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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ – 

“Nesistenkviskožinoti,
kadnetaptumvisųdalykų
neišmanėliu. 
   Demokritas

SEntEncIJa

9 p.3 p.

EPA-EL TA nuo tr.

PA ŽA DAI: Po kru vi nų iš puo lių Tur ki jo je, 
ša lies pre zi den tas Re dže pas Ta ji pas Er do ga nas 
pa si ža dė jo su nai kin ti te ro ris tus, Tur ki jos pa jė goms 
Si ri jo je iš plė tus puo li mą prieš „Is la mo vals ty bės“ 
ir kur dų va do vau ja mas pa jė gas. Kal bė da mas per 
mi tin gą Ga zian te po mies te, Tur ki jos pre zi den tas 
sa kė, kad te ro ris tus „vie ną po ki to su ren ka“ Tur ki jos 
sau gu mo pa jė gos: „Jie bus iš va ly ti kaip vė žio 
ląs te lės. Ra si me ir nu bau si me juos.“

EU Ro po laS  
įGraikijąišsiųs 
200žvalGybiNiNkų
Eu ro po lo agen tū ros slap to sios tar ny bos Eu ro
pos Są jun go je ruo šia si į Grai ki ją iš siųs ti 200 
pa rei gū nų, ku rių tiks las bus ap tik ti ga li mas 
ekst re mis ti nes ISIS is la mis tų gru puo tes, vei
kian čias karš tuo siuo se pa bė gė lių taš kuo se.
Ope ra ci ja, apie ku rią duo da mas in ter viu Jung
ti nės Ka ra lys tės dien raš čiui „Eve ning Stan
dard“ kal bė jo Eu ro po lo di rek to rius Ro bas 
Vein rai tas, ren gia ma rea guo jant į in for ma ci ją, 
kad „Is la mo vals ty bė“ pla nuo ja sa vo ko vo to
jus pa siųs ti į ES ša lis, ker šy da ma už pa sta rų jų 
veiks mus prieš is la mis tus Si ri jo je.
Dien raš tis skel bia, kad is la mis tai pla nuo ja 
„įspū din gas“ ata kas Eu ro pos Są jun go je jau la
bai grei tai. Šios ata kos esą bus pa na šios į jau 
su reng tas Pa ry žiu je ir Briu se ly je.

Į tris mo kyk li nio am žiaus 
mer gai tes au gi nan čių 
šiau lie čių bend raam žių 
32 metų Eg lės ir Ar tū ro 
Gruo džių na mus sa vait ga lį 
net du kar tus įsi su ku si 
ug nis šei mą pa li ko be 
nie ko. Ug nis su nio ko jo 
sa vo ran ko mis sta ty tą ir 
įreng tą na mą, su de gė 
ne se niai iš si mo kė ti nai 
įsi gy ti bal dai ir vi sa 
mo kyk li nu kėms duk re lėms 
su pirk ta man ta: kup ri nės, 
dra bu žiai, mo ky mo 
prie mo nės.

Gaisrasšeimaismogėdukartus

TI KĖ JI MAS: Eg lė ir Ar tū ras Gruo džiai ti ki, jog, pa de da mi ge rų žmo nių, 
įveiks vi sas už klu pu sias ne gan das. Nukelta į 4 psl.

Gied riaus BA rA NAus ko nuo tr.

Va kar Šiau lių mies to švie ti mo bend ruo me nės kon fe ren ci jo je 
ap tar tos nau jų moks lo me tų ak tua li jos ir iš šū kis – kur ti ge rą 
mo kyk lą.
Ge ra ži nia – Šiau liuo se slops ta mo ki nių ma žė ji mo ten den ci ja. 
Šį rug sė jį į mies to mo kyk las ateis tik 127 mo ki niais ma žiau 
nei per nai, o iš vi so – 12 tūks tan čių mo ki nių. Anks čiau kas met 
mo ki nių ma žė jo apie tūks tan tį. Pe da go gai kal ba ir apie iš šū kį 
– neat si lik ti nuo mo ki nių.

