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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ – 

9 p.2 p.

“ Bet ko kia prie var ta liu di ja  
ne jė gą, o be jė giš ku mą. 
  Ral fas Vol das Emer so nas

SEntEncIJa

Vals ty bi nės kul tū ros įstai gos 
iš gy ve na ne ži no my bės ir 
ne ri mo lai kus. Ne se niai 
bu vęs kul tū ros vi ce mi nist ras, 
vie šė da mas Šiau liuo se, 
už si mi nė, gal rei kė tų jung ti 
vals ty bi nius cho rus ir dra mos 
teat rus, esą kai ku rio se Eu ro pos 
ša ly se yra po vie ną vals ty bi nę 
kul tū ros įstai gą ir to vi siš kai 
pa kan ka. Šiau lių kul tū ros 
įstai gų va do vai nu ste bę – tai 
kaip ta da su dek la ruo ja ma 
re gio nų plėt ros po li ti ka?  
Dar vie nas val džios smū gis 
Šiau lių re gio nui?

Jur gi ta JUŠ KE VI ČIE NĖ
jurgita@skrastas.lt

Kal bos per dė tos?
Kon cer ti nės įstai gos Šiau lių vals ty bi nio 

ka me ri nio cho ro „Po li fo ni ja“ va do vė Ni
jo lė Sai mi nin kie nė „Šiau lių kraš tui“ sa kė, 
jog pa mąs ty mus apie cho rų ir teat rų jun
gi mą iš gir du si iš bu vu sio kul tū ros vi ce mi
nist ro, da bar mi nist ro pa ta rė jo Aud ro nio 
Imb ra so, kai šis vie šė jo Šiau liuo se.

Taip su ta po, jog vi ce mi nist ras ne pa si
ra šė po „Po li fo ni jos“ pa tal pų iš lai ky mo 
su tar ti mi, tad įstai gos va do vė sa ko su
ne ri mu si – gal kal bos nė ra be pa grin do, 
gal tik rai no ri ma „Po li fo ni ją“ su jung ti su 
vals ty bi niu Vil niaus cho ru, kaip kad už
si mi nė A. Imb ra sas?

Sa vo ne ri mu N. Sai mi nin kie nė pa si
da li jo su šiau lie čiu Sei mo na riu Sta siu 

Tu mė nu.
Va kar S. Tu mė nas „Šiau lių kraš tui“ sa

kė, kad šio mis die no mis Sei mo Kul tū ros 
ko mi te te bu vo su si ti kęs su kul tū ros mi
nist re ir vi ce mi nist rais ir kal bė jo si apie 
„Po li fo ni jos“ bei Šiau lių vals ty bi nio dra
mos teat ro si tua ci ją. 

Nukelta į 3 psl.

Vals ty bi niai teat rai  
ir cho rai – tik Vil niu je?

„Kol kas jo kių ženk lų, kad su mu mis bū tų ban do ma su si do ro ti ar pa nai kin ti, tik rai nė ra.  
O kaip bus po tri jų mė ne sių, ne ži nia“, – sa ko kon cer ti nės įstai gos Šiau lių ka me ri nio cho ro 
„Po li fo ni ja“ va do vė Ni jo lė Sai mi nin kie nė.

Vy tau to RUŠ KIO nuo tr.

Pra ty bos „Za pad“ – be pa ni kos

Nuo rug sė jo pra džios JAV ka ri nių oro pa jė gų jun gi nys, dis lo kuo tas Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro pa jė gų Avia ci jos ba zė je Šiau liuo se, 
Bal ti jos ša lių oro erd vę sau go su sep ty niais nai kin tu vais F-15C „Eag le“.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Šian dien pra si de da Ru si jos ir Bal ta ru si jos pra ty bos „Za pad 2017“, vyk sian čios Ru si jo je, 
Bal ta ru si jo je ir Ka li ning ra do sri ty je. Pra ty bų me tu gy ven to jams pa ta ria ma ne bai min tis,  
o bū ti su si tel ku siais, pi lie tiš kais ir ak ty viais vi suo me nės na riais.

