
Rug sė jo 29 die ną iš Šiau lių 
oro uos to di rek to riaus pa rei gų 
trau kia si vos 2016 me tų sau sį 
kon kur są į šį po stą lai mė jęs 
klai pė die tis And rius Dau jo tas. 
Šiau lių mies tas jam pa ti ko, tik 
žie mą sli džios gat vės. Di rek to rius 
įvar di jo – pa si trau ki mo 
prie žas tys yra po li ti nės. Ar iš 
tie sų prie stra te gi nio Šiau lių 
ob jek to tel kia mos kon ser va to rių 
pa jė gos?

Ri ta ŽA DEI KY TĖ
rita@skrastas.lt

– Įtei kęs pra šy mą išei ti už si mi nė te, kad 
vie na pa si trau ki mo prie žas čių – no ras 
įdar bin ti Šiau lių oro uos te Sa vi val dy
bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus kon
ser va to riaus An ta no Bar tu lio bend ra
par tie tę.

– Tai bu vo pa sku ti nis la šas, nes kai jau 
pra de da dar bin ti sa vus, tai jau reiš kia 
– vis kas... Pir miau sia per įmo nės val dy
bą vos ne prie var tos bū du įstei gė eta tą. 
Įmo nės val dy bo je Sa vi val dy bė tu ri du 
na rius iš ke tu rių. Abu Sa vi val dy bės na
riai bal sa vo už, nors sa kiau, kad ne ga
li me da bar įstei gi nė ti nau jo eta to, kai 
prieš ke le tą mė ne sių op ti mi za vo me įmo
nę, pa nai ki no me sep ty nis eta tus tam, 
kad su tau py tu me lė šų.
– Koks tai eta tas?

– Ko mer ci jos spe cia lis to. Stei giant jį 
mo ty vuo ta, kad esą su ma ni mi Sa vi val
dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius su si
ta rė, jog rei kia di din ti šį sky rių. Bu vo 
vie ną kar tą man už si min ta, kad gal būt 
rei kė tų, bet sa kiau – pro jek tų tu ri me 
daug, tik spė ki me juos įgy ven din ti, o ne 
kur ki me nau jus. Ką tik at lei do me vie ną 

žmo gų, įmo nė mo kė jo jam al gą, bet rea
liai nau dos iš jo...
– Tai taip pat bu vo kon ser va to rių žmo
gus?

– Neį do mi man jo par ti nė pri klau so
my bė.
– Ko dėl tei gė te, kad pa rei gos su kur tos 
bend ra par tie tei?

– Kiek ži nau, dėl Au re li jos Ja kai tie nės 
svarstyta kreip tis pa žy mos į STT, ku rios 
rei kia dir bant oro uos te. Ji dar ne ta po 
spe cia lis te, nes aš jos ne priė miau.

Ga li bū ti, kad tas eta tas ir kur tas su 
in ten ci ja pa trauk ti ma ne ir pa sta ty ti 

sa vo žmo gų.
– Kuo jūs bu vo te ne pa ran kus?

– Per gar siai kal bė jau, ne su ti kau su 
vis kuo, kas bu vo sa ko ma. Atei da mas jau 
nuo pat pra džių įvar di jau, kad aš ne vy
nio siu į va tą, kal bu at vi rai ir jei gu su ma
ni mi yra kal ba ma si žmo giš kai, ran da me 
bend rą kal bą – dir ba me.

Ma no stip res ni pa si sa ky mai apie ko kį 
nors „bul vių lau ką“ oro uos te iš tik rų jų 
bu vo skir ti po li ti kams pri vers ti kal bė tis, 
gal net pyk ti, bet ei ti į dia lo gą, nes vie toj 
kal bė ji mo si bu vo va kuu mas.

Nukelta į 3 psl.

2017 m. rugsėjo 13 d. trečiadienis Nr. 176 (7603) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis Leidžiamas nuo 1990 m.  0,50 Eur

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

KURJERIS

7 p.2 p.

“ Tie, ku rie la bai pri sie ki nė ja – 
ma žai nuo šir dūs. 
 RičardasBrinslisŠeridanas
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EPA-EL TA nuo tr.

Pa SIt RaU KI mo PRo JEK taS 
aT lai kė pir mą jį bal sa vi mą

Pa sit rau ki mo iš Eu ro pos Są jun gos (ES) įsta
ty mo pro jek tas at lai kė pir mą jį iš ban dy mą Di
džio sios Bri ta ni jos par la men te.

