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KURJERIS

“Įstatymasvaldožmones,
protas–įstatymą.
    T. Fu le ris

SEntEncIJa

ELTA,„Šiauliųkrašto“inf.

Šiandien apskrities prenumeratoriams–

3 p.

Dar priede „Sveikata“  
skaitykite:
� Sau lė ga li tap ti prie šu 
� Mo te rų svei ka tos pa tik ra –  
ne trum pa lai kė ak ci ja 7–9 p.

6 p.2 p.

Už ge rą Res pub li kos var dą ko vos nor ve gas
Kaip mi nė jo me, „Res pub li ka“ pa si ra šė su tar tį su žy miu Nor ve gi jos ad vo ka tu 
Kar lu Bo ru. Jis su ti ko at sto vau ti mums Nor ve gi jos teis me ir pa si ry žo įro dy ti, 
kad „Schibs ted“ kon cer nas žai džia ne gra žius žai di mus ir už tai pri va lės 
su mo kė ti mi li jo ni nę kom pen sa ci ją.

Ši lu ma kau lų 
ne lau žo?..

Ne vai sin gai šei mai pri rei kia ir sėk mės, ir pi ni gų
PagalPasaulinėssveikatosorganizacijostarptautinių
ligųnomenklatūrąnevaisingumaslaikomasliga.„Jei
gušeimapermetusnegalipradėtikūdikio,norsto
siekia,tokiašeimavertinamakaipnevaisingairją
rekomenduojamatirti“,–sakogydytojaginekologė
DaliaAugulienė.Lietuvojepaslaugųnevaisingumui
gydyti valstybėneapmoka,odalisporųnepajėgia
susimokėtiužgydymą.

Ilonos ŠNARIENĖS nuo tr.

SI TUA CI JA: 
Šiau lie tė gy dy to ja 
gi ne ko lo gė 
Da lia Au gu lie nė 
sa ko, jog da lis 
po rų ne pa jė gia 
su si mo kė ti už  
ne vai sin gu mo 
gy dy mą.

Ry tas STA SE LIS

Šiauliųmiestovaldžiadėl
naujųjų miesto kapinių
Daušiškių kaime (Šiaulių
rajonas) atsidūrė gilioje
duobėje,kuriąpatisauir
išsikasė skandalais, skly
pųišpirkinėjimaisišsavų,
teismais.Penkeriusmetus
nekapinėsbuvoįrenginė
jamos,osukosipinigųir
interesųratas,įrodinėjama,
kadbuvęsmerasirjouoš
viaisu800tūkstančiųlitų
kompensacijoms–svetimi
žmonės.
Vienas žmogus sugebėjo
teisme nušluoti kapinių
detalųjį planą. Laidojimo
vietų miesto kapinėse –
nepilniemsmetams,onau
joskapinės„šviečiasi“tik
mažiausiaipoporosmetų.
TadkovertaŠiauliųval
džia su savo teisininkais,
planuotojais,meraisirvi
cemerais?

Šiauliųvaldžiaišsikasė
sauduobę

DUO BĖ: Šiau lių val džia dėl nau jų jų 
mies to ka pi nių iš si ka sė duo bę sau. 
Be veik pen ke rius me tus vė lu si dar bą 
ir int ri gas, mies to val džia ne be ži no, 
kur rei kės lai do ti mi ru siuo sius.

Jo no TA MU LIO nuo tr.

ĮTA RIA MA SIS: Tarp tau ti nis bau džia ma sis teis mas 
(TBT) Ha go je pir ma die nį iš da vė or de rį Li bi jos 
ly de riui Mua ma rui Ka da fiui suim ti.

EPA-EL TA nuo tr.

„Sodra“gyvuoja
išpaSkolų
„Sodra“ pradeda naudoti komercinių bankų
konsorciumosuteiktąpaskolą.
„NordeaBankFinlandPlc“Lietuvosskyriausir
SEBkonsorciumaspaskolino„Sodrai“75mili
jonuslitųuž2,09procentopalūkanas,kurios
apskaičiuotosremiantisformule–1mėnesio
VILIBORplius0,66proc.marža.Tokiapati
formulėbustaikomaimantkitasšiokonsor
ciumopasiūlytaspaskolosdalis:90mln.litų
ir120mln.litų.
Šiokonsorciumopasiūlytos20mln.litųpa
skolosdaliespalūkanosbusapskaičiuotosre
miantisformule–1mėn.VILIBORplius0,74
proc.marža.
Komercinisbankas„Swedbank“30mln.litų,
45mln.litų,55mln.litųir65mln.litųpa
skolassuteiksužpalūkanas,apskaičiuotasre
miantisformule–1mėnesioVILIBORplius
0,75proc.marža.
Šiaismetais„Sodra“išbankųirvalstybėsiš
visoplanuojapasiskolinti2,2mlrd.Lt.Šiuo
metu„Sodros“paimtųpaskolųsumasiekia6
milijardus662,8milijonolitų.



2 prENuMEraTa

Prenumeruokite„Šiauliųkrašto“
elektroniniusleidiniusirkasdien

skaitykitenaujausiusmūsųlaikraščius
PDFformatu

PRENUMERUOTI

PDFformatolaikraščiųprenumeratoskainos,1mėn.

„Šiauliųkraštas“ 8,00Lt
„Kelmėskraštas“ 5,00Lt
„Pakruojokraštas“ 5,00Lt
„Mūsųkraštas“ 5,00Lt
„Kraštožinios“ 5,00Lt

http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php

