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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

“Pa sis ten ki te gau ti tai,  
ką mėgs ta te, ant raip teks 
pa mėg ti tai, ką ga vo te.  
   Dž. B. Šo

SEntEncIJa

4 p. 7 p.

EPA-EL TA nuo tr.

Tai lan do vy riau sy bė no ri 
aT šauk Ti ka ro pa dė Tį
Tai lan do va do vy bė no ri at šauk ti maž daug prieš 
me tus ša ly je pa skelb tą ka ro pa dė tį, pra ne ša agen
tū ra „Reu ters“.
Ati tin ka mas pra šy mas įteik tas ka ra liui Pu mi po nui 
Adul ja de tui. Esant ka ro pa dė čiai, drau džia mi vi si 
po li ti niai su si rin ki mai. Be to, ka riuo me nė tu ri pla
čius įga lio ji mus suim ti ir įka lin ti as me nis.
Po ke lis mė ne sius tru ku sių an ti vy riau sy bi nių pro
tes tų Tai lan do ka riš kiai praė ju sių me tų ge gu žę 
pe rė mė val džią.
Ypač ke lio nių ren gė jai pra šė chun tos at šauk ti ka ro 
pa dė tį. Tu riz mo sek to rius dėl 2014 me tais vy ku
sių pro tes tų pa ty rė di de lių nuo sto lių.

Per mai nos ir staig me nos vai ruo to jams
Nuo šian dien lei džia mas di des nis va žia vi mo grei tis au to ma gist ra lė se ir 

greit ke liuo se. Taip pat lei džia ma va ži nė ti va sa ri nė mis pa dan go mis. 
Ta čiau įsi ga lio ja ne tik lei di mai. Nuo šian dien stik liu ko mė gė jus ke liuo se 

fik suos sta cio na rūs al ko ho lio ma tuok liai.

Uni ka lus lei di nys Ap ry liaus 
die nai
Ke lios die nos prieš ba lan džio 1-ąją – Tarp tau ti nę juo kų, ar ba 
me la gių, die ną – pa si ro dė šiau lie čių ko lek ci nin kų Vy te nio Rim kaus 
ir Pet ro Ka mins ko al bu mas „Ba lan džio pir mo sios at vi ru kai“.

URA GA NAS: Vo kie ti jo je šė lo ura ga nas „Nik las“.

vo kie Ti jo je šė lo 
URa ga naS
Ma žiau siai 220 ke lei vių va kar bu vo už blo kuo ti 
„In ter ci ty“ trau ki ny je prie Os nab riu ko mies to Že
mu ti nės Sak so ni jos že mė je dėl sti chi jos šėls mo. 
Vėt ra nu ver tė ant trau ki nio ir ge le žin ke lio py li
mo daug me džių. Dėl ura ga no „Nik las“, ly di mo 
kri tu lių ir smar kaus vė jo, ku rio grei tis sie kia 150 
ki lo met rų per va lan dą, ša ly je nuo pir ma die nio 
ge ro kai vė luo ja trau ki niai, o kai ku riuo se ruo
žuo se jų eis mas vi siš kai nu trauk tas.
Va kar Šiau rės Rei noVest fa li jos že mė je į li go ni nę 
bu vo nu ga ben ti du dar bi nin kai, ku riuos ura ga
ni nis vė jas tie siog nu pū tė nuo sta ty bos aikš te lės, 
esan čios 20 met rų aukš ty je.
Vi so je ša ly je dėl sti chi jos šėls mo už fik suo ta 
daug eis mo ne lai mių, dau ge ly je vie tų nu trauk ti 
elekt ros per da vi mo li ni jų lai dai, iš var ty ta daug 
me džių.

Sa va no riai jau ei na tarnauti
Nuo ko vo 27 die nos, ka i bu vo pa skelb ta apie sa va no rių re gist ra ci ją  
į šauk ti nių ka riuo me nę, iš vi so ša ly je no rą at lik ti 9 mė ne sių tar ny bą pa reiš kė 32 kan di da tai, 
tarp jų dvi mer gi nos. Šiau liuo se į pri va lo mą ją ka ro tar ny bą už si ra šė de šimt sa va no rių. 
Šauk ti nių am žiaus jau nuo lių Šiau lių ap skri ty je yra per 14 tūks tan čių.

