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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

“Žmogus,kurisnemokašokti,
mano,kadmuzikantaiprasti.
   Lenkųpatarlė

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr. 

Šiandien
su„Šiaulių
kraštu“–
priedas
„Atolankos“

Ūki nin kė Sta nis la va 
Guo bie nė lik vi duo ja 
pie no ūkį: parduoda 
kar ves, šal dy tu vą, 
kom bai ną. Pers pek ty vos 
ne be ma to, nes už 
lit rą pie no gau na vos 
dau giau nei už tuš čią 
plas ti ko bu te lį – 10,6 
eu ro cen to. Nu ta ru si 
vis ką par duo ti, ji 
ge riau už bet ko kią 
sta tis ti ką ar val di nin kų 
tei gi nius pa ma tė 
tik rą ją pie ni nin kys tės 
atei tį – pa gal skel bi mą 
skam bi nę žmo nės 
no rė jo pa tys pa si guos ti 
ar ba siū lė ap verk ti ną 
kai ną. Per ke lis mė ne sius 
dar nė vie nos kar vės 
ne nu pir ko.

Lo re ta RIPS KY TĖ
loretar@skrastas.lt

Apverktinapienokaina
Be veik 30 laips nių kait ro je 

iš ga nyk los Sta nis la va Guo
bie nė par sku ba į na mus Jau

niū nų kai me (Jo niš kio r.). 
Rei kė jo pa gir dy ti ir per kel
ti de vy nias kar ves. Dar dvi 
pien da vės lau kia na muo se, o 
tre čio ji, bet ku rią aki mir ką ga
lin ti pra dė ti ver šiuo tis, pri riš
ta pa vė sy je po obe li mi.

Šei mi nin kė ro do tri mis 
aukš tais su krau tus šie nai nio 
ritinius. Tai – pa ša ras žie mai, 
nes aki vaiz du, kad 12 kar vių 
grei tai par duo ti ne pa vyks.

Sta nis la va ir Ro mas Guo

biai dar pa va sa rį ap si spren dė 
lik vi duo ti pie no ūkį, nes iš gy
ven ti ne beį ma no ma.

15 eu rų kai nuo ja su suk
ti šie nai nį į ritinius. Šią va
sa rą ūki nin kai jų pa si ruo šė 
88 – jau 1 320 eu rų kren ta iš 
ki še nės.

Ka dan gi ūkis ne di de lis, ne
ga li įsi gy ti vi sos rei kia mos 
tech ni kos. Ten ka sam dy ti tu
rin čius  kro vi mo plat for mą ir 
rep les, kad ga lė tų pa ruoš tą 

pa ša rą par si ga ben ti į na mus. 
Va lan da to kios tech ni kos nuo
mos – vėl 15 eu rų. Ūki nin kė 
ap skai čia vo, kad par ve ži mas 
at siė jo 120 eu rų.

Šie nai nio ne pa kan ka, bū ti
na pa ruoš ti šie no. Tai – sku bus 
dar bas, pri klau so mas nuo ge ro 
oro. Ten ka žmo nes kvies ti į tal
ką, kiek vie nam su mo kė ti ar ba 
mai nais nu pjau ti ga nyk lą.

Nukelta į 3 psl.

Karvėslikstiknuotraukose

MI NU SAS: Sta nis la va Guo bie nė sa ko, kad gy vu liai jai la bai bran gūs, ta čiau pie no ūkis jau „ei na į 
mi nu są“.

Au to rės nuo tr.

Ži vi lė KA VA LIAUS KAI TĖ
zivile@skrastas.lt

Apgyvendinskarius
Pa sak KOP Avia ci jos ba zės va do pul ki nin ko 

Ma riaus Ma tu lai čio, šiuo me tu Avia ci jos ba zės 
te ri to ri jo je sta to ma me spe cia lios pa skir ties komp
lek si nia me pa sta te bus iki 200 gy ve na mų jų vie tų 
ir val gyk la.

Vien vie čiai ir dvi vie čiai kam ba riai bus skir ti at
vyks tan tiems NA TO oro po li ci jos mi si ją vyk dan
tiems kon tin gen tams, pra ty bų da ly viams, nak tį 
at skri du sių ka ri nių or lai vių įgu loms.

