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Ar pasidavėte
grybavimo
karštinei?
KLAUSA
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EPA-ELTA nuotr.

Po savo siautėjimo Pietų Floridoje susilpnėjęs
uraganas „Irma“ užtvindė ir centrines bei šiaurines
JAV valstijos dalis.

JT pritarė sankcijoms
Šiaurės Korėjai
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba pasky
rė naujas sankcijas šeštąjį ir galingiausią bran
duolinį bandymą atlikusiai Šiaurės Korėjai.
Naujomis sankcijomis apr ibojamas naftos
importas ir uždraudžiamas tekstilės ekspor
tas, pastaruoju nutarimu siekiama, kad Šiaurės
Korėjai pritrūktų pajamų branduolinių ginklų
programoms.
Jungtinės Valstijos iš pradžių siūlė griežtesnes
sankcijas, įskaitant visišką naftos embargą. Ši
priemonė, anot analitikų, būtų stipriai desta
bilizavusi režimą. Tačiau sankcijoms vieningai
pritarti pavyko tik po to, kai jos buvo sušvelnin
tos ir Rusija bei Kinija joms pritarė.
Sušvelninant sankcijas buvo atsisakyta Šiau
rės Korėjos lyderio Kim Čen Uno turto įšaldymo
ir draudimo keliauti.

Pasitraukimo projektas
atlaikė pirmąjį balsavimą
Pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES) įsta
tymo projektas atlaikė pirmąjį išbandymą Di
džiosios Britanijos parlamente.
Parlamentarai pasitraukimo iš ES įstatymo
projektui pritarė 326 balsais prieš 290 balsų.
Įstatymo projektas skirtas palengvinti Didžio
sios Britanijos išstojimą iš ES. Juo nustatoma
galimybė „Brexit“ dieną panaikinti 1972 metų
Europos Bendrijos aktą, kuris suteikė teisę Di
džiajai Britanijai tapti Bendrijos nare. Įstatymas
leis pakeisti apytikriai 12 tūkstančių europinių
reglamentų į Didžiosios Britanijos įstatymus.
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

Linos ir Giedriaus Brajinskų šeima jau keleri metai laiko būrelį
ožkų: raguotų ir beragių, su skambaliukais, rudų –
7 p.
Alpių veislės, baltų – Zaneno veislės, ir mišrūnių.

Oro uosto direktoriui
per slidžios politinės gatvės
Redakcijos archyvo nuotr.

Rugsėjo 29 dieną iš Šiaulių
oro uosto direktoriaus pareigų
traukiasi vos 2016 metų sausį
konkursą į šį postą laimėjęs
klaipėdietis Andrius Daujotas.
Šiaulių miestas jam patiko, tik
žiemą slidžios gatvės. Direktorius
įvardijo – pasitraukimo
priežastys yra politinės. Ar iš
tiesų prie strateginio Šiaulių
objekto telkiamos konservatorių
pajėgos?
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– Įteikęs prašymą išeiti užsiminėte, kad
viena pasitraukimo priežasčių – noras
įdarbinti Šiaulių oro uoste Savivaldy
bės administracijos direktoriaus kon
servatoriaus Antano Bartulio bendra
partietę.
– Tai buvo paskutinis lašas, nes kai jau
pradeda darbinti savus, tai jau reiškia
– viskas... Pirmiausia per įmonės valdy
bą vos ne prievartos būdu įsteigė etatą.
Įmonės valdyboje Savivaldybė turi du
narius iš keturių. Abu Savivaldybės na
riai balsavo už, nors sakiau, kad nega
lime dabar įsteiginėti naujo etato, kai
prieš keletą mėnesių optimizavome įmo
nę, panaikinome septynis etatus tam,
kad sutaupytume lėšų.
– Koks tai etatas?
– Komercijos specialisto. Steigiant jį
motyvuota, kad esą su manimi Savival
dybės administracijos direktorius susi
tarė, jog reikia didinti šį skyrių. Buvo
vieną kartą man užsiminta, kad galbūt
reikėtų, bet sakiau – projektų tur ime
daug, tik spėkime juos įgyvendinti, o ne
kurkime naujus. Ką tik atleidome vieną

