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KURJERIS

EL TA, „Šiau lių kraš to“ inf.

“Klau sy ki te, kas sa ko ma, 
o ne ap žiū ri nė ki te tą, 
ku ris kal ba. 
   Arabųpatarlė

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr.

Na ta li ja KOND RO TIE NĖ
natalija@skrastas.lt

Pri va lo žiū rė ti į atei tį
– Di rek to rius esa te 24 va lan das 
per pa rą?

– Į dar bą at va žiuo ju pa ts pir mas, 
apie šeš tą va lan dą ry to. Apei nu sky
rius, ap žiū riu. Ži nau, kuo gy ve na 
li go ni nė. Ma tau, kur rei kia re mon
tuo ti, kur per tvar ky ti, pe ror ga ni
zuo ti. Kas ir kur vyks ta ne taip.

Nukelta į 3 psl.

Re gio no darb da vys Nr. 1:
ligoninėsneišnešiojau,stiprinau

PO ŽIŪ RIS: „Nie ka da ne prik lau siau jo kioms par ti joms ir nie ka da ne skirs tau žmo nių. Vie no dai vi sus ger biu.  
Kai su vi sais ran di bend rą kal bą, jau ga li ne ma žai nu veik ti. Ne rei kia su si reikš min ti“, – sa kė Res pub li ki nės Šiau lių 
li go ni nės ge ne ra li nis di rek to rius Pet ras Si ma vi čius.

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Res pub li ki nė Šiau lių li go ni nė – di džiau sia įstai ga 
ne tik mies te, bet ir re gio ne: dir ba be veik pust re čio 
tūks tan čio dar buo to jų, per me tus gy do ma dau giau 
nei 50 tūks tan čių li go nių, pa slau gų gau na be veik 
pu sė mi li jo no ser gan čių jų, įstai ga re no vuo ja ma, 
at nau jin ta me di ci ni nė įran ga. Ge ne ra li nis di rek to rius 
Pet ras Si ma vi čius įsi ti ki nęs – no rint ne tik iš lai ky ti 
eli ti nę įstai gą, bet ir ei ti į prie kį, būtina pri trauk ti 
per spek ty vius, jau nus žmo nes ir lė šas į Šiau lius.

Vy riau sy bė svars to nuo ki tų me tų 
sau sio nai kin ti 9 pro cen tų PVM 
leng va tą cent ra li zuo tam šil dy mui. 
Esą ne tei sin ga, kai pi giau už šil dy mą 
mo ka ir ma žas pa ja mas gau nan tys, ir 
tur tin gie ji. Sta tis ti kos de par ta men to 
duo me ni mis, skur džiai gy ve nan čių jų 
ša ly je yra dau giau kaip mi li jo nas. 
Dau gia bu čiuo se gy ve na apie du 
mi li jo nus ša lies gy ven to jų.

Ar pa nai ki nus šil dy mo PVM 
lengvatągyvensimešilčiau?

Gi ta na, šiau lie tė:
– Ne ti kiu, kad ši lu

ma pigs. Čia tik pa
sa kos, o pa sa ko mis 
ne be ti kiu, išau gau iš 
to am žiaus. Gy ve nu 
bu te, ir man tai – ak
tua lus klau si mas. Ne
ma žą ma no pa ja mų 
da lį ten ka pa klo ti už šil dy mą. Pas te bė jau, kad 
mū sų val džia, jei gu kaž ką at pi gi na, tai ki tą ge
ro kai pa bran gi na.

Nukelta į 4 psl.

dėl Ebo los Pro trū kio tūks tan čiai 
vai kų nE tE ko tė vų
Ma žiau siai 3 tūkst. 700 vai kų Gvi nė jo je, Li be ri jo je ir Sie ra Leo nė je, 
ne te ku sių vie no ar abie jų sa vo tė vų dėl Ebo los pro trū kio šiais me
tais, gre sia lik ti be glo bos, rem da ma si Jung ti nių Tau tų (JT) agen tū
ra, skel bia BBC.
Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci jos (PSO) duo me ni mis, Ebo los vi ru sas 
Va ka rų Af ri kos ša ly se nu si ne šė dau giau nei 3 tūkst. gy vy bių.
Sta tis ti ka dėl naš lai čiais li ku sių vai kų, ku rių tė vus pa si glem žė Ebo la, 
pa skelb ta po dvi sa vai tes tru ku sio JT vai kų agen tū ros UNI CEF mi si jos 
ty ri mo tri jo se la biau siai nuo vi ru so pro trū kio ken čian čio se ša ly se. Iš 
pra džių bu vo pra neš ta, kad 4 tūkst. 900 vai kų ne te ko sa vo tė vų, ta
čiau vė liau skai čius bu vo pa tiks lin tas į 3 tūkst. 700.
Ty ri mo me tu nu sta ty ta, kad tre jų ar ket ve rių me tų vai kai tam pa naš
lai čiais ša ly je siau čiant mir ti nam vi ru sui.

Es Pa li ko Ga lio ti san kci jas ru si jai
Eu ro pos Są jun gos (ES) ša lys nu spren dė pa lik ti ga lio ti san kci jas Ru
si jai Uk rai nos konf lik te, pra ne ša agen tū ra AFP.
Ne pai sant tei gia mų žings nių, svar bios tai kos pla no da lys dar nė ra 
įgy ven din tos, po ES am ba sa do rių su si ti ki mo Briu se ly je ant ra die nį 
sa kė už sie nio po li ti kos įga lio ti nės Ket rin Eš ton at sto vė.
Anot jos, jei pa dė tis Uk rai no je pa ge rės, bau džia mo sios prie mo nės 
Ru si jai ga li bū ti vi siš kai ar ba iš da lies at šauk tos.
Praė ju sio mis sa vai tė mis šiek tiek pa ge rė jus si tua ci jai Ry tų Uk rai no
je, ES vals ty bės pa reiš kė, kad rug sė jo pa bai go je per žiū rės san kci jas 
Ru si jai. Ta čiau lig šio li nė pa žan ga Bend ri jos ne ten ki na.

VIRUSAS:  
Dėl Ebo los 

pro trū kio 
tūks tan čiai  

vai kų  
ne te ko tė vų. 

aPk lau sa

Kas mai ti na tin gi nys tę? Kur dė ti are ną, ku rios  
vamz džiai jau su pu voŠiau lių uni ver si te to bib lio te ko je lek to rė psi cho lo gė-psi cho te ra peu tė Lo re ta 

Gu die nė ve dė ne mo ka mą se mi na rą „Tin gi nys tės spal vos“, ku rį or ga ni za vo 
aso cia ci ja „JCI Šiau liai“, įgy ven din da ma pro fe si nio orien ta vi mo pro jek tą 
„Se mi na rų ir mo ky mų cik las „Aš pa ts at sa kin gas už sa vo pro fe si nį ke lią“.

Šiau lių mies to sa vi val dy bė je vėl su ka mos 
gal vos dėl Šiau lių are nos. 
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Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ 
elektroninius leidinius ir kasdien skaitykite 
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