duo ėmė bėg ti jau nuo 
tre čia die nio. Ta čiau į šį va jų 
įsi jun gė ne vi si dau gia bu čiai.
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Pradėjoterminędezinfekciją
dau gu mą ra jo no dau gia bu čių na mų pri-

žiū rin ti „Rad vi liš kio būs to“ bend ro vė pa-
skel bė, jog nuo tre čia die nio dau gia bu čių 
na mų ad mi nist ra to riai vi suo se sa vo pri žiū-
ri muo se na muo se pa pil do mai at liks karš to 
van dens sis te mų „ter mo šo ką“.

Pa gal iš anks to su da ry tą gra fi ką dau gia-
bu čiuo se ėmė „lie tis“ karš tes nis nei įpras tai 
van duo. apie bū si mą prie mo nę gy ven to jai 
bu vo įspė ja mi elekt ro ni niais laiš kais, sms 
ži nu tė mis bei skel bi mų len to se pa ka bi nus 
skel bi mus.

Pas kelb ta, jog dar bų me tu karš to van-
dens tem pe ra tū ra van dens šil dy tu ve bus 
pa di din ta iki 65°C, var to to jų čiau puo se – 
iki 60°C, jog ati tin ka mai taps karš tes ni ir 
„gy va tu kai“.

Gy ven to jams be li ko at suk ti vi sus čiau pus 
ir po ke lias ar ke lio li ka mi nu čių leis ti jais 
karš tą van de nį.

Pa sak spe cia lis tų, tik taip ga li ma iš vamz-
dy nų iš gui ti pa vo jin gą sias le gio ne les.

Pa sak „Rad vi liš kio būs to“ di rek to rės pa-
va duo to jos ne rin gos Pau laus kie nės, de zin-
fe kuo ti karš to van dens sis te mas vi suo se 

dau gia bu čiuo se, ku riems yra šis van duo 
tie kia mas cent ra li zuo tai, pla nuo ja ma maž-
daug per sa vai tę.

n. Pau laus kie nės duo me ni mis, pa sku ti-
nis „ter mo šo kas“ bend ro vės ad mi nist ruo ja-
muo se na muo se bu vo at lie ka mas praė ju sių 
me tų lapk ri čio mė ne sį. esą ši prie mo nė per 
se zo ną yra vyk do ma du kar tus – ru de nį ir 
pa va sa rį.

anot n. Pau laus kie nės, dėl vyk do mos 
prie mo nės gy ven to jų nuo mo nė yra įvai ri.

„Bū na ir ne sup ran tan čių, kam to rei kia, 
ne no rin čių nu lei di nė ti karš to van dens. ti-
ki mės, kad po šių me čių skau džių ne lai mių, 
kai dėl le gio ne lio zės mi rė ke li vil nie čiai, 
su pra tin gu mo bus dau giau, nors gy ven to-
jams ir teks kiek dau giau mo kė ti už į ka-
na li za ci ją nu leis tą karš tą van de nį“, – sa kė 
n. Pau laus kie nė.

nukelta į 2 psl.
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Nors ra jo ne ty ri mai dėl le gio ne lių ne bu vo at lik ti, ter mo šo ku de zin fe kuo ti dau ge lio dau gia bu čių na mų 
vamz dy nai.

Išgelbėjoįlūžusiusžvejus

Au to rės nuo tr.

Rad vi liš kio prieš gais ri nės gel bė ji mo tar ny bos (PGT) 
ug nia ge siai gel bė to jai iš eke tės iš trau kė du įlū žu sius ir jau 
jė gų ne be tu rė ju sius žve jus. Gel bė ji mo ope ra ci jai pa nau do ta 
už ra jo no biu dže to lė šas įsi gy ta įran ga.

Rad vi liš kio PGT nuo tr.

Rad vi liš kio prieš gais ri nės gel bėj mo tar ny bos pa rei gū nai (iš de ši nės) Jus ti nas Bar kaus kas 
ir Do na tas Ven ce vi čius iš gel bė jo du skęs tan čius žve jus.

sau lė te ka 6.30,
lei džia si 18.26.
die nos il gu mas – 11.56.
mė nu lis – pil na tis.
sau lė žu vų ženk le.
12-oji me tų sa vai tė.
ko vo 18-oji – Rau do nos no-

sies die na. žmo nės, pa si puo šę 
rau do no mis klou nų no si mis, 
ei  na links min ti  vai kų. di-
džiau sias dė me sys ski ria mas 
ser gan tiems vai kams, to dėl 
jie lan ko mi li go ni nė se. to kia 
die na pir mą kar tą bu vo suor-
ga ni zuo ta di džio jo je Bri ta ni-
jo je 1988 me tais. Gar siau si 
tos ša lies ko mi kai pa ren gė 
vai  kams skir  tą  pro gra mą, 
su lau ku sią di  džiu lio pa si-
se ki mo. da bar to kia šven tė 
ren gia ma ir jav, aust ra li jo je, 
vo kie ti jo je, Ru si jo je, suo mi-
jo je. Į lie tu vą pir mą kart ši 
links ma die na at ke lia vo 2012 
me tais.

var da die nius šian dien šven-
čia: an zel mas, ei mu tė, ei mu-
tis, ei nar ta, ei nar tas, ei nar tė, 
ei nas, ei nė, ei nys, ei no ra, ei-
no ras, si bi lė;

ry toj: juo za pa, juo za pas, 
juo za po ta, juo za po tas, juo-
za pi na, juo zas, juo zė, ju zė, 
Pru te nis, vi lė, vi lys.

* 1768 m. mi rė ai rių ra šy-
to jas, vie nas žy miau sių švie ti-
mo epo chos sen ti men ta liz mo 
at sto vų lo ren sas ster nas. jo 
svar biau sias kū ri nys – ro ma-
nas „džen tel me no trist ra mo 
šen džio gy ve ni mas ir min tys“.

* 1844 m. gi mė ru sų kom-
po zi to rius, di ri gen tas ir dės-
ty  to  jas  ni  ko la jus  Rims kis 
kor sa ko vas.

* 1994 m. lie tu vos ir len ki-
jos už sie nio rei ka lų mi nist rai 
pa si ra šė dvi ša lę su tar tį „dėl 
drau giš kų san ty kių ir ge ro kai-
my ni nio bend ra dar bia vi mo“.

SEN TEN CI JA...
„Pro tas – tai duo na, ku ri 

pa so ti na, juo kai – tai prie sko
niai, ža di nan tys ape ti tą“.

(K. L. Bior nė)

šian dien nu ma to mi kri tu-
liai (lie tus, kai kur šlapd ri ba). 
tem pe ra tū ra die ną 2–7 laips-
niai ši lu mos.

Ry toj nak tį ir die ną daug kur 
pro gno zuo ja mi kri tu liai, bus 
vė juo ta. tem pe ra tū ra nak tį 
nuo 1 laips nio šal čio iki 3 laips-
nių ši lu mos, die ną 2–7 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.