P

Šiaulių oro uosto direktorius Andrius Daujotas teigia, kad pastaruoju metu Šiaulių mero
Artūro Visocko rūpestis įmone gerokai atvėso. „Na, atveždavo politikų“, – sakė A. Daujotas.
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žmogų, įmonė mokėjo jam algą, bet rea
liai naudos iš jo...
– Tai taip pat buvo konservatorių žmo
gus?
– Neįdomi man jo partinė priklauso
mybė.
– Kodėl teigėte, kad pareigos sukurtos
bendrapartietei?
– Kiek žinau, dėl Aurelijos Jakaitienės
svarstyta kreiptis pažymos į STT, kurios
reikia dirbant oro uoste. Ji dar netapo
specialiste, nes aš jos nepriėmiau.
Gali būti, kad tas etatas ir kurtas su
intenc ij a pat raukt i man e ir pastatyti

savo žmogų.
– Kuo jūs buvote neparankus?
– Per garsiai kalbėjau, nesutikau su
viskuo, kas buvo sakoma. Ateidamas jau
nuo pat pradžių įvardijau, kad aš nevy
niosiu į vatą, kalbu atvirai ir jeigu su ma
nimi yra kalbamasi žmogiškai, randame
bendrą kalbą – dirbame.
Mano stipresni pasisakymai apie kokį
nors „bulvių lauką“ oro uoste iš tikr ųjų
buvo skirti politikams priversti kalbėtis,
gal net pykti, bet eiti į dialogą, nes vietoj
kalbėjimosi buvo vakuumas.
Nukelta į 3 psl.

25-eri verslo metai įvertinti nominacija
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

“

0,50 Eur

Skirtingų veislių ožkoms
suteikti dievų ir deivių vardai

2 p.

KURJERIS

Leidžiamas nuo 1990 m.

sentencija

Tie, kurie labai prisiekinėja –
mažai nuoširdūs.
Ričardas Brinslis Šeridanas

Prieš ketverius metus įsteigta Chaimo Frenkelio vardo nominacija
atiteko Stanislovui Grušui, AB Neaustinių medžiagų fabriko vadovui,
už ketvirtį amžiaus vykdomą verslą.

Vakar Šiaulių pramonininkų asociacijos
įsteigta Chaimo Frenkelio vardo nominacija
įteikta AB Neaustinių medžiagų fabriko
vadovui Stanislovui Grušui už nuopelnus
miesto pramonei, daugiau nei 25 metus
vykstančią verslo plėtrą, naujų darbo vietų
kūrimą ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Šiaulių pramonininkų asociacija pakvietė
ir į metinę konferenciją, buvo atidaryta
„Atvira inžinerinės pramonės laboratorija“.
Renginiuose dalyvavo ūkio ministras
Mindaugas Sinkevičius.
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? Skaito
miausias ir populiariausias Šiaulių apskrities dien
raštis „Šiaulių kraštas“ skaitytojams pasiekiamas
bet kuriame pasaulio krašte elektroninėje versijoje
PDF formatu!
Kompiuteryje, išmaniajame telefone ar planšetė
je jūs turite galimybę skaityti elektroninę laikraščio
versiją ir naudotis laikraščio archyvu.
Elektroninės versijos prenumeratoriai naujausią
numerį turi galimybę skaityti pirmieji – naujausias
numeris įkeliamas iškart po 24 valandos. Nors lai
kraštis lygiai toks pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.
Prenumeruoti itin paprasta – interneto svetainėje

skrastas.lt išsirinkite norimą PDF laikraštį („Šiaulių
kraštas“, „Pakruojo kraštas“, „Biržiečių žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“, „Vakarų ekspresas“), nurodykite pre
numeratos laikotarpį ir pasinaudodami elektroninės
bankininkystės sistema apmokėkite. Į jūsų nurodytą
el. paštą iškart bus atsiųsti prisijungimo duomenys,
kuriuos suvedę galėsite 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 slapta
žodį – gausite atsakymo SMS žinutėje.
Užsiprenumeruoti elektroninę laikraščio ver
siją 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“
„Pakruojo kraštas“

2,50 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.

