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ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

KURJERIS

“Praeitisirdabartis–mūsų
priemonės,tikateitis–
mūsųtikslas. 
  Ble zas Pas ka lis

SEntEncIJa
Jur gi ta JUŠ KE VI ČIE NĖ
jurgita@skrastas.lt

Užaugadidesni
Šiau lių Mo ters ir vai ko kli ni ko je 

kas met gims ta apie 2 000 ma žy
lių (2012 me tais – 2 053, 2013 
me tais – 1 991, 2014 me tais –  
2 004). Pa sak gy dy to jos V. Ged
vi lie nės, per nai 9 pro cen tai vi sų 
gi mu sių kū di kių bu vo di des nio 
svo rio nei įpras ta. La bai di de liais 
kū di kiais lai ko mi tie, ku rie gims
ta dau giau kaip 4,5 ki log ra mo, 
di de liais – nuo 4,2 ki log ra mo.

„Di de li kū di kiai, nors daž niau
siai gims ta svei ki ir gra žūs, tu ri 

hi pog li ke mi jos (or ga niz mo bū se
na, kai gliu ko zės kie kis krau jy je 
yra per ma žas) ri zi ką. Ste bi me, 
kaip šie kū di kiai val go, se ka me 
gliu ko zės kie kį jų krau jy je. Šiems 
kū di kiams rei kia dau giau ma mos 
pie ne lio“, – sa ko gy dy to ja.

Šiais me tais di džiau sias kū di
kis svė rė 4,960 ki log ra mo, per
nai gi mė net 5,400 ki log ra mo 
svė ręs kū di kis.

Pa sak V. Ged vi lie nės, tai, kad 
kū di kiai gims ta di des ni, le mia 
ge res nės gy ve ni mo są ly gos: 
ge ra bū si mų ma mų mi ty ba, vi
ta mi nai, mais to pa pil dai, stre so 
ven gi mas.

Nukelta į 7 psl.

Kūdikiaigimstairdidesni,irsveikesni

GY DY TO JA: Mo ters ir vai ko kli ni kos Nau ja gi mių ir nau ja gi mių 
in ten sy vio sios te ra pi jos sky riaus ve dė ja Vir gi ni ja Ged vi lie nė 
sa ko, kad 90 pro cen tų nau ja gi mių gims ta svei ki ir stip rūs ir tik 
10 pro cen tų pri rei kia di des nės ar ma žes nės me di kų pa gal bos.

Jo no TA MU LIO nuo tr.
Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės Mo ters ir vai ko 
kli ni kos Nau ja gi mių ir nau ja gi mių in ten sy vio sios 
te ra pi jos sky riaus ve dė ja Vir gi ni ja Ged vi lie nė sa ko, 
kad šiais lai kais kū di kiai gims ta ne tik di des ni, bet 
ir svei kes ni, stip res ni. Tik maž daug 1 pro cen tui 
nau ja gi mių per me tus pri rei kia rim tos  
gy dy to jų pa gal bos.

SvEIKata

PRIE UK RaI noS 
Parlamento–riaUšĖs
Prie Uk rai nos par la men to Ki je ve pir ma die nį 
nu griau dė jo spro gi mas. Bu vo su žeis ta de šim tys 
žmo nių. Per riau šes prie Aukš čiau sio sios Ra dos 
nu ken tė jo dau giau kaip 100 sau gu mo pa jė gų 
at sto vų, sa kė Ki je vo po li ci jos va das. Kai ku rių jų 
su ža lo ji mai – sun kūs, pra ne ša agen tū ra AFP.
Per pro tes tą prieš kons ti tu ci jos re for mą prie 
Aukš čiau sio sios Ra dos ne ži no mi as me nys su
sprog di no ran ki nę gra na tą, sa kė de pu ta tas An
to nas Ge raš čen ka. Vė liau pra neš ta, kad vie nas 
as muo suim tas.
Pro tes te prie par la men to da ly va vo dau giau kaip 
3 000 žmo nių. Jie į sau gu mo pa jė gas svai dė grin
di nio ak me nis, bu te lius ir dū mi nes bom bas. Pa
rei gū nai prieš de monst ran tus nau do jo gu mi nes 
laz das, ap sau gi nius sky dus ir aša ri nes du jas.
Ne pai sy da mas ar šaus de ši nių jų par ti jų pa si
prie ši ni mo, Uk rai nos par la men tas pir ma die nį 
po pir mo jo svars ty mo pri ta rė kons ti tu ci jos pa
tai soms, nu ma tan čioms di des nes au to no mi nes 
tei ses su ki lė lių kont ro liuo ja miems re gio nams 
ša lies ry tuo se.
Nors pro tes tų bū ta ir val dan čio jo je koa li ci jo je, 
„už“ bal sa vo 265 par la men ta rai iš 368 už si re gist
ra vu sių. Kons ti tu ci joms pa tai soms priim ti bū tų 
už te kę 226 bal sų dau gu mos. Kad pa tai sos bū tų 
ga lu ti nai priim tos, po ant ro jo svars ty mo joms 
tu ri pri tar ti 300 de pu ta tų. Ka da vyks šis bal sa
vi mas, kol kas ne ži no ma.

