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ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

“Kartaisgėdadraudžiatai, 
konedraudžiaįstatymai. 
    Se ne ka

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr.

Šiau liuo se 27 me tų 
trans por to in ži ne ri jos 
ma gist ras Min dau gas 
Baub lys va do vau ja UAB 
„Mi nau ta“. Po stu di jų 
grį žo tęs ti šei mos 
vers lo ir va do vau ti 
nau jai įmo nei. 
„Smul kusis vers las tu ri 
per spek ty vą, – sa ko 
jau nas vers li nin kas. – 
Svar bu į vis ką žiū rė ti 
po zi ty viai.“

Rū ta JAN KU VIE NĖ
ruta@skrastas.lt

Jauplanuojaplėtrą
M. Baub lys yra iš tų jau nų 

žmo nių, ku rie ma no, jog ge
riau pa čiam im tis vers lo, nei 
dirb ti sam do mą dar bą.

Gal būt ga lė jo ir in ži ne ri jos 
moks li nin ko ke lią rink tis – 
ma gist ro dar bą ap si gy nė, ga
vęs 10 ba lų įver ti ni mą.

„Su kū rė me su spaus to oro 
ge ne ra vi mo įran gą – „am ži
ną va rik lį“ – įro dė me, kad tai 
ga li ma, bet prie jo dar rei kia 

dirb ti, idė ją pa li kau ki tiems 
stu den tams to bu lin ti“, – šyp
so si pri si mi nęs stu di jas.

Į Šiau lius at va žia vo, kai 
įvy ko šei mos vers lo per vers
mas, at si sky rė du ak ci nin kai. 
Nuo pir mos die nos ėmė si va

do vau ti prieš pu sant rų me tų 
įsteig tai bend ro vei „Mi nau ta“, 
ku rios ak ci nin kas yra tė vas.

Pir mie ji me tai bu vo sėk
min gi, apy var ta sie kė 100 
tūks tan čių eu rų per me tus. 
Plė to ja mi du vers lai – au to ser

vi so ir ve te ri na ri jos vais ti nės.
Pla nuo ja au to ser vi so plėt

rą, nau jų au to mo bi lų pre ky
bą, no ri steig ti ve te ri na ri jos 
kli ni ką.

Nukelta į 3 psl.

Jau no vers li nin ko vi zi ja – 
turėtipenkisverslus

Paskutiniai gyventojai
IŠEINANČIŲKAIMŲISTORIJOS(7)

Kel mės ra jo no Šau kė nų 
se niū ni jos Dir vo nė lių kai me 
iš li ku sios dvi tro bos. Tik vie na –  
tuš čia. Pas ku ti nių  gy ven to jų 
Ma ry tės ir Vy tau to Šums kų bei 
jų sū naus Vi ta li jaus kai my nai – 
jau ki tuose kai muo se.
Šau kė nų se niū ni jo je yra 68 
kai mai ir 5 vien sė džiai. 2011 
me tų gy ven to jų su ra šy mo 
duo me ni mis, 16-oje kai mų jau 
ne be bu vo nė vie no gy ven to jo. 
Šiuo me tu iš tuš tė ju sių kai mų – 
per dvi de šimt.

TRANS POR TAS: Vie nin te lis Ma ry tės Šums kie nės šei mos trans por tas – dvi ra tis.

Re gi nos MUS NEC KIE NĖS nuo tr.

Nukelta į 7 psl.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

VA DO VAS: Au to ser vi so įmo nei va do vau jan tis in ži nie rius Min dau gas Baub lys ge rai iš ma no  
ir au to mo bi lių re mon to meist ro dar bą.

GAIS RAS: Al ber tos pro vin ci jos Fort Miu rė jaus 
mies te Ka na dos va ka ruo se, kur siau čia miš ko 
gais rai, su de gė apie 1,6 tūks tan čio gy ve na mų jų 
na mų ir ki tų sta ti nių.

ĮS PĖ JI MAS: Ja po ni jos mi nist ras pir mi nin kas Šin dzas 
Abė įspė jo Di džią ją Bri ta ni ją, kad, ša liai bir že lio 23 
die nos re fe ren du me bal sa vus už iš sto ji mą iš Eu ro pos 
Są jun gos, ši tap tų ma žiau pa trauk li Ja po ni jos 
in ves tuo to jams: „Ja po ni ja pa gei dau tų, kad Bri ta ni ja 
lik tų ES. Dau gu ma Ja po ni jos kom pa ni jų vyk do 
ope ra ci jas Bri ta ni jo je, ka dan gi ša lis funk cio nuo ja kaip 
var tai į ES.“ Apie 1 000 Ja po ni jos kom pa ni jų vyk do 
veik lą Bri ta ni jo je, o to se kom pa ni jo se dir ba apie 140 
tūks tan čių žmo nių.

PAgERbTIPASAulIOTAuTŲ
TEISuOlIAI,PRISIMINTOS
HOlOKAuSTOAuKOS
Va kar Vy riau sy bės rū muo se, mi nint Ho lo kaus
to at mi ni mo die ną, Iz rae lio vals ty bės am ba sa
da Lie tu vo je kar tu su Vy riau sy bės kan ce lia ri ja, 
Vals ty bi niu Vil niaus Gao no žy dų mu zie ju mi ir 
Lie tu vos žy dų (Lit va kų) bend ruo me ne su ren
gė Pa sau lio tau tų tei suo lių pa ger bi mo ir ap do
va no ji mo ce re mo ni ją. Vy ko tra di ci nis Gy vų jų 
mar šas – ei se na nuo Pa ne rių ge le žin ke lio sto
ties iki Pa ne rių me mo ria lo bei at mi ni mo ce re
mo ni ja, skir ta ho lo kaus to au koms pa gerb ti.

EPA-EL TA nuo tr.

Šiau lių ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos Eti kos ko mi si ja nu spren dė,  
kad bū ti na nu sta ty ti Šiau lių ra jo no me ro An ta no Be za ro tar ny bi nio 
au to mo bi lio sto vė ji mo vie tą ne jo na mų kie me.

Šiau lių ra jo no me ro au to mo bi liui 
rinks sto vė ji mo vie tą

Tre čia die nio pa va ka rę Šiau liuo se pro vie no Til žės gat vė je 
esan čio dau gia bu čio penk to jo aukš to laip ti nės lan gą iš kri to  
ir sun kiai su si ža lo jo ke tur me tė. Mer gy tė – rea ni ma ci jo je.

Pro penk to aukš to lan gą 
iš kri tu si ma žy lė sveiks ta

PDF
PRENUMERATA

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


2 PRENuMERATA

„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“ 2,32 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.

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 „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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