Pro jek ta vi mo ir sta ty bos dar bų su tar tis su sta ty bų 
UAB „A. Ži lins kio ir ko“ bu vo pa si ra šy ta praė ju sių 
me tų ko vo mė ne sį. Sta ty ba pra si dė jo šį pa va sa rį, 
šiuo me tu iš ki lę du L for mos pa sta to aukš tai.

Lie pos pra džio je sta ty bos vie to je bu vo ras ta kau
lų. Pa sak va do, ty rė jai juos iš ve žė eks per tams, ir 
dar bai bu vo tę sia mi to liau. Ofi cia lių iš va dų dėl 
kau lų dar nė ra pa teik ta.

Nukelta į 5 psl.

Aviacijosbazėtraukiainvesticijas

STA TY BA: Sta to ma me spe cia lios pa skir ties komp lek si nia me pa sta te bus  
iki 200 gy ve na mų jų vie tų ir val gyk la.

PO ZI CI JA: Vo kie ti jos kanc le rė An ge la Mer kel 
ap gy nė sa vo po li ti ką pa bė gė lių at žvil giu po 
pa sta rų jų te ro ris ti nių iš puo lių ša ly je. Kai ku riuos 
iš puo lius įvyk dė prie globs čio pra šy to jai ir, anot 
kanc le rės, „pa da rė gė dą juos priė mu siai ša liai“. 
Ta čiau, A. Mer kel ma ny mu, nuo ka ro ir per se kio ji mo 
bė gan tys žmo nės tu ri tei sę bū ti ap sau go ti.

Prie Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro pa jė gų (KOP) Avia ci jos ba zės šta bo Šiau liuo se ky la nau jas 
ke tu rių aukš tų pa sta tas. Pla nuo ja ma, kad ki tą met ja me ga lės ap si gy ven ti iki 200 as me nų.  
Šie met pla nuo ja ma baig ti re mon tuo ti rie dė ji mo ta kus, pra dė ti at nau jin ti na vi ga ci nę sis te mą. 
Ki tą met ba zė tu rė tų tap ti sta ty bų aikš te le.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

LietuvAįteikėnotą
BALtArusijAi
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja (URM) iš si kvie tė 
Bal ta ru si jos lai ki ną ją rei ka lų pa ti kė ti nę Liud mi lą 
Ta ta ri no vič, ku riai bu vo įteik ta no ta su pra šy mu 
pa teik ti in for ma ci ją dėl pa sta ro jo in ci den to sta to
mo je Ast ra vo ato mi nė je elekt ri nė je.
„Šių dip lo ma ti nių veiks mų im ta si po to, kai Bal
ta ru si jos ži niask lai da pa skel bė in for ma ci ją apie 
lie pos 10 d. Ast ra vo AE įvy ku sį in ci den tą, ku rio 
me tu ga li mai bu vo pa žeis tas ato mi nio reak to
riaus kor pu sas. Lie tu va trak tuo ja ši tą in ci den tą 
kaip ypač pa vo jin gą ir ga lin tį tu rė ti ne grįž ta mų 
nei gia mų pa sek mių sta to mos AE sau gai“, – ra šo
ma URM iš pla tin ta me pra ne ši me.
No to je pra šo ma ne tik pa teik ti in for ma ci ją, bet ir 
kuo sku biau at lik ti įvy kio ty ri mą ir su jo re zul ta
tais su pa žin din ti Lie tu vą, už sie nio vals ty bes bei 
Tarp tau ti nę ato mi nės ener ge ti kos agen tū rą. Taip 
pat siū lo ma su for muo ti tarp tau ti nių eks per tų ko
man dą, ku ri iša na li zuo tų šio ty ri mo re zul ta tus ir 
pa teik tų re ko men da ci jas.

Ke li nin kai tvar kys 
sti chi jos pa da ri nius

Liū tis ir kru ša ma gist ra li nia me ke ly je 
Jonava–Kėdainiai–Šeduva iš plo vė da lį via du ko 

per ge le žin ke lį san ka sos.

„Mei lė (Lo ve, Amour)“ – to kiu šū kiu „Laip tų“ ga le ri ja pri sta to 
try lik tą jį tarp tau ti nį fes ti va lį-ple ne rą „Šiau lių Mon mart ro 
Res pub li ka 2016“, ku ris vyks rugp jū čio 3–6 die no mis. 

„Šiau lių Mon mart ro 
Res pub li ka“ švęs mei lę
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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„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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