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KURJERIS

„Reu ters“, ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

5 p.

Leidžiamas nuo 1990 m. 1,50 Lt (0,43 Eur)

2 p.

“Dar bas yra nuo sta biau sias 
da ly kas pa sau ly je.  
Todėlbūtina 
kažkiekpaliktirytdienai. 
   Da ve Ha rol das

SEntEncIJa

nuTraukėpovandeninio
laivopaiešką
Šve di jos ka riuo me nė nu trau kė sa vai tę tru ku sią 
spė ja mo už sie nio po van de ni nio lai vo paieš kų 
ope ra ci ją van de ny se į pie tus nuo Stok hol mo.
Ka ri nio jū rų lai vy no lai vai, sraig tas par niai ir 
per 200 ka rių žval gė Stok hol mo ar chi pe la gą 
Bal ti jos jū ro je vi są pa sta rą ją sa vai tę pa si ro
džius įta ri mams, kad už sie nio, kaip ma no ma, 
ru sų po van de ni nis lai vas pa ty rė ava ri ją Šve di
jos te ri to ri niuo se van de ny se. Ru si jos gy ny bos 
mi nis te ri ja pa nei gė, jog ša lies lai vai su si ję su 
šiuo in ci den tu.

Penk ta da lis ša lies gy ven to jų gy ve na už skur do 
ri bos. To kia ofi cia li sta tis ti ka. „Mais to ban kas“, 
ren kan tis au kas, skel bia ne ga lin tis pa mai tin ti 
vi sų, ku riems rei kia pa gal bos. Skur do daug,  
bet gau nan čių pa ra mą mais to pro duk tais  
iš Eu ro pos Są jun gos lė šų ge ro kai ma žė ja.  
Iš kur toks pa ra dok sas? Gal vals ty bė vai di na, 
kad skur do ma žė ja, nes vis ma žė ja val gan čių jų 
Eu ro pos Są jun gos kruo pas?

Eu ro pos kruo pos 
ne pas le pia lie tu viš ko skur do

PA RA MA: Po rei kis gau ti pa ra mą ne ma žė ja, nors 
val diš kos pa gal bos su lau kia vis ma žiau žmo nių.

Ri ta ŽA DEI KY TĖ
rita@skrastas.lt

Skurdodaugėjairtarp
dirbančiųžmonių

Lie tu vo je per nai že miau 
skur do ri zi kos ri bos gy ve no 
apie 610 tūks tan čių as me nų, 
ku rie su da rė 20,6 pro cen to 
vi sų ša lies gy ven to jų – tai 2 
pro cen ti niais punk tais dau giau 
nei 2012 me tais, ro do Sta tis ti
kos de par ta men to at lik to pa ja
mų ir gy ve ni mo są ly gų ty ri mo 
duo me nys.

Skur do ri zi kos ri ba per nai 
bu vo 811 li tų per mė ne sį vie
nam gy ve nan čiam as me niui 
ir 1703 li tai šei mai, su si de
dan čiai iš dvie jų suau gu sių 
as me nų bei dvie jų vai kų iki 
14 me tų.

Dis po nuo ja mą sias pa ja mas, 
ma žes nes už skur do ri zi kos 
ri bą, mies te per nai ga vo 15,1 
pro cen to, kai me – 31,7 pro cen

to gy ven to jų. Per nai, pa ly gin ti 
su 2012ai siais, skur do ri zi kos 
ly gis mies te pa di dė jo 1,4 pro
cen ti nio punk to, kai me – 3,2 
pro cen ti nio punk to.

Skur do ri zi ko je daž niau siai 
at si du ria vai kai iki 18 me tų – 
jų skur do ri zi kos ly gis per nai 
bu vo 26,9 pro cen to ir, pa ly gin
ti su 2012 me tais, pa di dė jo 6,1 
pro cen ti nio punk to.

Per nai dir ban čių as me nų 
skur do ri zi kos ly gis pa di dė jo 
1,5 pro cen ti nio punk to, be dar
bių as me nų – 6,6 pro cen ti nio 
punk to, se nat vės pen si nin kų – 
1,9 pro cen ti nio punk to.

„Eu ros ta to“ duo me ni mis, 
Es ti jo je skur do ri zi ko je 2013 
me tais gy ve no 18,6 pro cen
to, Lat vi jo je – 19,4 pro cen to 
gy ven to jų. Per me tus Es ti jo je 
skur do ri zi kos ly gis pa di dė jo 
1,1 pro cen ti nio punk to, Lat vi
jo je – 0,2 pro cen ti nio punk to.

Nukelta į 3 psl.

Ge di mi no Sa vic kio (EL Ta) nuo tr.

AK CI JA: Spa lio 24-ąją, mi nint Pa sau lio ir Eu ro pos 
or ga nų do no rys tės ir transp lan ta ci jos die ną, 
Vil niu je su lieps no jo 1138 žva ke lės – tiek, kiek 
Lie tu vo je yra gy vų ir mi ru sių do no rų, ku rių 
do va no ti or ga nai ir au di niai iš gel bė jo tūks tan čių 
sun kių li go nių gy vy bę.

Dai niaus La bu čio (EL Ta) nuo tr.

Pi lo tas, skrai dy mo 
inst ruk to rius Arū nas Rup kus 
su tei kia žmo nėms spar nus. 
Šie met iš mok ti skrai dy ti 
pa no ro ir 71-erių ūki nin kas, 
ir še šio lik me tis vai ki nas. 
La biau siai mo ki nius 
mo ty vuo ja vaiz das iš 
paukš čio skry džio. Įk vėp tas 
pa no ra mų iš dan gaus 
A. Rup kus su si do mė jo 
fo tog ra fi ja. Per nai, po 
dau giau kaip 100 va lan dų 
skry džių, jis iš lei do 
fo tog ra fi jų al bu mą.

Skrai dy mo mo ky to jas priar ti na prie dan gaus

Ak to rei Ra sai Sa muo ly tei šian die nos teat re svar biau sia 
kon tak tas su žiū ro vu, pje se, au to riu mi, šia die na. „Jei esi 
at vi ras pub li kai, ne bi jai, ją ma tai, o ne įsi vaiz duo ji, gims ta 
per liu kai“, – sa kė ak to rė, ket vir ta die nį su žiū ro vais su si ti ku si 
Šiau lių ap skri ties P. Vi šins kio vie šo jo je bib lio te ko je.

Kaip sce no je gims ta per liu kai

Ša lies ke li nin kai ket vir ta die nį Pak ruo jo dva re 
dis ku ta vo apie ke lius žie mą. Si tua ci jos ne dai li no: 

ke liai dar blo gės, jų blo gė ji mas grei tė ja.

Žvyr ke liuo se pa sken du sius 
gel bės ke li nin kai

Nukelta į 7 psl.

Gied riaus ba Ra NauS ko nuo tr.

MO KY TO JAS: „Mo te rys mo ko si at sa kin giau, vy rai la biau iš dy kę. Jiems at ro do, kad spar nai 
tuoj išaugs“, – sa ko pi lo tas-inst ruk to rius Arū nas Rup kus.

pereiSime 
priežiemoSlaiko
Sek ma die nį Lie tu vo je, kaip ir vi so je Eu ro pos 
Są jun go je, bus at šauk tas va sa ros lai kas.
Jis at šau kia mas kas met spa lio mė ne sio pa sku
ti nį sek ma die nį 4 va lan dą nak ties, pa su kant 
laik ro džio ro dyk lę vie na va lan da at gal. Žie mos 
lai kas ga lio ja iki pa sku ti nio ki tų me tų ko vo 
sek ma die nio.



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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