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Savaitraščio „Radviliškio nau-
jienos“ skaitytojus Lietuvos paš-
tas kviečia pasirūpinti šio leidinio 
prenumerata kitiems metams. Lie-
tuvos paštas Jums gali pasiūlyti 
plačiausią spaudos leidinių pre-
numeratos užsakymo būdų pasi-
rinkimą. 

„Jau nuo šios savaitės Lietuvos 
paštas priima prenumeratos užsa-
kymus 2016 metams. Tiek gyven-
tojams, tiek verslo įmonėms bei 
kitoms organizacijoms siūlome 
itin patogius prenumeratos užsa-
kymo būdus. Per Lietuvos paštą 
mėgstamo spaudos leidinio pre-
numeratą galima užsisakyti net 
neišėjus iš namų!“ – teigė Lietu-
vos pašto Pašto tinklo tarnybos 
direktorė Inga Dundulienė.

Užsiprenumeruoti spaudos lei-

dinius galima bet kuriame pašte 
ar „PayPost“ skyriuje, taip pat 
per laiškininkus. Gyventojų pato-
gumui prenumeratos užsakymai 
priimami ir internetiniame tinkla-
lapyje www.prenumeruok.lt bei 
telefonu 8 700 55 400.

„Norime, kad visiems Lietuvos 
žmonėms, – kad ir kur gyvenan-
tiems – mieste ar kaime, – būtų 
prieinama spaudos leidinių pre-
numerata. Tiems, kas dažnai nau-
dojasi pašto paslaugomis, leidinį 
patogu užsiprenumeruoti pašte, 
kitiems – internetu, sau patogiu 
metu, būnant namuose ar biure. 
Taip pat savo užsakymą galima 
pateikti laiškininkui ar paskambi-
nus į Lietuvos pašto informacijos 
liniją.  

Spaudos leidinių prenumerata 

– viena iš populiariausių Lietuvos 
pašte teikiamų paslaugų. Tai – ne 
tik aktualios žinios ir laisvalaikio 
skaitiniai, kasdien atkeliaujantys 
į pašto dėžutes, bet drauge gali 
būti ir originali, praktiška dovana 
artėjančių Šv. Kalėdų ar bet kokia 
kita proga“, – pažymėjo I. Dundu-
lienė. 

Prenumeruoti leidinius galima 
pasirinktam terminui – metams, 
pusmečiui, ketvirčiui ar porai mė-
nesių. Laikraščio prenumerata 
vienam mėnesiui kainuoja tik 
1,71 Eur, trims mėnesiams – 
5,13 Eur, pusmečiui – 10,26 Eur, 
o metams – 20,52 Eur. 

Nelikite be savo krašto naujie-
nų!  

„Lietuvos pašto“ informacija

Lietuvos paštas jau priima prenumeratą 2016-iesiems

Aušra LAURINKIENĖ 

Šimtus tūkstančių pacientų pastaruosius 65-erius metus gydžiusi Radviliškio ligoninė, 
kurioje atlikta daugybė konsultacijų ir operacijų, bando kapstytis iš � nansinės duobės. 
Tarybai pritarus taupymo planui, lapkričio 19-ąją bus tvirtinamas ir gydymo įstaigos 
restruktūrizacijos planas. 
„Tokie sprendimai yra būtini. Tik taip pavyks per kelerius artimiausius metus suvaldyti 
Radviliškio ligoninės situaciją. O ji išties labai prasta. Šių metų pradžioje buvo priartėta 
prie bankroto ribos“, - apie būtinas pertvarkas ligoninėje kalba Radviliškio rajono meras 
Antanas Čepononis. 

Nukelta į 2 p.

Radviliškio ligoninę 
gelbės nuo bankroto 

Siekiant išvengti Radviliškio ligoninės bankroto, ketinama taupyti ir uždaryti kai kuriuos skyrius. 
Autorės nuotr. 

Aušra LAURINKIENĖ 

„Noriu, kad pasaulį keiksnojantys ir lengva ranka 
vaikus į alkoholį išmainantys žmonės pamatytų, kad 
gyvenimas kartais ant pečių užkrauna sunkią naštą. 
Tuomet svarbiausia nepalūžti ir iš visų jėgų stengtis, 
kad atžalos liktų šalia...“ - prasitaria 42-ejų Valdutė 
Kizienė, gyvenanti Radviliškio seniūnijos Linkaičių 
kaime. 

Šių metų balandį sužinoju-
si, kad serga ketvirtos stadijos 
skrandžio vėžiu, šešių vaikų 
mama rankų nenuleidžia ir ne-
palūžta. Sunkiai besiverčiančiai 
moteriai ir jos vaikams pagalbos 
ranką ištiesusio Šeimos labda-
ros ir paramos fondo valdybos 
pirmininkė Skaidra Dišlė, kal-
bėdama apie šį atvejį, sunkiai 
tramdo emocijas: „Tą dieną, kai 
apsilankėme pas Valdutę, sto-
vėjo guzas gerklėje... Jaučiausi 
taip beviltiškai matydama, kaip 
mirties akivaizdoje moteris rū-
pinasi jai tokiais neįveikiamais 
buitiniais dalykais“. 

Buities sąlygos šokiravo 
Šeimos labdaros ir paramos 
fondo atstovus 

O moters buitis, kaip pasako-
ja S. Dišlė, anaiptol neprimena 
patogiam gyvenimui tinkamų 
sąlygų. „Vaizdas, įėjus į butą, 
daugiau nei šokiravo: iš sienos 

kyšojo išlindę laidai. Laimė, 
kad bent izoliuoti. Tamsu, nes 
koridoriuje nebuvo apšvietimo. 
Mane pasitiko dvimetis pūs-
tažandis pyplys basa kojyte. 
Tą dieną, kai nuvykome, dar 
nebuvo įjungtas šildymas, to-
dėl kambariuose buvo šaltoka. 
Paprašiau, kad mažylis apsi-
mautų kojinytę, tad netrukus jis 
pasirodė tarpduryje laikydamas 
rankytėje visai kitokios spalvos 
kojinę. Ašaros kaupėsi gerklėje, 
kad vaikas, net ir gyvendamas 
tragiškomis sąlygomis, nesispy-
rioja. O kaip pasakoja pati ser-
ganti mama, mažasis Nojus ją 
slaugo - matuoja temperatūrą, 
glosto...“ - pasakoja S. Dišlė. 

Mažylis Nojus, pirmasis pa-
sitikęs Šeimos labdaros ir para-
mos fondo atstovus, - vienas iš 
šešių sunkiai sergančios Linkai-
čių kaimo gyventojos V. Kizie-
nės atžalų. 
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Ligos palaužta 
moteris aukojasi 
dėl vaikų  
Geradariai stengiasi palengvinti 
sunkiai sergančios ir vaikais 
besirūpinančios moters buitį 

Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis tiki, kad per 
kelerius ateinančius metus pavyks padėti ligoninei išbristi 
iš skolų.  

Rajono vicemeras Kazimieras Augulis neslepia apmaudo, kad 
rajono moterys mieliau gimdo kituose miestuose, nei Radvi-
liškyje.  


