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Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus,
mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų atstovai
pristatė priešmokyklinio ugdymo naujoves.
2 p.

KURJERIS
Grėsmę kelia vaikai,
grįžtantys Į NYDERLANDUS
Nyderlandai labai nerimauja dėl mažiausiai 80
vaikų, kurie turi šalies pilietybę, bet šiuo metu
gyvena teroristinės „Islamo valstybės“ (IS) gru
puotės kontroliuojamose teritorijose.
Tai pareiškė nacionalinis kovos su terorizmu ir
saugumo koordinatorius Dikas Schofas. Pasak
jo, susirūpinimas susijęs ne tik su tuo, kad šie
vaikai smarkiai traumuoti psichologiniu po
žiūriu. „Mes manome, kad jie, ypač – berniu
kai, gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui,
– pabrėžė D. Schofas. – Todėl šiuo metu mes
rengiame rekomendacijas, ką dar yti su vaikais,
grįžusiais iš IS teritorijų.“
Kiek anksčiau Bendrosios žvalgybos ir saugu
mo tarnyba paskelbė pranešimą apie Nyder
landų pilietybę turinčius radikalius islamistus,
kariavusius IS pusėje ir grįžusius į tėvynę. Ži
nybos duomenimis, pastaraisiais metais į Siriją
ir Iraką išvažiavo 280 žmonių. Dalis jų žuvo, o
apie 50 olandų grįžo į tėvynę.

Nedarbo lygis Jungtinėje
Karalystėje išlieka žemiausiAS
Jungtinėje Karalystėje bedarbių skaičius per
tris mėnesius iki gruodžio sumažėjo 7 000 ir
siekė 1,6 milijono žmonių, informuoja nau
jienų tarnyba BBC, remdamasi naujausiais
Nacionalinės statistikos agentūros (NST) duo
menimis.
Anot NST, šiuo laikotarpiu nedarbo lygis liko
stabilus ir siekė 4,8 procento – žemiausią lygį
per vienuolika metų.
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.
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sentencija

Širdis – vienintelis paukštis,
kuris pakenčia narvelį.
		 M. Andersenas Neksė

0,50 Eur

Maudynėse
eketėje –
trys dešimtys
drąsuolių 12 p.

Priešmokyklinukus
siūlo vesti į mokyklas

Šiandien skaitykite
priedą „žinoti verta“

Leidžiamas nuo 1990 m.

Vyrai sprendžia,
moterys – dirba
Nors Šiaulių miesto
savivaldybės
administracijoje
dominuoja moterys, visa
politinė valdžia sutelkta
vyrų rankose. Vyrai
nesiveržia į Savivaldybę
darbų dirbti, o moterų
balsas priimant
sprendimus yra silpnas.
Lygių galimybių
tyrėjai teigia, jog
lyčių disbalansą ne
tik savivaldoje lemia
mąstymo stereotipai ir
nemažėjantis skirtumas
tarp vyrų ir moterų
atlyginimų.
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Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.
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Nors Lietuva turi prezidentę Dalią Grybauskaitę, turėjome Seimo pirmininkę, krašto apsaugos ministrę,
vis dėlto gajos nuostatos, jog vyrai geriau dirba vadovaujamą darbą, o moterys – administracinį.
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ter ys ir tik 44 vyrai. Moter ys
sudaro 82 procentus, vyrai –
vos 18 procentų darbuotojų.
Tarp skyrių vedėjų – 72 pro
centai moter ų. Jos vadovauja
13 skyrių, vyrai – 5 skyriams.
Iš keturių departamentų dvie
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Vyrai nesudaro
nė penktadalio
Miest o Sav iv ald yb ės ad
ministracijoje dirba per 250
darbuotojų. Tarp jų – 207 mo
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Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

jų vadovės moter ys, vieno –
vyr as. Vien o dep art am ento
vadovo dar ieškoma.
Kol Sav iv ald yb ės neb uvo
ištikusi politinė krizė, Admi
nistracijai vadovavo vyras. Jį
atstatydinus Administracijos

vairas laikinai patikėtas mo
ter iai, po to – vyr ui. Naujo
Administracijos direktor iaus
kandidatūrų ieškoma vėl tarp
vyr ų.
Nukelta į 3 psl.

Domas Griškevičius
skubiai grąžintas
į vicemerus
Šiaulių meras Artūras Visockas per teismą
sugebėjo grąžinti į vicemero postą Tarybos
atstatydintą Domą Griškevičių. Sudarė su
juo taikos sutartį. Ar taikos sutartimi grįš
ir atstatydintas Administracijos direktorius
Eduardas Bivainis?
Nukelta į 2 psl.
32-ejų metų socialdemokratas
Domas Griškevičius, net ir nušalintas miesto
Tarybos, vėl sulaukė mero „pagalvės“.
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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“
„Krašto žinios“

2,32 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur

„Biržiečių žodis“
„Sidabrė“
„Žemaitis“

1,45 Eur
2,35 Eur
1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims.

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

