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Prasidėjo Pakruojo centro rekonstrukcija
Autorės nuotr.

Praėjusią savaitę
kelininkai pradėjo
Pakruojo Kęstučio gatvės
rekonstrukcijos darbus.
Liepos pabaigoje arba
rugpjūčio pradžioje
darbininkai imsis ir
Vienybės aikštės –
neseniai pasirašyta jos
rekonstrukcijos rangos
darbų sutartis.
Janina ŠAPARNIENĖ
janina@skrastas.lt

SAVIVALDYBĖS
INFORMACIJA
2 p.

Neįgalieji
vežimėliuose keliavo
po Žemaitiją

Bus atkurtas dvipusis eismas
Nuo praėjusios savaitės kelinin
kų technik a ir darbinink ai ardo
seną Kęstučio gatvės asfaltą, šali
gatvio plyteles. Abipus gatvės iki
pat sankryžos su Prof. S. Ušinsko
gatve nupjauti medžiai.
Pras id ėj ę darb ai sul auk ė vi Ardoma senoji gatvės bei šaligatvio danga.
suomenės susidomėjimo – vieni
pakruojiškiai tikėjosi, kad po re
konstrukcijos gatvė taps platesnė ir
bus patogiau ja važiuoti, nebijant
kliudyti prie šaligatvio stovinčių
automobilių. Kiti gailėjosi medžių,
švarinusių miesto orą ir teikusių
pavėsį per kaitrą. Treti domėjosi,
kada rekonstr uotoje gatvėje bus
įrengt a aut om ob il ių stov ėj im o
aikštelė: pasklido kalbos, kad tam
reikalui bus panaudota pusė da
bartinės Pakruojo rajono apylinkės
teismo teritorijos.
Strateginės plėtros ir statybos
skyriaus vedėjas Gintaras Makaus
kas informavo, kad Kęstučio gat
vėje bus įrengti nauji inžineriniai
tinklai, užpiltas šalčiui atspar us
sluoksnis, paklotas naujas asfaltas.
Nukelta į 3 psl.
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Keliautojai neįgaliųjų
vežimėliuose lankėsi ir
Kuršėnuose.
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Į krovininį įmonės automobilį sudėta mediena sukėlė įtarimų
„parceliavimu“.

2 p.

Triškoniečiai šventė
sportuodami
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Stanislava VIČAITĖ
3 p.
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EgzaminRųEN
maratonas baigėsi
Vakar rajono Savivaldybėje
pagerbti geriausi rajono
abiturientai. Šią savaitę paaiškėjo
ir paskutinių keturių dalykų
valstybinių egzaminų rezultatai.

Futbolo aikštėje kovojo penkios
komandos.

E

Janina Nazarienė gailėjo nupjautų
medžių, kuriuos buvo sodinusi daugiau
nei prieš pusę amžiaus.

stanislava@skrastas.lt

Pagarba šimtukininkams
Pagerbti ketur i rajono abitur ientai, gavę
šimtą balų už valstybinius egzaminus. Apdo
vanoti ir jų mokytojai.
Už puikų mokymąsi padėka įteikta šiemet
Žeimelio gimnaziją baigusiam Justui Kazake
vičiui. Šimtuku buvo įvertintos jo anglų kal
bos žinios. Šią kalbą vaikinui dėstė mokytoja
Dalia Petraitienė.
Apdovanota ir šią kalbą puikiai mok an
ti Pakr uoj o „Atž alyn o“ gimn az ij os abit u
rientė Milda Magelinskaitė (mokytoja Vilija

Pačekajienė).
Pagerbtas ir „atžalynietis“ Justas Juodže
nis (mokytoja Gintarė Vaitiekūnienė), gavęs
šimtą balų už geografijos žinias. Jo šimtukas
– vienas iš penkiolikos šalyje. Tiek šiemet abi
turientų gavo šį įvertinimą už geografiją. Nuo
2013-ųjų valstybiniu lygiu geografijos egzami
ną išlaikiusiųjų šimtuku rajone dar nėra buvę.
„Atžalyno“ gimnazistas Ignas Gasparavičius
apdovanotas už puikų matematikos išmany
mą. Jo mokytoja – Aušra Vasilevičiūtė.

Geriausieji studijuos Lietuvoje
„Pakr uojo krašto“ pakalbinti šimtukininkai
sakė, jog studijuoti ketina Lietuvos aukštosio
se mokyklose.
Milda Magelinskaitė svajoja apie studijas
Vilniaus universitete (VU). Čia kalboms gabi
mergina norėtų mokytis japonų kalbos.
„Kodėl būtent japonų? Nes jau seniai do
miuosi šios šalies kultūra“, – sakė mergina.
Justas Juodženis renkasi sociologiją VU,
o Ignas Gasparavičius – matematik ą arba
chemiją.

„Tiesiog traukia šie dalykai. O kur sekasi,
ten ir einu. Žinoma, stengtis reikės“,– sakė
Ignas.
Šimtukininkų pagerbime nedalyvavo žeime
lietis Justas Kazakevičius. Šiuo metu vaikinas
išvykęs į užsienį – nori užsidirbti pinigėlių
studijoms ISM Vadybos ir ekonomikos uni
versitete arba VU. Todėl sūnui skirtos rajono
valdžios padėkos paimti atvyko mama Larisa.

Paaiškėjo paskutiniųjų dalykų rezultatai
Šią savaitę paaiškėjo ir valstybinių biologi
jos, istorijos, chemijos bei informacinių tech
nologijų (IT) egzaminų rezultatai. Biologijos
ir istorijos egzaminus šiemetinė abiturientų
laida išlaikė geriau, o chemijos ir IT – prasčiau
nei pernykštė.
Valstybinį biologijos egzaminą laikė 34,85
procento šiemetinių abiturientų (pernai –
29,87 procento).
Nukelta į 5 psl.
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PRENUMERATA

Elektroninis „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.

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 kraštas“, „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.

„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“
„Kelmės kraštas“
„Pakruojo kraštas“
„Mūsų kraštas“

2,50 Eur
2,00 Eur
1,50 Eur
1,50 Eur

„Biržiečių žodis“
„Sidabrė“
„Žemaitis“

2,00 Eur
2,35 Eur
2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims.

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

