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Kraštutinėpriemonė
Dau gu ma „Šiau lių kraš to“ 

kal bin tų mies to Ta ry bos na
rių svars tė, kad su da bar ti niu 
va do va vi mu Sa vi val dy bės 
dar bas ne ga li bū ti efek ty vus. 
Net kai ku rie so cial de mok ra
tai nea be jo jo, kad opo zi ci ja 
prieš rin ki mus pa si juoks iš jų, 
de le ga vu sių į ad mi nist ra ci jos 
va do vus „žmo gų iš gat vės“.

Iš Ta ry bos pa si trau kęs par
ti jos „Tvar ka ir tei sin gu mas“ 
na rys, vers li nin kas Vid man tas 
Ja per tas kri ti ka vo, kad Ta ry
ba, prieš skir da ma žmo gų į 
to kias at sa kin gas pa rei gas, 

ne pa tik ri no jo kva li fi ka ci jos, 
neat siž vel gė į bend ruo sius 
ge bė ji mus.

„Klai dų vi si pa da ro me, bet 
jas pri va lu tai sy ti. Spren di
mas skelb ti in ter pe lia ci ją ad
mi nist ra ci jos di rek to riui jau 
tu rė jo bū ti priim tas“, – sa kė 
V. Ja per tas.

„Pa ša li ni mas iš pa rei gų yra 
kraš tu ti nė prie mo nė, gal būt 
žei džian ti žmo gaus oru mą. 
Ne pa si se kus ge riau gar bin gai 
pa čiam at si sta ty din ti“, – pa
brė žė „tvar kie tis“.

Jo nuo mo ne, at sa ko my bės 
ne ga li kra ty tis ir so cial de mok
ra tai, ku riems, kaip di džiau
siai frak ci jai, bu vo pa ti kė ta 
tei sė teik ti kan di da tū rą.
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BRI TAI IR To lIAU 
ginKluojarusiją
Ne pai sant griež tos bri tų vy riau sy bės kri ti kos 
dėl Ru si jos el ge sio Uk rai nos konf lik te, ša lies 
bend ro vės ir to liau tu ri ga lio jan čias li cen ci jas 
par duo ti Mask vai gink lų ir ka ri nės įran gos. Vis 
dar ga lio ja 251 lei di mas eks por tuo ti į Ru si ją 
gink luo tės už ma žiau siai 231 mi li jo ną sva rų 
(167 mln. eu rų), sa ko ma ata skai to je, skir to je 
par la men tui.
Bri tų vy riau sy bė ko vą pa skel bė stab dan ti vi sus 
gink lų eks por tus į Ru si ją. Ta čiau, re mian tis 
mi nė ta ata skai ta, bu vo at šauk tas ar ba su stab
dy tas tik 31 lei di mas.

GE DU LAS: Ny der lan dų vy riau sy bė tre čia die nį 
pa skel bė na cio na li ne ge du lo die na. Taip va kar 
pa gerb tos lėk tu vo ka tast ro fos Ry tų Uk rai no je 
au kos.

EPA-EL TA nuo tr.

Kaip ma žas bu tas  
tam pa erd vus ir funk cio na lus

AR CHI TEK TĖ: Ilo na Vaz no nie nė pa ta ria ne per sis teng ti 
griau nant sie nas. Nors di de lės erd vės ža vi, ta čiau 
il gai niui jos pra de da var gin ti.

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Jur gi ta JUŠ KE VI ČIE NĖ
jurgita@skrastas.lt

svarbiausiaįvertinti 
savoporeikius

No rint kuo nau din giau iš nau do
ti gy ve na mą ją erd vę, pa sak ar chi
tek tės, rei kė tų įver tin ti esa mus ir 
atei ties po rei kius. Ki tas žings nis – 
iš siaiš kin ti, ko kie pa tal pų pa kei ti
mai įma no mi ir įsta ty mais leis ti ni. 
Ne ma žiau svar bu – pi ni gų ir lai ko 
są nau dos. Jų di des niems po ky čiams 
rei kės daug, to dėl ver tė tų pa mąs ty

ti, ar in ves ti ci ja at si pirks.
I. Vaz no nie nė pa ta ria pa svars ty

ti, ar rei ka lin ga di de lė vir tu vė, o gal 
už teks ma žos su bū ti niau siais bui
ti niais prie tai sais, ar bū ti na at ski
ra dar bo vie ta, ar il gam įsi ku ria te 
šiuo se na muo se, jei ne, gal būt ne
ver ta da ry ti di de lių pa kei ti mų.

virtuvėirsvetainė
Ir in di vi dua lio je sta ty bo je, ir re

konst ruo jant se nus bu tus vy rau ja 
ten den ci ja jung ti vir tu vę su sve
tai ne. 
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Bu tai su ma ža vir tu ve, siau ru ko ri do riu mi, ankš ta vo nia 
ir tua le tu šian dien dau ge lio gy ven to jų ne ten ki na  
ir jie sten gia si su šiuo lai kin ti sa vo gy ve na mą ją erd vę.  
Kaip iš plės ti erd vę ma ža me bu te, pa ta ria ar chi tek tė 
Ilo na Vaz no nie nė.

Šiauliųdirektoriui
gresiainterpeliacija

IŠ ŠŪ KIS: Ad mi nist ra ci jos di rek to rius Ge de mi nas Vyš niaus kas 
rugp jū tį at si durs in ter pe lia ci jos ug ny je.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Šiau lių mies to sa vi val dy bė je ren gia ma si 
Ad mi nist ra ci jos di rek to riaus Ge de mi no 
Vyš niaus ko in ter pe lia ci jai. Opo zi ci ja nu si tei ku si 
ryž tin gai – jos nuo mo ne, ne kom pe te tin gas 
va do vas tu rė tų pa si trauk ti. Ad mi nist ra ci jos 
di rek to rių de le ga vę so cial de mok ra tai sa vo 
„kad rą“ gi na. Val dan čio sios koa li ci jos par tne riai 
abe jo ja – pa ju di nus di rek to rių, ga li griū ti vi sa 
Šiau lių val džios vir šū nė lė.

Karš tą va sa rą su ge ria 
li ni niai marš ki niai

Šiau lių gat vė se pa si ro dė 
nau jas au to bu sas

Va kar į Šiau lių gat ves iš rie dė jo nau jas is pa niš kas 
hib ri di nis au to bu sas. Eko no miš ka vie šo jo trans por to 

prie mo nė ke liau ja 14-uoju mies to marš ru tu.

Kel mė je vy ku siuo se že mai čių et no mu zi ka vi mo ir 
tra di ci nių ama tų va sa ros kur suo se pir mą kar tą 
vei kė ir li ni nių dra bu žių siu vi mo sek ci ja.



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

http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php

