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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

5 p.

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

2 p.

“Ne vi suo met da rai kas 
reikia.Netjeiiržinaitai.
Tamekartaisglūdigyvenimo
žavesys. 
  E. M. Re mar kas

SENtENcIJa

MaršruTiNiųauTobusų
grafikai,įsigaliosiaNTys 
Nuolapkričio1dieNos.

18–19 p.
Karininkeipaklūsta 
ir ka riai, ir sun kie ji gink lai

SAN TY KIAI: Kuo pa, sa ko vy res nio ji lei te nan tė Ma ri ja Po vi lio ny tė, yra tar si di de lė vie nin ga šei ma.

Kiek vie ną die ną į dar bą – su šyp se na. Taip kas ryt tar ny bą pra de da vy res nio ji lei te nan tė  
Ma ri ja Po vi lio ny tė, Lie tu vos ka riuo me nės Sau su mų pa jė gų Lie tu vos di džio jo ku ni gaikš čio 
Kęs tu čio me cha ni zuo to jo pės ti nin kų ba ta lio no Sun kio sios gink luo tės kuo pos va do pa va duo to ja. 
Lai ki nai ei na va do pa rei gas. „Silp niems čia vie tos nėr...“ – kuo pos žy gio vė lia vą iš sklei džia  
29-erių mer gi na. Tar ny ba ka riuo me nė je jai – iš si pil džiu si sva jo nė ir pa šau ki mas.

Nukelta į 10 psl.

espraTęsėsaNkcijas
Eu ro pos Są jun ga va kar pra tę sė san kci jas Bal ta
ru si jai dar vie ne riems me tams dėl ne pa kan ka
mos pa žan gos žmo gaus tei sių sri ty je.
Toks spren di mas priim tas, nes Bal ta ru si ja ne
pa lei do vi sų po li ti nių ka li nių bei ne pa da rė pa
žan gos žmo gaus tei sių, tei si nio vals ty bin gu mo 
ir de mok ra ti jos prin ci pų sri ty se, nu ro do ma 
Briu se ly je pa skelb ta me pa reiš ki me.

švedijapripažįsTa
palesTiNosvalsTybę
Šve di ja va kar pa skel bė pri pa žįs tan ti Pa les ti ną 
sa va ran kiš ka vals ty be.
Iš Eu ro pos Są jun gos  ša lių iki šiol Pa les ti ną yra 
pri pa ži nu sios tik Mal ta ir Kip ras. Bri tų par la
men tas Lon do ne prieš dvi sa vai tes taip pat pa
si sa kė už to kį žings nį.

Ire na BUD RIE NĖ
irena@skrastas.lt

sklypasnetolisąvartyno
Bu vu si Vy riau sy bė ša lies 

mas tu ka lė ji mų per tvar kai pla
na vo skir ti 700 mi li jo nų li tų, 
ku rių ieš ko ta eu ro pi niuo se fon
duo se ir ša lies biu dže te. Siū ly ta 
ka lė ji mus iš kel ti iš mies tų cent

rų. Vie nas pir mų jų tu rė jo bū ti 
iš kel tas Šiau lių tar dy mo izo lia
to rius, nes jo būk lė kri ti nė.

Nau jam izo lia to riui sta ty ti 
bu vo pa reng tas 8 hek ta rų skly
po, esan čio ne to li už da ry to Kai
rių są var ty no, de ta lu sis pla nas. 
Jį dar 2011 me tais pa tvir ti no 
Šiau lių ra jo no ta ry ba.

Nukelta į 7 psl.

Ryškėjamiražas–naujastardymoizoliatorius

BŪK LĖ: Šiau lių tar dy mo izo lia to riaus pa tal pų būk le čia lai ko mi 
žmo nės nuo lat skun džia si.

Šiau lių tar dy mo izo lia to riaus būk lė – kri ti nė,  
jis nea ti tin ka lais vės atė mi mo įstai goms tai ko mų 
Lie tu vos ir tarp tau ti nių tei sės ak tų rei ka la vi mų. 
Nors yra pa rink tas skly pas ir pa reng tas 
de ta lu sis pla nas nau jo Šiau lių izo lia to riaus 
sta ty bai, per tre jus me tus jo sta ty ba taip ir 
ne pra si dė jo. Su sig rieb ta da bar – pra šo ma skir ti 
2 mi li jo nus eu rų. Ir ta da – sta ty bos jau šie met.

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Giedriaus BARANAUSKO nuo tr.

Elekt ro ni nė ava ri ja 
su stab dė po li ti kus
Va kar Šiau lių mies to ta ry bos sa lė je su ge do elekt ro ni nio 
bal sa vi mo sis te ma. Grįž ti prie ran kų kil no ji mo po li ti kams 
pa si ro dė per sun ku – Ta ry bos po sė dis žlu go. 

Už pa šal pas dir ban tys 
žmo nės siun čia mi  

į pri va čias bend ri jas

AT SIS TA TY DI NI MAS:  „Tvar kie čių“ de le guo tas 
vi daus rei ka lų mi nist ras Dai lius Al fon sas 
Ba ra kaus kas trau kia si iš pa rei gų. Va kar jis įtei kė 
Prem je rui Al gir dui But ke vi čiui at si sta ty di ni mo 
pra šy mą. Vy riau sy bės va do vas pra šy mą pa ten ki no. 
Mi nist ras spren di mą mo ty va vo pa blo gė ju sia 
svei ka tos būk le.

Ge di mi no SA vIc KIO (EL TA) nuo tr.

kiTas„šiauliųkrašTo“
NuMerisišeisaNTradieNį,
lapkričio4d.



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