TAR NY BA: Šiau lių re gio ni nį ka ro 
prie vo lės ir komp lek ta vi mo sky rių 
puo šia ka rio ba tai –  
kiek ap skri ties jau nuo lių į juos 
šie met „įšoks“, dar neaiš ku.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Nukelta į 3 psl.

Kibernetinėspatyčios
plintažaibogreičiu
„Pa ty čios ke lia si į vir tua lią erd vę ir ten plin ta 
žai bo grei čiu“, – sa ko Šiau lių pe da go gi nės-
psi cho lo gi nės tar ny bos so cia li nė dar buo to ja 
Au re li ja Jo cai tė. Ki ber ne ti nių pa ty čių mas tai 
di dė ja, vai kai en gia mi vi są pa rą, o apie tai 
su ži no ję tė vai daž niau siai su lau kia  
tik psi cho lo gų pa gal bos.

Si mo na KVE DE RY TĖ
si mo na.k@skrastas.lt

dau gė ja vir tua lių pa ty čių
„Karš to ji li ni ja“ per nai su

lau kė per 700 pra ne ši mų apie 
vai kams ža lin gą in for ma ci ją 
ir veiks mus in ter ne te. Tarp 
jų – apie vai kų po rnog ra fi ją 
ar sek sua li nę prie var tą.

10–15 pro cen tų vi sų pra
ne ši mų su si ję su vir tua lio mis 
pa ty čio mis. „Pa ty čių in ter ne
te yra dvi gu bai ar net tri gu bai 
dau giau. Rei kia tu rė ti ome ny
je, kad apie daug at ve jų nie
kas ne pra ne ša“, – sa ko Šiau lių 
pe da go gi nėspsi cho lo gi nės 
tar ny bos so cia li nė dar buo to
ja A. Jo cai tė.

Pa sak spe cia lis tės, pa ty čios 
in ter ne te kles ti, nes jas pa
ste bė ti  sun kiau nei žo di nius 
įžei di nė ji mus mo kyk lo se. Be 
to, in ter ne ti nė erd vė ma žai 
kont ro liuo ja ma. Daž nas mo
ky to jas pa sky ros so cia li nia me 
tink le ne tu ri. Ne kiek vie nas 
tė vas sa vo at ža los veik lą in
ter ne te ste bi.

in for ma ci ja iš in ter ne to 
ne dings ta

Pa ty čių ob jek tu daž nai tam
pa emo ciš kai ar ba fi ziš kai 
silp nes nis vai kas. Pa ty čios 
bū na komp lek si nės. Daž nai 
jos pra si de da mo kyk lo je, vė
liau per si ke lia į in ter ne tą, 
ar ba at virkš čiai.

Pa vyz džiui, vie na mer gai tė 

nu si fil ma vo. Ji įra še pa sa ko
jo apie sa ve, sa kė, kad ieš ko 
drau go. To kį vaiz do įra šą nu
siun tė ber niu kui. Jis me džia
gą iš siun ti nė jo ki tiems.

„Mer gai tė tar si juo kais vis
ką da rė. Ne gal vo jo, kad bus 
me džia ga iš pla tin ta. Mer gai tė 
įra šą pa ša li no. Ta čiau įra šas 

jau bu vo pa pli tęs“, – pa sa ko jo 
so cia li nė pe da go gė.

A. Jo cai tė tvir ti na, kad įkel
tas nuo trau kas ir vaiz do įra
šus iš in ter ne to pa ša lin ti nė ra 
leng va. Pa vyz džiui, „You tu be“ 
pa si lie ka tei sę spręs ti, ša lin ti 
ar ne in for ma ci ją.

Nukelta į 3 psl.

PA TY ČIOS: Pa sak Šiau lių pe da go gi nės-psi cho lo gi nės tar ny bos 
so cia li nės pe da go gės Au re li jos Jo cai tės, už gau lio ji mus in ter ne te 
ken čian tys vai kai jau čia si per se kio ja mi vi są pa rą – mo kyk lo je 
ne ran da vie tos, o grį žę na mo ne ri mau ja dėl žai bo grei čiu plin tan čių 
jų nuo trau kų ir vaiz do įra šų.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.
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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.

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

