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ĮteiktipirmiejiPakruojouniversitetodiplomai
Šeš ta die nį bai giant moks lo me tus Pak ruo jo tre čio jo am žiaus uni ver si te to 
klau sy to jams įteik ti pir mie ji dip lo mai. Vi suo me ni nė sa viš vie tos or ga ni za ci ja 
jun gia be veik aš tuo nias de šim tis ra jo no sen jo rų.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
janina@skrastas.lt

Bū rys gar baus am žiaus 
žmo nių prie Pak ruo jo suau
gu sių jų ir jau ni mo švie ti mo 
cent ro suė jo su va žia vo ne tik 
iš Pak ruo jo mies to, bet ir iš 
ap lin ki nių kai mų, ir ato kes
nių vie to vių. Taip, kaip su si
rink da vo į Tre čio jo am žiaus 
uni ver si te to (TAU) už siė mi
mus kul tū ros bei svei ka tos 
fa kul te tuo se.

Še šias de šimt aš tuo niems 
TAU klau sy to jams, or ga ni
za ci jos veik lo je da ly vau jan
tiems nuo pat jos įkū ri mo 
2015ai siais, skir ti dip lo mai, 
liu di jan tys apie įsi jun gi mą 
į mo ky mo si vi są gy ve ni mą 
pro gra mas.

Nukelta į 4 psl.

Au to rės nuo tr.

Vi da ir Vla dis lo vas Šiur nos (ei na) į TAU už siė mi mus va ži nė ja iš Lin ku vos.

Šian dien 
vie to mis 
trum pai 
pa lis. Tem
pe ra tū
ra die ną 
14–19 laips
nių 
ši lu mos.
Ry toj lie
taus ti ki my
bė ma ža. 
Tem pe ra

tū ra nak tį 5–10, die ną 17–22 
laips niai ši lu mos.

Praė ju sį penk ta die nį, 
kai pa kruo jie čiai šven tė 
res tau ruo tos si na go gos 
ati da ry mą, Lin ku vo je žmo nės 
rin ko si spręs ti gy vy biš kai 
svar bų klau si mą: kas pa dės 
Lin ku vos mies to ir se niū ni jos 
gy ven to jams gel bė tis nuo 
du si ni mo žvyr ke lių dul kė mis 
ir ap gins tei sę kvė puo ti 
nor ma liu oru?

Linkuvosseniūnijosžmonės
vėldusinamidulkėmis

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Linkuviečiaipaprašėpagalbos
Praė ju siais me tais ke li nin kai 

ne ra do spren di mo, kaip ap
sau go ti  prie re gio no žvyr ke lių 
gy ve nan čius žmo nes nuo du
si ni mo dul kė mis. Žmo nės ra šė 
pra šy mus, rin ko pa ra šus, kvie
tė si ke li nin kus ir žur na lis tus, ta
čiau si tua ci ją kei tė tik re ti lie tūs.

Šie met nu si sto vė jus sau siems 

orams žvyr ke liai per džiū vo ir 
vėl ve da iš kant ry bės Lin ku vos 
se niū ni jos gy ven to jus.

Dul kė se springs ta Mūrd va rio, 
Ge džiū nų, Lin ku vos mies te lio 
pa kraš čio (Jo niš kė lio gat vės 
pa bai ga) žmo nės, ne ga lė da mi 
su lauk ti pa gal bos nei  iš vie ti
nės val džios, nei iš ke li nin kų. 
Praė ju sį penk ta die nį  pa gal bos 
ieš ko ti lin ku vie čiai ėmė si per 
Sei mo na rį A. Gu mu liaus ką.

Mūrd va rio kai me gy ve nan tis 
Sau lius Ge la žius, ant ke lio Lin

ku va –  Jo niš kė lis pa sta tęs sa vo 
leng vą jį au to mo bi lį su vaiz do 
re gist ra to riu mi, už fik sa vo, ka da 
daž niau siai va žiuo ja sun kias vo
rės trans por to prie mo nės, kaip 
dul kių ka muo liai už klo ja pa ke
lės so dy bas.

„Šį įra šą per da vė me par la
men ta rui, kad tu rė tų vaiz di nį 
ar gu men tą, ko dėl pra šo mės 
pa gal bos. 

Nukelta į 3 psl.

Pra va žiuo jant čios sun kias vo rės ma ši nos ke lia pa vo jų eis mui ir nuo di ja žmo nių gy ve ni mus prie vieš ke lio.

Sau liaus GE LA ŽIAUS al bu mo nuo tr.

geROJI 
NAuJIeNA

Pagerbti
geriausirajono
sportininkai
moksleiviai

Tra di ci ja ge gu žės mė ne sį pa gerb ti 
ge riau sių re zul ta tų pa sie ku sius 
Spor to cent ro ug dy ti nius gy vuo ja 
jau ne vie ne rius me tus. PDF
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2 PReNuMeRATA

„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


