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2015 m. kovo 6 d. penktadienis Nr. 45 (6968) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis 0,35 Eur (1,20 Lt)Leidžiamas nuo 1990 m.

KURJERIS

EL TA, „Šiau lių kraš to“ inf.

“Yra žmo nių, ma nan čių, 
kad vi sa, kas da ro ma rim tu 
vei du, yra pro tin ga. 
  G. K. Lich ten ber gas

SEntEncIJa

4 p.

EPA-EL TA nuo tr.

KLAU SI MĖ LIS: Ar tū ras Vi soc kas ir Va le ri jus Si mu lik sva jo ja iš pluk dy ti į pla čius van de nis 
Šiau lių val tį – su ku riuo ji ne nus kęs?

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Šiau lie čiams li ko ap si spręs ti, ką iš rink ti me ru. Mies to Ta ry ba aiš ki –  
jo je bus re kor di nis po li ti nis mar gu my nas. Apie rin ki mus ir mies to si tua ci ją 
nuo mo nė mis su „Šiau lių kraš tu“ pa si da li jo du šiau lie čiai: Ko vo 11-osios 
ak to sig na ta ras, Šiau lių uni ver si te to do cen tas Min dau gas Stak vi le vi čius  
ir is to ri kas, hu ma ni ta ri nių moks lų dak ta ras Dan gi ras Ma čiu lis.

Dviesevaltyje:kąpasirinksŠiauliai?
D. Ma čiu lis:  

„Ne tu rė jau pa si rin ki mo“
Vil niu je dir ban tis šiau lie tis is

to ri kas, moks lų dak ta ras Dan
gi ras Ma čiu lis tie siai sa ko, jog 
Šiau lių sa vi val dy bės ta ry bos ir 
me ro rin ki muo se ne tu rė jo pa
si rin ki mo.

Nukelta į 5 psl.

Ko vo 4-ąją, Šv. Ka zi mie ro 
die ną, Šiau lių mies to vers lo 
švie suo liui, bu vu siam 
il ga me čiam UAB „Rū ta“ 
ge ne ra li niam di rek to riui 
Al gir dui Gluo dui įteik tas 
ka ra liš ko jo Šv. Ka zi mie ro 
or di no Le li jos gar bės 
ženk las. Pir ma sis šiuo ženk lu 
per nai bu vo įver tin tas 
Šiau lių mies to gar bės pi lie tis 
Re mi gi jus Ado mai tis.

Ži vi lė KA VA LIAUS KAI TĖ
zivile@skrastas.lt

Iš rin ko vien bal siai
Tre čia die nio va ka rą į Šiau lių ap

skri ties Po vi lo Vi šins kio vie šo sios 
bib lio te kos Kon fe ren ci jų sa lę kvie tė 
pu čia mų jų mu zi ka. Skam bant Juo zo 
Nau ja lio ir Mai ro nio dai nai „Lie tu
viais esa me mes gi mę“, į sce ną žen gė 
teat ra li zuo ta ei se na – is to ri nių šo kių 
rū bais pa si puo šę ko lek ty vo „Žel me
nė liai“ šo kė jai.

Nukelta į 3 psl.

Vers lo di ri gen tui – 
Lelijosgarbėsženklas

Jo no TA MU LIO nuo tr.

LAU REA TAS: Il ga me čiam Šiau lių „Rū tos“ di rek to riui Al gir dui Gluo dui Le li jos gar bės ženk las 
skir tas už aukš tai ver ti na mą įmo nės ga mi nių ko ky bę, pa gar bų san ty kį su dar buo to jais, 
pa gar bą vals ty bei, kul tū ros ir pi lie tiš ku mo ska ti ni mą.

„Nė ra taip, kad ži ban čio mis aki mis ga lė tum pa sa ky ti: aš 
pra de du vers lą, to dėl man su tei kė ir tą, ir aną. Vers li nin kas 

pir miau sia ne pa ra mos, o  mo kes čių ins pek ci jos dar buo to jo 
skam bu čio su lau kia“, – ap gai les ta vo Šiau lių pra mo ni nin kų 

aso cia ci jos ta ry bos pre zi den tas Al vy das Stul pi nas.

Šiau lių vers las krau juo ja

Tre čia die nį po li ci jos pa jė gos krė tė Šiau lių tar dy mo izo lia to rių. 
Ieš ko ta įkal čių, nu kreip tų prieš pro ku ro rus, tei sė jus, ant sto lius, 
me rus, taip pat „Šiau lių kraš to“ žur na lis tus.

Tar dy mo izo lia to riu je ieš ko ta 
nu si kal ti mo įro dy mų

Nors pa sku ti nė mis sa vai tės dar bo die no mis 
nu ste bi no ne lauk tai su grį žu si žie ma, ta čiau 
ji il gai neuž si lai kys. Sa vait ga lį si nop ti kai pro
gno zuo ja at ši li mą, o ki tos sa vai tės pra džio
je ter mo met ro stul pe lis šoks iki 11 laips nių 
aukš čiau nu lio.
Lie tu vos hid ro me teo ro lo gi jos tar ny bos duo
me ni mis, penk ta die nio nak tį be žy mes nių kri
tu lių, plik le dis, vie to mis rū kas. Die ną šiau rės 
va ka ri nė je ša lies pu sė je kri tu liai, dau giau sia 
šlapd ri ba. Tem pe ra tū ra nak tį 0–5 laips niai šal
čio, die ną 1–6 laips niai ši lu mos.
Ko vo 7osios nak tį daug kur, o die ną vie to mis nu
ma to mi trum pi kri tu liai. Tem pe ra tū ra nak tį ar ti
ma nu liui, die ną 3–8 laips niai ši lu mos.
Sek ma die nio nak tį bus 3–4 laips niai ši lu mos, die
ną Vil niu je, Klai pė do je šils iki 8, ki tur – 10 laips nių 
ši lu mos. Žy mes nių kri tu lių ne nu ma to ma.
Pir ma die nio nak tį dau ge ly je ra jo nų bus 2–4 
laips niai aukš čiau nu lio, die ną šils dar la biau. 
Pa ne vė žio, Kau no apy lin kė se bus apie 11, sos
ti nė je – 10, uos ta mies ty je – 8 laips niai ši lu mos. 
Sa vai tę pra dė si me gied rais, sau lė tais orais.
Ki to mis die no mis lai ky sis pa na ši, tik vie to mis 
ke liais laips niais že mes nė tem pe ra tū ra. Šal
tu kas tre čia die nio nak tį dar spus tels Vil niaus, 
Kau no ir Pa ne vė žio ap skri ty se. Ket vir ta die nio 
nak tį vie to mis pa krap nos lie tus, šiau ri niuo se 
ša lies ra jo nuo se lau kia ma šlapd ri bos.

KI tą sa vaI tę –  
11 laIps NIų šI lu Ma

TyRIMAS: Di džio sios Bri ta ni jos su kčia vi mo 
ty ri mų tar ny bos (SFO) pa rei gū nai pra dė jo 
tir ti ša lies cent ri nio ban ko veiks mus, siek da mi 
iš siaiš kin ti, ar jo per so na las ži no jo ir da ly va vo 
ma ni pu lia ci jo se 2007–2008 me tais vy ku siuo se 
auk cio nuo se.



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“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

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