Par la men ta rai pa si trau ki mo iš ES įsta ty mo 
pro jek tui pri ta rė 326 bal sais prieš 290 bal sų. 
Įs ta ty mo pro jek tas skir tas pa leng vin ti Di džio
sios Bri ta ni jos iš sto ji mą iš ES. Juo nu sta to ma 
ga li my bė „Bre xit“ die ną pa nai kin ti 1972 me tų 
Eu ro pos Bend ri jos ak tą, ku ris su tei kė tei sę Di
džia jai Bri ta ni jai tap ti Bend ri jos na re. Įs ta ty mas 
leis pa keis ti apy tik riai 12 tūkstančių eu ro pi nių 
reg la men tų į Di džio sios Bri ta ni jos įsta ty mus.

jT pri Ta rė san kci joms 
Šiau rės ko rė jai

Jung ti nių Tau tų (JT) Sau gu mo Ta ry ba pa sky
rė nau jas san kci jas šeš tą jį ir ga lin giau sią bran
duo li nį ban dy mą at li ku siai Šiau rės Ko rė jai.

Nau jo mis san kci jo mis ap ri bo ja mas naf tos 
im por tas ir už drau džia mas teks ti lės eks por
tas, pa sta ruo ju nu ta ri mu sie kia ma, kad Šiau rės 
Ko rė jai pri trūk tų pa ja mų bran duo li nių gink lų 
pro gra moms.

Jung ti nės Vals ti jos iš pra džių siū lė griež tes nes 
san kci jas, įskai tant vi siš ką naf tos em bar gą. Ši 
prie mo nė, anot ana li ti kų, bū tų stip riai des ta
bi li za vu si re ži mą. Ta čiau san kci joms vie nin gai 
pri tar ti pa vy ko tik po to, kai jos bu vo su švel nin
tos ir Ru si ja bei Ki ni ja joms pri ta rė.

Suš vel ni nant san kci jas bu vo at si sa ky ta Šiau
rės Ko rė jos ly de rio Kim Čen Uno tur to įšal dy mo 
ir drau di mo ke liau ti.

Oro uos to di rek to riui  
per sli džios po li ti nės gat vės

Šiau lių oro uos to di rek to rius And rius Dau jo tas tei gia, kad pa sta ruo ju me tu Šiau lių me ro 
Ar tū ro Vi soc ko rū pes tis įmo ne ge ro kai at vė so. „Na, at vež da vo po li ti kų“, – sa kė A. Dau jo tas.

Re dak ci jos ar chy vo nuo tr.

Po sa vo siau tė ji mo Pie tų Flo ri do je su si lpnė jęs 
ura ga nas „Ir ma“ už tvin dė ir cent ri nes bei šiau ri nes 
JAV vals ti jos da lis.

Ar pa si da vė te 
gry ba vi mo 

karš ti nei?

Skir tin gų veis lių ož koms 
suteikti die vų ir dei vių var dai
Li nos ir Gied riaus Bra jins kų šei ma jau ke le ri me tai lai ko bū re lį 
ož kų: ra guo tų ir be ra gių, su skam ba liu kais, ru dų –  
Al pių veis lės, bal tų – Za ne no veis lės, ir miš rū nių.

aPK LaU Sa

25-eri vers lo me tai įver tin ti no mi na ci ja

Prieš ket ve rius me tus įsteig ta Chai mo Fren ke lio var do no mi na ci ja 
ati te ko Sta nis lo vui Gru šui, AB Neaus ti nių me džia gų fab ri ko va do vui,  
už ket vir tį am žiaus vyk do mą vers lą.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr. Va kar Šiau lių pra mo ni nin kų aso cia ci jos 
įsteig ta Chai mo Fren ke lio var do no mi na ci ja 
įteik ta AB Neaus ti nių me džia gų fab ri ko 
va do vui Sta nis lo vui Gru šui už nuo pel nus 
mies to pra mo nei, dau giau nei 25 me tus 
vyks tan čią vers lo plėt rą, nau jų dar bo vietų 
kū ri mą ir ak ty vią vi suo me ni nę veik lą. 
Šiau lių pra mo ni nin kų aso cia ci ja pa kvie tė 
ir į me ti nę kon fe ren ci ją, buvo ati da ry ta 
„At vi ra in ži ne ri nės pra mo nės la bo ra to ri ja“. 
Ren gi niuo se da ly va vo ūkio mi nist ras 
Min dau gas Sin ke vi čius.
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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
„Pakruojo 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? 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“, „Sida-
brė“, „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.

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

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

