
2014 m. balandžio 23 d. trečiadienis Nr. 78 (6751) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis Leidžiamas nuo 1990 m. 1,20 Lt

KURJERIS

“Jei ta ve ap lan kys siel var tas, 
pažvelkaplinkirpasiguosk
sau:yražmonių, 
kuriųlikimasdarsunkesnis
neitavo. 
   Ezo pas

SEntEncIJa
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ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

EU Ro poS pa Ra ma  
sušildošiaurėslietuvą

4 p.

Se ne lių na mai „San ta ra“ 
ta po 
mo der nūs 
ir erd vūs

Prieš ke lis de šimt me čius kles tė ju sios ko mi so 
par du tu vė lės iš gy ve na sun kius lai kus. Jų bu vu sius 
pir kė jus nu vi lio ja  dė vė tų rū bų par duo tu vės ar ba 
in ter ne ti nės pre ky bos tink la la piai.
Jo niš ky je tre jus me tus vei kian čio ko mi so sa vi nin kė 
Bi ru tė Kriš čiū nie nė sa ko, kad klien tai no ri bran giai 
par duo ti, o pir kė jai – pi giau pirk ti. Kar tais čia 
sen jo rės at ne ša pa sku ti nius gin ta ri nius ka ro lius, 
kad bent kiek pi ni gų gau tų vais tams.

Gintarokaroliaikeičiamiįvaistus

Lo re ta RIPS KY TĖ
loretar@skrastas.lt

Komisas–nelombardas
Jo niš ky je tre jus me tus gy vuo

jan čią ne di du kę par duo tu vę 
ga li ma praei ti ne pas te bė jus, jei 
ne pa kel si gal vos ir akys neužk
lius už iš ka bos „Ko mi sas“.

Vy res nie ji, ži nan tys, kad čia 
ga li ma pi giau įsi gy ti įvai rių 
daik tų, atei na tu rė da mi konk
re tų tiks lą.

O kai ku rie jau nes ni žmo nės 
už su ka iš smal su mo, nes ko
mi sų kles tė ji mo lai kų jie ne ga li 
pri si min ti. Šio ti po krau tu vė lės 
kles tė jo dar so vie ti niais lai kais 
ir pir mai siais  ne prik lau so my

bės me tais.
Da lis jau nų klien tų gal vo ja, 

kad ko mi sas – tai lom bar das, ku
ria me ga li at ne šęs daik tą už sta
ty ti ir iš syk gau ti tam tik rą pa gal 
pre kės ko ky bę bei būk lę su tar tą 
pi ni gų su mą.

„Ta čiau ko mi se pi ni gų gau
si tik ta da, kai ta vo pre kė bus 
par duo ta. Tai ga li už truk ti ir 
mė ne sį, du, ir il giau. Ypač, 
jei sa vi nin kas nu sta to di do
ką kai ną. O juk mū sų pir kė jai 
daž niau siai yra men kai pa si
tu rin tys žmo nės, ku rie no ri ir 
ga li pirk ti pi giau“, – aiš ki na tre
jus me tus gy vuo jan čios ko mi so 
par duo tu vy tės sa vi nin kė Bi ru tė 
Kriš čiū nie nė.

Nukelta į 7 psl.

Au to rės nuo tr.

KO MI SAS: Jo niš ky je tre jus me tus gy vuo jan čią ne di du kę ko mi so 
par duo tu vę ga li ma praei ti ne pas te bė jus, jei ne pa kel si gal vos 
aukš tyn ir akys neužk lius už iš ka bos „Ko mi sas“. 

Krep ši nio le gen dos 
mo ty va vo gim na zis tus
Va kar Šiau liuo se sve čia vo si Lie tu vos krep ši nio le gen dos: olim pi niai 
čem pio nai An ge lė Rup šie nė, Mo des tas Pau laus kas ir kraš tie tis Lie tu vos 
krep ši nio fe de ra ci jos gar bės pre zi den tas Vla das Ga ras tas. 

dž.Baidenas:rusijai
lieKavismažiaulaiKo
Ki je ve be si lan kan tis JAV vi cep re zi den tas Džo 
Bai de nas va kar tvir ti no, kad Ru si jai lie ka vis 
ma žiau lai ko įvyk dy ti Že ne vos su si ta ri mus ir 
iš spręs ti po li ti nę kri zę Uk rai no je.
Spau dos kon fe ren ci jos me tu Va šing to no at sto
vas dar kar tą pa ra gi no Mask vą ati trauk ti sa vo 
ka rius nuo Uk rai nos sie nų ir „pra dė ti veik ti“ 
mal ši nant se pa ra tis tų ne ra mu mus ry ti nė se ša
lies da ly se.

voKietijaraginaKiniją
Vo kie ti jos vi ce kanc le ris Zig ma ras Gab rie lis 
vi zi to Pe ki ne me tu pa ra gi no Ki ni ją ak ty viau 
pri si dė ti prie kri zės Uk rai no je spren di mo bei 
pa si nau do ti sa vo įta ka Ru si jai.
Nuo la ti nė Jung ti nių Tau tų Sau gu mo Ta ry bos 
na rė Ki ni ja lai ko si at sar gios ir ne ryš kios po zi
ci jos kri zės at žvil giu. Pe ki nas ven gia at stum ti 
svar biau sią są jun gi nin kę Ru si ją ar tie sio giai ko
men tuo ti Kry mo re fe ren du mą, ku ris lė mė pri si
jun gi mą prie Ru si jos.
Ta čiau Ki ni ja pa žy mė jo no rin ti tęs ti „drau giš ką 
bend ra dar bia vi mą“ su Uk rai na ir pa reiš kė ger
bian ti Uk rai nos ne prik lau so my bę, su ve re ni te tą 
ir te ri to ri nį vien ti su mą.

Į Šiau lių lais vo sios 
eko no mi nės zo nos 
(LEZ) ope ra to riaus vie tą 
su lauk ta tri jų pre ten den tų. 
Kas val dys 218 hek ta rų 
uži man čią zo ną, paaiš kės 
rug sė jo mė ne sį. Tuo me tu 
Šiau lių mies to sa vi val dy bė 
sėk min gai nuo mo ja 
skly pus in ves tuo to jams 
ša lia lais vo sios eko mo ni nės 
zo nos – Šiau lių pra mo nės 
par ke. Šiau liams ga li 
pa si tar nau ti ir Ru si jos 
akib rokš tai, dėl ku rių 
in ves tuo to jai iš ten 
trau kia si.

Investicijųpavasaris: 
3 įmo nės do mi si LEZ,  
11 įmo nių ku ria si pra mo nės par ke

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

GA MYK LA: Ge gu žę Šiau lių pra mo nės par ke bus baig ta sta ty ti nau ja UAB „Stat ga“ ga myk la.Nukelta į 6 psl.

Vai kų ug dy to jai 
su si vie ni jo į aso cia ci ją
Va kar Šiau lių kraš to ne for ma lio jo ug dy mo tei kė jų 
aso cia ci ja su ren gė su si ti ki mą su for ma lio jo ir ne for ma lio jo 
ug dy mo įstai gų ir or ga ni za ci jų at sto vais.



2 pREnUmERata

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ 
elektroninius leidinius ir kasdien skaitykite 
naujausius mūsų laikraščius PDF formatu

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

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt
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