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Vėl lenda „Gairelitos“
gaisro baubai

EPA-ELTA nuotr.

0,50 Eur

Ministras išklausė abejonių
dėl vaikų teisių apsaugos reformos

„Gairelitos“ vadovą Edmundą Vilčiauską (kairėje) ir
bendrovės „Radviliškio vanduo“ direktorių Juozą
Jučą kiršina nesutarimai dėl užteršto vandens
išvalymo miesto valymo įrenginiuose.
4 p.

KURJERIS

Leidžiamas nuo 1990 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis
kvietė atvirai kalbėtis ir neskubėjo atremti kritikos.

9 p.

Švietimo laukia
didelės permainos

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.

Berlyne neeilinio Vokietijos socialdemokratų
partijos suvažiavimo delegatai sekmadienį išrinko
buvusį Europos Parlamento vadovą Martiną Šulcą
šios partijos lyderiu. Jis oficialiai tapo kandidatu
į šalies kanclerio postą bei pagrindiniu Angelos
Merkel varžovu rinkimų kovoje. Vokietijos
parlamento rinkimai įvyks šių metų rugsėjo 24 d.
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Estija: vidutinis
mokytojų darbo
užmokestis – 1 208 eurai
Praėjusių metų pabaigoje Estijos bendrojo lavini
mo mokyklų mokytojų vidutinis darbo užmokes
tis pirmą kartą viršijo 1 200 eurų ribą ir sudarė
1 208 eurus.
Kai kuriuose Estijos valsčiuose pedagogų viduti
nis darbo užmokestis viršijo 1 400 eurų.
54-iose šalies savivaldybėse mokytojų vidutinis
darbo užmokestis buvo didesnis kaip 1 200 eu
rų, o 1 100 eurų jis viršijo 64-iuose procentuose
savivaldybių. Beveik du trečdaliai šalies savival
dybių prie valstybinės dotacijos pedagogų algoms
didinti pridėjo savo lėšų.
Pasak švietimo ir mokslo ministrės Mailis Reps,
mokytojų algų didinimas ministerijai yra priori
tetas ir šiais metais.
Portalo ERR duomenimis, nuo šių metų sausio
mėnesio Estijos mokytojų minimalus darbo už
mokestis padidėjo nuo 958 iki 1 000 eurų.
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ –
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Profesorius Arūnas Gumuliauskas (kairėje) apie švietimo reformą diskutavo su Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriumi Vidmantu Sutniku.
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Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys, profesorius Arūnas Gumuliauskas susitikime su
joniškiečiais išdėstė švietimo sistemos laukiančias permainas, kurios turėtų būti palankios
mokiniams ir jų nerimaujantiems tėvams: žadama išsaugoti pradines mokyklas kaimuose, pakeisti
psichologinę įtampą keliančius valstybinius brandos egzaminus, įvesti papildomą mokymo
pakopą po vidurinės mokyklos, kuri tiktų siekiantiems labiau kvalifikuoto profesinio pasirengimo.
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Operos solistas tapo fabrikantu
Nukelta į 3 psl.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

“

sentencija
Valstybei nėra nieko
pavojingesnio už tuos,
kurie valdo karalystes pagal
taisykles iš knygų.
						 A. Rišeljė

Chaimą Frenkelį vaidina operos solistas Rafailas Karpis. Jo rankose – Ch. Frenkelio odos
fabriko prekės ženklu tapęs aulinis batas raudonu padu.

Šeštadienį Šiaulių „Aušros“
muziejaus Chaimo Frenkelio vila
buvo tapusi filmavimo aikštele:
čia filmuota viena iš atkuriamosios
dokumentikos filmų ciklo
„Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą“
dalis, skirta žymiausiam Šiaulių
fabrikantui, vienam svarbiausių
Lietuvos pramonės kūrėjų –
Chaimui Frenkeliui (1857–1920).
Fabrikantą įkūnija žinomas operos
solistas Rafailas Karpis, jo žmonos
portretą kuria šiaulietė aktorė
Jūratė Budriūnaitė.

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? 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“

2,50 Eur
2,00 Eur
1,50 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.