RIAUŠĖS: Prie Uk rai nos par la men to per riau šes 
su žeis ta dau giau kaip 100 žmo nių. 

Si mo na SI MO NA VI ČĖ
simona@skrastas.lt

muzikosmokėsivalingai
„Ne su pa si ruo šu si kal bė ti...“ – 

kuk liai sa ko mo ky to ja M. Si ru ta
vi čie nė, lyg pa mo kai ne pa si ruo šęs 
mo ki nys. Pas ku ti nę va sa ros die ną 
mo ky to ja ap si lan kė mo kyk lo je, 
pa bend ra vo su ko le gė mis. Gim
na zi jo je li tua nis tė bu vo vie na iš 
il giau siai dir bu sių mo ky to jų. Min
tį, kad ne be rei kės dirb ti, jau ki no si 
vi są va sa rą. Da bar rug sė jo pir mo
sios lau kė ra miau, be įtam pos.

„Kas met, ne svar bu, ar bu vau 
tik pra dė ju si dirb ti, ar la bai daug 
me tų pra dir bu si, rugp jū tį pra si
dė da vo jau du liu kas – kaip pra ve si 
pir mą ją va lan dė lę, su si pla nuo
si dar bą, ko kie nau ji vai kai ateis, 
kaip juos su do min si“, – sa ko M. 
Si ru ta vi čie nė. Da bar to da ry ti 
ne be teks.

Juliaus Ja no nio gim na zi jo je ji 
pra dė jo mo ky to jau ti prieš 43ejus 
me tus. Stu di juo da ma šio je mo

kyk lo je at li ko pra kti ką, o po stu
di jų tuo me ti nė di rek to rė Al do na 
Stul pi nie nė pa siū lė lik ti.

Be si mo ky da ma Kel mės vi du ri
nė je mo kyk lo je Ma ri jo na jau tė li
te ra tū ri nį pa šau ki mą: jos ra ši nius 
spaus di no žur na las „Moks lei vis“, 
skai tė mo kyk los li te ra tų bū re ly je 
ap si lan kęs iš Kel mės ki lęs ra šy to
jas Ic cho kas Me ras. Jis pa ska ti no 
kū ry bos neap leis ti.

Bai gus vi du ri nę svars tė sto ti į 
žur na lis ti ką, ta čiau tė vai ne tu rė jo 
lė šų leis ti stu di juo ti į Vil nių. Ta da 
mer gi na pa si rin ko lie tu vių kal bos 
ir mu zi kos stu di jas tuo me ti nia me 
Šiau lių pe da go gi nia me ins ti tu te.

„Mo ky tis lie tu vių kal bą bu vo 
ma lo nu mas, bet mo ky tis mu zi kos, 
18 me tų ne lie tus jo kio mu zi kos 
inst ru men to, be ga lo sun ku. Bet 
aš la bai no rė jau. Kel da vau si 6 va
lan dą ry to, va žiuo da vau į ins ti tu
tą prie for te pi jo no, kad iš mok čiau 
pra ti mus“, – pa sa ko ja M. Si ru ta
vi čie nė.

Nukelta į 3 psl.

43 me tai mo kyk lo je – 
tar si gy ve ni mas po kle vu

RUG SĖ JIS: 43 me tus Juliaus Ja no nio gim na zi jo je lie tu vių 
kal bos mo kiu si Ma ri jo na Si ru ta vi čie nė min tį, kad ne be rei kės 
dirb ti mo kyk lo je, jau ki no si vi są va sa rą.

Šie met rug sė jo pir mą ją lie tu vių kal bos mo ky tojos 
Ma ri jo nos Si ru ta vi čie nės mo kyk lo je nė ra. 43 me tus 
Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jo je dir bu si pe da go gė 
išė jo į pen si ją. Jos šir dis tar si įspau das li ko ant 
nu kirs to kle vo, ku rį ma tė pro sa vo kla sės lan gą.

Veng rai at vy ko  
į is to ri nę mi si ją

Nak ti nės pra mo gos –  
ir su van ta

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Va kar Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro pa jė gų 
Avia ci jos ba zė je Šiau liuo se Veng ri jos KOP ka riai pir mą 
kar tą pe rė mė sim bo li nį Bal ti jos ša lių oro erd vės rak tą. 3 p.

Sa vait ga lį „Šiau lių nak tų“ ren gi niuo se šiau lie čiai tu rė jo pro gos 
pra vė din ti min tis ir už si krės ti ge ra ener gi ja kon cer tuo se, 
šo kiuo se, pa si va no ti prie Prū de lio eže ro įsi kū ru sio se pir ty se.

EPA-EL TA nuo tr.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu
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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

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.
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