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Vandens šventėje –
šeimų pramogos

EPA-ELTA nuotr.

Didžiosios Britanijos princas Viljamas, jo žmona
Keit ir jųdviejų atžalos pirmadienį atskrido į
Varšuvos Šopeno tarptautinį oro uostą ir pradėjo
vizitą Lenkijoje.

Briuselyje prasidėjo
pirmasis „Brexit“
derybų ratas
Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos
(ES) der ybininkai pirmadienį susitiko Briuse
lyje, kur prasidėjo pirmasis der ybų dėl Jung
tinės Karalystės (JK) išstojimo iš Bendr ijos
sąlygų ratas.
„Praėjusį mėnesį padarėme gerą pradžią,
bet dabar eisime prie reikalo esmės“, – repor
teriams sakė JK „Brexit“ der ybininkas Deivi
das Deivisas.
ES „Brexit“ der ybininkas Mišelis Barnjė savo
ruožtu sakė: „Dabar gilinsimės į dalyko esmę.
Kad pasiektume pažangos, turime išnagrinėti
ir palyginti savo pozicijas.“
Plačiau pakomentuoti būsimas der ybas abu
pareigūnai atsisakė. Tačiau M. Barnjė infor
mavo, kad ketvirtadienį bus surengta trumpa
spaudos konferencija, kurios metu bus pra
nešta apie keturias dienas truksiančių der ybų
prioritetiniais klausimais rezultatus.
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

Tryliktasis Vyšnių festivalis, skirtas Žagarės
regioninio parko direkcijos 25-mečiui, vyko
trumpiau nei įprastai, bet įvairovės netrūko.

11 p.

Girtas prie vairo –
lyg vietinis teroristas

Šiaulių apskr. VPK nuotr.

Sekmadienio vakarą visiškai
girtas vairuotojas automobiliu
sukėlė tragiškai galėjusią
pasibaigti avariją Šiauliuose,
Spindulio gatvėje. Kas būtų,
jei šio skrydžio akimirką per
gatvę būtų ėjęs niekuo dėtas
pėsčiasis, dar blogiau – vaikas?
Metas griebtis už galvų:
stikliuko kilnotojų prie vairo
nesuvaldė net baudžiamoji
atsakomybė! Kas toliau? Ar dar
yra koks nors efektyvus būdas
sutramdyti vietinius teroristus –
girtuoklius prie vairo?
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Girto bėglio „nusileidimas“ Spindulio gatvėje, Šiauliuose.

Edita KARKLELIENĖ
edita@skrastas.lt
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Milžiniškas greitis ir skrydis
Besiblaškantį po kelią ir į priešingą
eismo juost ą išvažiuojantį automobilį
„Mercedes Benz E300“ praeiviai apie 21
valandą pastebėjo Šiaulių rajone, Gin
kūnuose. Įtarę, kad prie vairo sėdi girtas
vair uotojas, žmonės susisiekė su Šiaulių
apskrities policijos budėtojais.
Į nurodytą vietą išskubėjo du patrulių
ekipažai.
Tilžės ir Aušros gatvių sankryžoje mer
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sedesą patruliai pamėgino sustabdyti, ta
čiau vair uotojas didžiuliu greičiu spruko
nuo pareigūnų.
Skriedamas didesniu nei 100 kilometrų
per valandą greičiu gatvelėmis, kuriose
eismas ribotas iki 20 kilometr ų per va
landą, vair uotojas Spindulio ir Žemaitės
gatvių sankryžoje automobilio nesuvaldė
– mašina vertėsi.
Eismo įvykio metu nesunkiai susižalo
jo 33 metų keleivis, sumušimų patyrė ir
vair uotojas. Laimei, netoliese buvę žmo
nės nekliudyti.
Vair uotojui nustatytas sunkus – 2,83
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promilės – girtumas. Be to, jis neturi tei
sės vair uoti transporto priemones.
Keleivis buvo tiek girtas, kad net nebe
sugebėjo įpūsti į alkoholio matuoklį.
Paskyr us ambulatorinį gydymą, avari
jos sukėlėjas uždar ytas į areštinę. Pra
dėt as ikiteisminis tyr imas, pradėt a ir
administracinė teisena.

Biografija – su prieskoniais
Įtariama, kad teisės vair uoti neįgijęs
šiaulietis prie vairo girtas sėda ne pir
mą kartą.
Nukelta į 3 psl.

P suptyje tenka kovoti patiems
Erkių ap
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ –

“

0,50 Eur

Vyšnių festivalis sumažėjo,
bet įvairovė išliko

Šeštadienį Rėkyvoje vyko Šiaulių kultūros centro organizuotas
tradicinis vasaros renginys – Vandens šventė. Šiemet ji švęsta
blaiviai – renginyje nebuvo prekiaujama alkoholiu.
5 p.

KURJERIS

Leidžiamas nuo 1990 m.

sentencija
Kas nebuvo žmogus
niekados, tam žmogus
ir padėti negali.
		 Adomas Mickevičius

Nuo pavasario Respublikinėje Šiaulių ligoninėje
paguldyta dešimt žmonių, susirgusių erkiniu
encefalitu. Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus
medikai sako, kad kol kas beveik visi atvejai buvo
gana lengvi, tačiau klastinga liga gali palikti žymius
pėdsakus visam gyvenimui arba net baigtis mirtimi.
Medikai rekomenduoja skiepytis, o gyventojai klausia,
kodėl valstybė šių parazitų nenaikina.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ
jurgita@skrastas.lt

Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų
skyriaus gydytoja Zinaida Kovaliova sako, kad nuo erkinio
encefalito gali apsaugoti skiepai, o nenorintiems ar dėl
finansinių galimybių negalintiems pasiskiepyti belieka
pasikliauti imunitetu.

Pasekmės visam gyvenimui
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cent
ro (ULAC) duomenimis, pernai
erkiniu encefalitu Šiaulių apskri
tyje sirgo 62 žmonės, o 2015 me
tais – 30 (Lietuvoje pernai sirgo
633 žmonės, 2015 metais – 336).
Pernai nuo šios ligos šalyje mirė
vienas žmogus, 2015 metais – du.

Maždaug trečdaliui persirgusių
jų erkiniu encefalitu lieka įvairių
sveikatos sutrikimų.
Respublikinės Šiaulių ligoninės
Suaugusiųjų infekcinių ligų sky
riaus gydytoja Zinaida Kovaliova
atkreipia dėmesį, kad erkės plati
na Laimo ligą ir erkinį encefalitą.
Jų nereikėtų painioti. Laimo ligą,
arba kitaip boreliozę, sukelia bo
relia genties bakterija.
Nukelta į 8 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“, „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.

„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.