Mokiniųmažiau 
netūkstančiu,ošimtu

Rū ta JAN KU VIE NĖ
ruta@skrastas.lt

šventinėgaida
„Da gi lė lio“ dai na vi mo mo kyk los sa lė je 

į tra di ci nę kon fe ren ci ją rin ko si švie ti mo 
įstai gų va do vai, švie ti mo pro fsą jun gų, 
so cia li nių par tne rių at sto vai. Kon fe ren
ci jo je da ly va vo mies to va do vai, Sei mo 
na riai.

„Da gi lė lio“ mo kyk los va do vas Re mi
gi jus Ado mai tis svei kin da mas lin kė jo: 
„My lė ki me, gerb ki me vie ni ki tus, tu rė
ki me drau gų, tu rė ki me bend ra min čių 
ko man dą, kad moks lo me tai bū tų ge
riau si.“

„Da gi lė lio“ cho ris tai dai na pa svei ki no 
kon fe ren ci jos da ly vius.

Me ras Ar tū ras Vi soc kas tei gė, jog „nie
kas ne drau džia kur ti gy ve ni mą, ko kį no
ri“. Jis pa brė žė šių me ti nių abi tu rien tų 
pa sie ki mus: „Ša ly je bu vo me tre ti pa gal 
abi tū ros re zul ta tus.“

Me ras ra gi no švie ti mo darbuotojus ir 
to liau ro dy ti ini cia ty vą.

„Rei kia pro tin gų ini cia ty vų, atei ki te, 
sa ky ki te ir bū si te iš girs ti“, – pa ti ki no 
mies to va do vas.

Sa vi val dy bė je švie ti mo rei ka lus ku
ruo jan tis vi ce me ras Sta sys Tu mė nas 
mo ky to jus įvar di jo „vai ri nin kais“ – ir 
bend ruo me nės, ir mies to, ir ša lies.

Jo žo džiais, atei ties „pa grin das – ne 
pa tran kos ir tan kai, o – švie ti mas“.

„Kai vi si po li ti kai tai su pras, Lie tu vos 
atei tis bus pa sta ty ta ant ge rų bė gių“, – 
sa kė S.Tu mė nas

Gerostendencijos
Švie ti mo sky riaus ve dė ja Vio le ta Dams

kie nė sa vo pra ne ši me kė lė klau si mą – 
„Ge ra mo kyk la – rea ly bė ar sie kis?“

Ge ros mo kyk los kon cep ci ja yra su kur
ta, pe da go gams ži no ma, bet ne vie nas 
„ma no, kad ją su dė tin ga bus įgy ven
din ti“.

Nukelta į 3 psl.
MO KI NIAI: Šie met į Šiau lių mo kyk las ateis  
12 tūks tan čių mo ki nių.

Gied riaus BA rA NAus ko nuo tr.

Bu vu sius šiau lie čius įam ži no 
„At mi ni mo ak me nys“

Va kar Šiau liuo se vo kie čių me ni nin kas Gun te ris Dem nin gas 
su mon ta vo du „At mi ni mo ak me nis“ (vok. Stol pers tei ne), 

skir tus ho lo kaus to me tu nu žu dy tiems žy dams.

Ar rad vi liš kie čiai užau gins ro nal dų?
Rad vi liš kio ra jo no švie ti mo įstai gos pa si nau do jo Lie tu vos 
fut bo lo fe de ra ci jos fon do „Užau gin ki me Ro nal do Lie tu vai“ 
pa ra ma ir ga vo fut bo lo var tų, ka muo lių. Ta čiau dėl 
biu rok ra ti nių kliū čių va sa ros pra džio je gau ta pa ra ma  
iki šiol ne su ge bė ta pa si nau do ti.
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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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