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Šiandien 
vietomis 
gali paly
ti. Tem
peratūra 
naktį 8–13, 
dieną 18–22 
laipsniai 
šilumos.
Rytoj daug 
kur palis. 
Tempera
tūra naktį 

7–12, dieną 17–22 laips
niai šilumos.
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SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

Triškoniečiaišventė
sportuodami

Neįgalieji
vežimėliuosekeliavo
poŽemaitiją

Praė ju sią sa vai tę 
ke li nin kai pra dė jo 
Pak ruo jo Kęs tu čio gat vės 
re konst ruk ci jos dar bus. 
Lie pos pa bai go je ar ba 
rugp jū čio pra džio je 
dar bi nin kai im sis ir 
Vie ny bės aikš tės – 
ne se niai pa si ra šy ta jos 
re konst ruk ci jos ran gos 
dar bų su tar tis.

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

Busatkurtasdvipusiseismas
Nuo praė ju sios sa vai tės ke li nin

kų tech ni ka ir dar bi nin kai ar do 
se ną Kęs tu čio gat vės as fal tą, ša li
gat vio ply te les. Abi pus gat vės iki 
pat san kry žos su Prof. S. Ušins ko 
gat ve nu pjau ti me džiai.

Pra si dė ję dar bai su lau kė vi
suo me nės su si do mė ji mo – vie ni 
pa kruo jiš kiai ti kė jo si, kad po re
konst ruk ci jos gat vė taps pla tes nė ir 
bus pa to giau ja va žiuo ti, ne bi jant 
kliu dy ti prie ša li gat vio sto vin čių 
au to mo bi lių. Ki ti gai lė jo si me džių, 
šva ri nu sių mies to orą ir tei ku sių 
pa vė sį per kait rą. Tre ti do mė jo si, 
ka da re konst ruo to je gat vė je bus 
įreng ta au to mo bi lių sto vė ji mo 
aikš te lė: pa skli do kal bos, kad tam 
rei ka lui bus pa nau do ta pu sė da
bar ti nės Pak ruo jo ra jo no apy lin kės 
teis mo te ri to ri jos.

Stra te gi nės plėt ros ir sta ty bos 
sky riaus ve dė jas Gin ta ras Ma kaus
kas in for ma vo, kad Kęs tu čio gat
vė je bus įreng ti nau ji in ži ne ri niai 
tink lai, už pil tas šal čiui at spa rus 
sluoks nis, pa klo tas nau jas as fal tas. 
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PrasidėjoPakruojocentrorekonstrukcija
Au to rės nuo tr.

Į kro vi ni nį įmo nės au to mo bi lį su dė ta me die na su kė lė įta ri mų 
„par ce lia vi mu“.

Ja ni na Na za rie nė gai lė jo nu pjau tų 
me džių, ku riuos bu vo so di nu si dau giau 
nei prieš pu sę am žiaus.

Ar do ma se no ji gat vės bei ša li gat vio dan ga.

Fut bo lo aikš tė je ko vo jo pen kios 
ko man dos.

Egzaminųmaratonasbaigėsi
Va kar ra jo no Sa vi val dy bė je 
pa gerb ti ge riau si ra jo no 
abi tu rien tai. Šią sa vai tę paaiš kė jo 
ir pa sku ti nių ke tu rių da ly kų 
vals ty bi nių eg za mi nų re zul ta tai.

Sta nis la va VI ČAI TĖ
stanislava@skrastas.lt

Pagarbašimtukininkams
Pa gerb ti ke tu ri ra jo no abi tu rien tai, ga vę 

šim tą ba lų už vals ty bi nius eg za mi nus. Ap do
va no ti ir jų mo ky to jai.

Už pui kų mo ky mą si pa dė ka įteik ta šie met 
Žei me lio gim na zi ją bai gu siam Jus tui Ka za ke
vi čiui. Šim tu ku bu vo įver tin tos jo ang lų kal
bos ži nios. Šią kal bą vai ki nui dės tė mo ky to ja 
Da lia Pet rai tie nė.

Ap do va no ta ir šią kal bą pui kiai mo kan
ti Pak ruo jo „At ža ly no“ gim na zi jos abi tu
rien tė Mil da Ma ge lins kai tė (mo ky to ja Vi li ja 

Pa če ka jie nė).
Pa gerb tas ir „at ža ly nie tis“ Jus tas Juo dže

nis (mo ky to ja Gin ta rė Vai tie kū nie nė), ga vęs 
šim tą ba lų už geog ra fi jos ži nias. Jo šim tu kas 
– vie nas iš pen kio li kos ša ly je. Tiek šie met abi
tu rien tų ga vo šį įver ti ni mą už geog ra fi ją. Nuo 
2013ųjų vals ty bi niu ly giu geog ra fi jos eg za mi
ną iš lai kiu sių jų šim tu ku ra jo ne dar nė ra bu vę.

„At ža ly no“ gim na zis tas Ig nas Gas pa ra vi čius 
ap do va no tas už pui kų ma te ma ti kos iš ma ny
mą. Jo mo ky to ja – Auš ra Va si le vi čiū tė.

GeriausiejistudijuosLietuvoje
„Pak ruo jo kraš to“ pa kal bin ti šim tu ki nin kai 

sa kė, jog stu di juo ti ke ti na Lie tu vos aukš to sio
se mo kyk lo se.

 Mil da Ma ge lins kai tė sva jo ja apie stu di jas 
Vil niaus uni ver si te te (VU). Čia kal boms ga bi 
mer gi na no rė tų mo ky tis ja po nų kal bos.

„Ko dėl bū tent ja po nų? Nes jau se niai do
miuo si šios ša lies kul tū ra“, – sakė mer gi na.

Jus tas Juo dže nis ren ka si so cio lo gi ją VU, 
o Ig nas Gas pa ra vi čius – ma te ma ti ką ar ba 
che mi ją.

„Tie siog trau kia šie da ly kai. O kur se ka si, 
ten ir ei nu. Ži no ma, steng tis rei kės“,– sa kė 
Ig nas.

Šim tu ki nin kų pa ger bi me ne da ly va vo žei me
lie tis Jus tas Ka za ke vi čius. Šiuo me tu vai ki nas 
iš vy kęs į už sie nį – no ri už si dirb ti pi ni gė lių 
stu di joms ISM Va dy bos ir eko no mi kos uni
ver si te te ar ba VU. To dėl sū nui skir tos ra jo no 
val džios pa dė kos paim ti at vy ko ma ma La ri sa.

Paaiškėjopaskutiniųjųdalykųrezultatai
Šią sa vai tę paaiš kė jo ir vals ty bi nių bio lo gi

jos, is to ri jos, che mi jos bei in for ma ci nių tech
no lo gi jų (IT) eg za mi nų re zul ta tai. Bio lo gi jos 
ir is to ri jos eg za mi nus šie me ti nė abi tu rien tų 
lai da iš lai kė ge riau, o che mi jos ir IT – pra sčiau 
nei per nykš tė.

Vals ty bi nį bio lo gi jos eg za mi ną lai kė 34,85 
pro cen to šie me ti nių abi tu rien tų (per nai  – 
29,87 pro cen to). 
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Ke liau to jai neį ga lių jų 
ve ži mė liuo se lan kė si ir 
Kur šė nuo se. PDF
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„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.


