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Šian dien vie
to mis nu ma
to mi kri tu liai, 
vė jas iš liks gū
sin gas. Oro tem
pe ra tū ra die ną 
0–3 laips niai 
ši lu mos.
Ry toj dau ge ly je 
ra jo nų pro gno
zuo ja mi kri tu liai. Tem pe ra tū
ra nak tį ar ti ma nu liui laips nių, 
die ną 1–4 laips niai ši lu mos.

Neįgaliųjųcentro
lankytojasdarbavosi
direktorėskieme

Sulaikytiplėšiką
padėjoapiplėštieji

5 p.

5 p.

„Karštiejitaškai“–netikteisėsaugosproblema
Prieš po rą sa vai čių Lie tu vos ge ne ra li nio po li ci jos ko mi sa ro Li no Per na vo 
vie šai įvar dy to se ne sau giau sio se ra jo no vie to se su stip rin tas  
pa tru lia vi mas. Bet pa ste bi ma, kad vie ni po li ci nin kai pro ble mos neišsp ręs – 
rei kia ir vi suo me nės są mo nin gu mo.

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

Aplinkąniokojavandalai
Pir mo sio mis šių me tų sa vai

tė mis Ly gu mų mies te lio cent re 
esan čia me tur ge ly je ne be li ko pre
kiau to jams skir tos pa vė si nės.

„Po vie no sa vait ga lio pa vė si
nę ra do me apar dy tą, pa svi ru
sią – tuo kart nio ko to jams gal 
neuž te ko jė gų ją nu vers ti. Šį 
„dar bą“ van da lai pa bai gė ki tą 
sa vait ga lį: pir ma die nio ry tą ly
gu mie čiai pa ma tė pa vė si nę jau 
nu griau tą. Be li ko su si rink ti dar 
svei kas len tas, ne su lau žy tus 
rąs tus. Kiek rei kė jo tu rė ti jė gos 
ir pyk čio pa vė si nę su nai kin ti!“ 
– ap mau da vo Ly gu mų se niū nė 
Ive ta Ov siu kie nė.

Van da lų pa da ry tą ža lą įver ti
nus dau giau nei tri mis šim tais 
eu rų, pra dė tas iki teis mi nis ty ri
mas dėl tur to su nai ki ni mo. Se
niū nės ži nio mis, įta ria mie ji kol 
kas nei šaiš kin ti.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

PĖD SA KAI: Iš už kal to šu li nio Ly gu mų cent re van dens ne be pa si sem si, o 
chu li ga nų pa lik ti pėd sa kai te be ma ty ti – su nio ko tas suo le lis ki bi rui pa sta ty ti, 
su lau žy tos ren ti nio ir sto ge lio len tos.

NUO MO NĖ: Ly gu mų se niū nės Ive tos 
Ov siu kie nės nuo mo ne, vien pa tru liai 
mies te lio nuo chu li ga nų neiš gel bės 
– rei kia di din ti ir vi suo me nės 
są mo nin gu mą, ini cia ty vą.

Pak ruo jo ra jo no me ro po sto sie kia 
sep ty ni kan di da tai. Kop da mi į ra jo no 
val džios olim pą jie pri va lė jo pa vie šin ti 
sa vo tur tus, pa ja mas, su mo kė tus vals ty bei 
mo kes čius ir  pa teik ti in for ma ci ją apie 
sa vo šei mas, in te re sus, ku riuos pri va lė jo 
at skleis ti per gau tas do va nas ar pa sko las.

Vi ta li ja AČIO KAI TĖ
pakruojis@skrastas.lt

Buvęsišsiskyrė,esančioji–santuokoje
Pir ma sis pre ten den tų į kan di da tus tie sio gi nių me ro 

rin ki mų są ra še – Sau lius Ge giec kas – bu vęs ra jo no me
ras, bend ra par tie čių  nu ša lin tas nuo pa rei gų dėl pra
ras to pa si ti kė ji mo.

Bu vęs so cial de mok ra tas da bar yra Lie tu vos lais vės 
są jun gos (li be ra lų) są ra šo prie ky je.

Net ru kus pen kias de šim to jo gim ta die nio su lauk sian
tis S. Ge giec kas prie ra jo no vai ro sto ti dar kar tą ke ti
na da bar jau iš si tuo kęs. Po li ti kas san tuo ko je iš gy ve no 
be veik 30 me tų, su žmo na užau gi no sū nų Dei vy dą ir 
duk rą Do na tą.

Pas ta ruo sius me tus dirb da mas UAB „Ar ke ne sa“ di
rek to riu mi, po li ti kas  ga vo 11911 li tų me ti nių pa ja mų, 
nuo ku rių gy ven to jų pa ja mų mo kes čio (GPM) su mo kė jo 
1010 li tų. S. Ge giec kas nu ro dė iki va liu tos pa si kei ti mo 
tu rė jęs 26 tūks tan čius li tų san tau pų.

Da bar ti nė me rė, dar kar tą sie kian ti šio po sto, As ta 
Ja siū nie nė praė ju siais me tais ga vo 68225 li tus pa ja mų, 
GPM su mo kė jo 9694 li tus. Pen kias de šimt tre jų kan di
da tė,  skir tin gai nuo sa vo pirm ta ko, ne dek la ruo ja tu
rin ti san tau pų.

Pri va lo mo jo re gist ruo ti tur to A. Ja siū nie nė tu ri už 
18584 li tus.

So cial de mok ra tų kan di da tė į me ro po stą  A. Ja
siū nie nė gy ve na Pa mū šy je (Paš vi ti nio se niū ni ja), 
yra san tuo ko je. Su Gin tau tu Ja siū nu, in di vi dua lios 
įmo nės sa vi nin ku, po li ti kė užau gi no sū nų Jus tą ir 
duk rą Eg lę.

Išsiskyręs,gyvenasudrauge
Ki tas kan di da tas į me rus – ūki nin kas iš Dir žių Ge

di mi nas Gry bė. Į šios ka den ci jos Ta ry bą atė jęs su 
„Tvar ka ir tei sin gu mu“, G. Gry bė ku rį lai ką sa ve lai kė 
ne par ti niu. Į ra jo no me rus jį iš kė lė Vals tie čių ir ža lių
jų są jun ga.

Nukelta į 4 psl.

Įmerustaikoirvidutiniokai,irprakutę
Leonido VOROBJOVO  pieš.

SNIEGAS: Klo vai nių su tri ku sio 
in te lek to vai kų ir jau ni mo cent ro 
di rek to rė Auš ra But no rie nė 
pri si pa ži no, jog jos na mo kie me 
snie gą nu ka sė vie nas iš cent ro 
lan ky to jų.

DRĄSA: Vi ta li ja Ta mo liū nie nė ir 
My ko las Kar pa vi čius pa si prie ši no 
plė ši kui ir pa dė jo jį su lai ky ti.

GRA ŽIA DAR BĖ: Kur ti 
pa veiks lus iš šiau dų Ge no vai tei 
Stan kai tie nei – šir džiai mie las 
už siė mi mas.

Rankdarbiai
sugrąžinogyvenimo
džiaugsmą

7 p.



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


