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„Pir kė jas ma žes nių 
mais to pro duk tų 
ar dar žo vių kai nų 
ne su lauks“, – sa kė 
Lie tu vos že mės ūkio 
rū mų pir mi nin kas 
And rie jus Stan či kas. 
Dėl Ru si jos 
pa skelb to em bar go, 
ūki nin kams siū lo ma 
vi są der lių, ku rį jie 
iš vež da vo, nai kin ti, 
kad gau tų Eu ro pos 
Są jun gos iš mo kas. 
Prog nuo zuo ja ma, kad 
ga li bū ti su nai kin tos 
ne tik dar žo vės, bet 
ir ke lios že mės ūkio 
ša kos.

Na ta li ja KOND RO TIE NĖ
natalija@skrastas.lt

Abejonėsdėlkainų
mažėjimo

„Grū dų su pir ki mo kai nos 
ge ro kai su ma žin tos, bet ar 
pi go duo na? Ne. Tas pa ts bus 
ir su pie no pro duk tais bei dar
žo vė mis. Ūki nin kams bręs ta 

di džiu lė pro ble ma“, – sa kė 
Šiau lių kraš to ūki nin kų są jun
gos pir mi nin kas Rai mun das 
Juk ne vi čius.

Pir mi nin kas pa sa ko jo, kad 
di die ji kraš to ūki nin kai dėl 
Ru si jos pa skelb to em bar go 
sa vo užau gin tų dar žo vių ne
be ga li iš vež ti į Ru si jos rin ką, 
kol kas lau kia, dai ro si, ieš ko 
ki tų rin kų.

Nukelta į 3 psl.

Ru si jos em bar gas 
negarantuojamažesniųkainų

DAR ŽO VĖS: Lie tu vo je dar žo vių užau gi na ma 
dau giau, ne gu rei kia vi daus rin kai.

PROB LE MA: 
„Bręs ta 

di džiu lė 
pro ble ma“, – 
sa kė Šiau lių 

kraš to 
ūki nin kų 
są jun gos 

pir mi nin kas 
Rai mun das 

Juk ne vi čius.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Va kar Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro pa jė gų (KOP) Avia ci jos 
ba zė je Šiau liuo se pir mą kar tą per de šimt me tį sim bo li nį Bal ti jos 
ša lių oro erd vės rak tą lai kė ke tu rių ša lių va dai. Nuo šian dien 
Bal ti jos ša lių oro erd vė je pa tru liuo ja po rtu ga lai ir jiems tal ki nan tys 
ka na die čiai, pa kei tę len kus ir juos su stip ri nu sius bri tus.

Oro erd vę sau go po rtu ga lai ir ka na die čiai

Prem je ras svei ki no Spor to 
mo kyk los ati da ry mą
Šiau liai nau jus moks lo me tus pra de da su Spor to 
vi du ri ne mo kyk la. Pas vei kin ti bend ruo me nės va kar 
at vy ko Prem je ras Al gir das But ke vi čius.

Nukelta į 5 psl.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

NAI KIN TU VAI: 
Dan gu je – 

ke tu rių ša lių 
nai kin tu vai.

„Šiau lių nak ty se“ pra dė tas konst ruo ti uni ka lus kam ba rys, ku rio 
sie nos, lu bos ir bal dai bus ap kli juo ti lie tu viš kais cen tais. Kam ba ry je 

taip pat ky bos iš mo ne tų pa ga min tas Lie tu vos že mė la pis. 

Šiau liuo se kli juo ja mas 
uni ka lus cen tų kam ba rys

cEREMONIjA: Pra si de dant nau jiems moks lo 
me tams Vil niaus uni ver si te to Bib lio te kos kie me 
ati deng tas pa mink las gro ži nės li te ra tū ros 
pra di nin kui Kris ti jo nui Do ne lai čiui. Pa mink lo 
ati den gi mo iš kil mė se da ly va vo Pre zi den tė  
Da lia Gry baus kai tė.

LIE tU va IR LEn KI Ja 
pa REI Ka La vo dI dES nIo 
DėmesiokiAuliųmArui
Lie tu va, pa si ta ru si su kai my ni nė mis ša li mis, 
pa rei ka la vo, kad af ri ki nio kiau lių ma ro klau si
mas bū tų svars to mas ne penk ta die nį Briu se ly je 
vyk sian čia me neei li nia me Že mės ūkio ir žu vi
nin kys tės mi nist rų ta ry bos po sė dy je, o bū tų 
įtrauk tas į spa lio mė ne sio dar bot var kę kaip dis
ku si nis, o ne kaip in for ma ci nis klau si mas.
„Neei li nio ta ry bos po sė džio ak cen tas bus Ru si
jos em bar gas, to dėl nea be jo ja me, kad kiau lių 
ma ro klau si mas, įtrauk tas į dar bot var kę kaip 
in for ma ci nis, ne su lauk tų de ra mo dė me sio ir 
rim tų dis ku si jų. Jį rei kia per kel ti į ar ti miau sią 
ta ry bos po sė dį“, – to kiam Len ki jos ar gu men tui 
pri ta rė ir Lie tu va. Ta ry bai pir mi nin kau jan ti Ita
li ja su šiuo ar gu men tu su ti ko.

Dai niaus LA BU čiO (EL TA) nuo tr. 



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