Nukelta į 5 psl.

Ati dė tAs Ket vir tA sis 
„Bre xit“ de ry Bų rAun dAs

Ket vir ta sis „Bre xit“ de ry bų eta pas tarp Di
džio sios Bri ta ni jos ir Eu ro pos Są jun gos (ES) 
bu vo ati dė tas vie nai sa vai tei. Rug sė jo 18 die ną 
nu ma ty tas de ry bų raun das per kel tas į rug sė jo 
25ąją die ną, in for muo ja „EUob ser ver“.

Šiuo me tu de ry bos dėl Di džio sios Bri ta ni jos 
pa si trau ki mo iš ES (nu ma ty to 2019 me tų ko vą) 
vyks ta kar tą per mė ne sį ir trun ka sa vai tę.

Ha li ma Ja kob pa skir ta 
pir mą ja Sin ga pū ro 
pre zi den te mo te ri mi, 
ta čiau šį svar bų 
įvy kį ap tem dė 
pa si pik ti ni mas, kad jos 
iš rin ki mas į pa rei gas 
yra ne de mok ra tiš kas. 
H. Ja kob pre zi den te 
pa skir ta be bal sa vi mo. 
Mu sul mo nų ma la jų 
ma žu mai pri klau san čiai, 
ka dai se par la men to pir mi nin kės pa rei gas ėju siai 
H. Ja kob ne te ko da ly vau ti pre zi den to rin ki muo se. 
Re mian tis pra ne ši mais, rin ki mai iš vi so ne bu vo 
ren gia mi, nes ins ti tu ci jos nu spren dė, kad jos 
var žo vai nea ti ti ko griež tų tin ka mu mo kri te ri jų.

Ž. K. Jun Ke ris yrA uŽ 
EU Ro zo noS IR ŠEn gE no 
erd vės iš plė ti mą

Eu ro pos Ko mi si jos pir mi nin kas Ža nas Klo das 
Jun ke ris yra už eu ro įve di mą vi so je Eu ro pos Są
jun go je (ES), įskai tant ir skur des nes Ry tų Eu ro
pos ša lis. Be to, jis no ri Šen ge no erd vę, ku rio je 
ne ga lio ja sie nų kont ro lė, iš plės ti vi so se Bend ri
jos ša ly se. Tai Ž. K. Jun ke ris pa reiš kė tre čia die
nį Eu ro pos Par la men te Stras bū re skai ty da mas 
sa vo me ti nį pra ne ši mą.

Bend ri ja, anot jo, iki 2025 me tų ga li tu rė ti 
30 na rių.

Be to, anot Ž. K. Jun ke rio, tu ri ne lik ti pa sie nio 
kont ro lės tarp ES ša lių. Šen ge no erd vė esą tu ri 
bū ti ne del siant at ver ta Bul ga ri jai ir Ru mu ni jai, 
taip pat Kroa ti jai, kai ši ati tiks są ly gas.

EPA-EL TA nuo tr. 

Meist ras do va no jo skulp tū rą 
mies tui ir puo džiams

Va kar Kur šė nų mies to cent re kur šė niš kis ak mens  
meist ras tau to dai li nin kas Sta nis lo vas Ko vė ra su sū nu mi  

 bai gė dai lin ti nau jos skulp tū ros pa ma tą.  
Skulp tū ra skir ta Kur šė nų puo džiams.

Ba le to pa mo kė lės – 
įgy ven di na ma sva jo nė
Ova lio ji Pak ruo jo dva ro sa lė spin dė jo ne žva kių švie so mis, o de gan čio mis 
smal su mu vai kų ake lė mis. Ke tu rias de šimt pen kios mer gai tės  
ir vie nas ber niu kas atė jo į pir mą su si ti ki mą su ba le to šo kė ju.  
Šie vai kai pa no ro lan ky ti „ba le to mo kyk lė lę“.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
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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.
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