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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

7 p.

“Kai vie nas drau gas prau sia 
kitą,abutampašvarūs. 
   Olandųpatarlė

SEntEncIJa

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ – 

EPA-EL TA nuo tr.

Edi ta KARK LE LIE NĖ
edita@skrastas.lt

Dutyrimai
Prieš ke lis mė ne sius Šiau lių 

ra jo no Meš kui čių mies te lio, 
ku rio gim na zi jai il gus me tus 
A. Ma čiu lis va do va vo, bend
ruo me nę, švel niai ta riant, 
pri bloš kė ži nia, jog tuo me ti
nis Li be ra lų są jū džio va do vas 
Eli gi jus Ma siu lis jį siū lo kan di
da tu į Sei mą.

Žur na lis tams meš kui tiš kiai 

raš tu iš dės tė griež tą nuo mo
nę, kad A. Ma čiu liui Sei me – 
ne vie ta jau vien dėl to, kad jo 
ga li mai pa da ry tus nu si kal ti
mus šiuo me tu nag ri nė ja tei
sė sau ga.

Per nai, ko vo 27 die ną, Šiau
lių mies to ir ra jo no po li ci jos 
pa rei gū nai pra dė jo iki teis mi nį 
ty ri mą dėl tuo met Meš kui čių 
gim na zi jai va do va vu sio A. Ma
čiu lio ga li mai su klas to tų įvai
rių šios įstai gos do ku men tų.

Nep raė jus nė pus me čiui, 
rugp jū čio 18 die ną, Šiau lių 

apy lin kės pro ku ra tū ra pra
dė jo dar vie ną iki teis mi nį 
ty ri mą. Šį kart – dėl dek la
ra ci jos blan kų su klas to ji mo. 
Pap ras tai ta riant, šis ty ri mas 
at lie ka mas dėl pa ja mų mo
kes čio da lies sky ri mo Li be
ra lų są jū džio Šiau lių ra jo no 
sky riui, ku rį esą pa tys to ne
ži no da mi pa rė mė apie 140 

žmo nių.
At vi ro laiš ko re dak ci jai 

au to riai nu ro dė, kad „Li be
ra lų są jū džio Šiau lių ra jo no 
sky rius ne tei sė tai pa si sa vi
no vals ty bės lė šas, pa si pel
nė be mū sų su ti ki mo ir tuo 
ne pag rįs tai su tei kė sau pri
vi le gi jas“.

Nukelta į 3 psl.

Li be ra las vi ce me ras 
kratosišešėlių

TY RI MAS: Šiau lių ra jo no vi ce me ras li be ra las Al gis Ma čiu lis sa vo 
to les ne po li ti ne kar je ra kol kas nea be jo ja, esą vyks ta ty ri mas 
skaid ru mui įro dy ti.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Po ap klau sos Ge ne ra li nė je pro ku ra tū ro je 
bu vu siam Li be ra lų są jū džio ly de riui ir Sei mo 
na riui Eli gi jui Ma siu liui pa reikš ti įta ri mai 
ky ši nin ka vi mu, pre ky ba po vei kiu ir ne tei sė tu 
pra tur tė ji mu.
Li be ra lų są jū džio va do vy bė ke le tą kar tų vie šai 
krei pė si į par ti jos na rius, ra gin da ma juos priim ti 
skaid ru mo įža dus, nes „tu rin tiems še šė lį“ 
par ti jo je ne vie ta.
Ką apie tai ma no Li be ra lų są jū džio Šiau lių 
ra jo no sky riaus pir mi nin ko pa va duo to jas, 
Šiau lių ra jo no sa vi val dy bės vi ce me ras 
Al gis Ma čiu lis, ku ris fi gū ruo ja ne vie no je 
bau džia mo joje by lo je?

Rū ta JAN KU VIE NĖ
ruta@skrastas.lt

Du pre ten da vo –  
laimitrečias

Po li ti kai ant rą mė ne sį 
lau žo gal vas, kam tu rė tų 
ati tek ti per 165 kvad ra ti nių 
met rų pa tal pos pres ti ži nė
je mies to vie to je – bul va re, 

ša lia Tu riz mo in for ma ci jos 
cent ro.

Tre jus me tus čia vei kė 
Na cio na li nių lė lių mu zie
jus – vie nin te lis toks ša ly
je. Eks po zi ci jos pa grin dą 
su da ro šiau lie tės do va no ta 
ko lek ci ja. Ją pil do na cio
na li nės lė lės, siun čia mos iš 
ki tų pa sau lio ša lių.

Nukelta į 3 psl.

Lėliųmuziejus,Šiauliųpramonė
ar„VersliLietuva“?

Šiau lių mies to ta ry ba šian dien spręs,  
ar su teik ti Vil niaus gat vės bul va re pa tal pas  
Všį „Vers li Lie tu va“ bend ra dar bys tės cent rui 
įkur ti. To se pa tal po se no ri lik ti Na cio na li nių 
lė lių mu zie jus, į jas pre ten duo ja  
ir Šiau lių pra mo ni nin kų aso cia ci ja.

„PERS PEK TY VA“: Prieš tre jus me tus Šiau liuo se ati da rant Na cio na li nių 
lė lių mu zie jų tuo me ti nis mies to me ras Jus ti nas Sar taus kas svei ki no 
idė jos įgy ven din to ją Da nu tę Ma žei kai tę, ku riai da bar lie ka tik su si krau ti 
lė les į dė žes.

SUG RĮ ŽI MAS: Va kar Uk rai nos pre zi den to Pet ro 
Po ro šen kos lėk tu vas su la kū ne Na di ja Sav čen ko 
(kai rė je) nu si lei do Ki je vo oro uos te. Ko vo 22-ąją 
Ros to vo sri ties Do nec ko mies to teis mas pri pa ži no 
N. Sav čen ko kal ta dėl dvie jų Ru si jos žur na lis tų 
žū ties Uk rai nos ry tuo se ir nu tei sė ją 22 me tus 
ka lė ti bend ro jo re ži mo ko lo ni jo je. Lėk tu vas su 
Uk rai no je nu teis tais Ru si jos ka riš kiais Alek sand ru 
Alek sand ro vu ir Jev ge ni ju mi Je ro fe je vu, į ku riuos 
bu vo iš keis ta N. Sav čen ko, nu si lei do Vnu ko vo oro 
uos te Mask vo je.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

KARŠ TIS: In di jos Dža mu re gio ne tvy ro 40 laips nių 
karš tis.

EPA-EL TA nuo tr.

Dvi ra ti nin kai ant sto go 
sieks nau jo re kor do

Stik lo la šai virs ta pa puo ša lais
„La šas po la šo“. Taip iš stik lo lie tų pa puo ša lų pa ro dą 

pa va di no Kai riuo se (Šiau lių r.) gy ve nan ti Da lia Jo vai šie nė.  
La šas po la šo stik las su kap si į spal vin gus ka ro liu kus, jie 

tam pa pa puo ša lais.

KEtURI KaMPaI

Rytojsu„ŠiauliųkRaŠtu“– 
kultŪRos,MENo,litERatŪRos
lEiDiNys„atolaNkos“

Penk ta die nio va ka rą Šiau lių mies to gat vės 
pri si pil dys dvi ra ti nin kų – bus sie kia ma dar vie no 
re kor do „Dau giau siai dvi ra čių ant sto go“.
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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“ 2,32 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„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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