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„Pak ruo jo 
kraš to“ 

pre nu me ra ta 
Pašte

kaime
1 mėn. – 10 Lt 13 ct

mieSte
1 mėn. – 7 Lt 96 ct

Pak ruo jie tė Fe li ci ja Si mo nai tie nė 
pa što dė žu tė je ra do bal sa vi mo 
už dau gia bu čio re no va ci ją 
do ku men tus, ku riuos už pil dy ti 
rei kia per nu ro dy tą lai ką. 
Sa vi nin kė ne ži no, už ko kią su mą 
bus re no vuo tas jos bu tas, ko kie 
dar bai at lik ti.
Vie ną pa teik tą re no va ci jos 
in ves ti ci nį pla ną dau gia bu čio 
bend ri jos na riai dau giau nei prieš 
mė ne sį at me tė – pa rei ka la vo 
iš tai sy ti. Pla nas te be de ri na mas.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Spaudžiamabalsuotinežinia,užką
Min dau go gatvės 6-ojo dau gia bu čio na mo 

bend ri jos na rės F. Si mo nai tie nės tu ri muo se 
do ku men tuo se siū lo ma pa si sa ky ti už bran-
ges nį (1,256 mi li jo no li tų) ar pi ges nį (918,5 
tūks tan čio li tų) re no va ci jos in ves ti ci jų pla ną. 
Kre di tas, ku rį įsi pa rei go tų grą žin ti re no va ci-
jai pri ta ru si bend ri ja, ati tin ka mai su da ry tų 
1,212 mi li jo no ir 880 tūks tan čių li tų. Bet do-
ku men tuo se nė ra in for ma ci jos, ko kia in ves ti-
ci jų su ma tek tų kiek vie nam bu tui.

„Re no va ci jai aš pri tar siu, nes tvar ky tis rei-
kia, be to, gau nu kom pen sa ci ją už šil dy mą. 
Ta čiau no riu ži no ti, už ko kius dar bus tu rė siu 
mo kė ti. Da bar esa me spau džia mi pa si ra šy ti 
kre di ti nius įsi pa rei go ji mus ne ži nia, už ką“, – 
pik ti no si pa kruo jie tė.

Tuo se pa čiuo se do ku men tuo se nu ro dy ta, 
kad su re no va ci jos in ves ti ci niu pla nu bu tų 

sa vi nin kai ga li su si pa žin ti Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jo je įsi kū ru sio je vie šo jo je įstai go je 
„Pak ruo jo būs tas“.

„Į šią įstai gą ga li ma kreip tis tik dar bo me-
tu. Ta čiau tuo lai ku jau ni mas taip pat dir ba 
– neiš lei s juk darb da viai dėl to kio rei ka lo. O 
se ni žmo nės, gy ve nan tys mū sų na me, daž-
niau siai ne tu ri jė gų pa tys į Sa vi val dy bę nuei-
ti“, – sa kė F. Si mo nai tie nė.

Bu to sa vi nin kė pri si mi nė, jog spa lio pa bai-
go je vy ku sio su si rin ki mo me tu pri sta ty tas 
in ves ti ci nis dau gia bu čio re no va ci jos pla nas 
bu vo at mes tas: sta ty bas iš ma nan tys bu tų sa vi-
nin kai ra do ja me įtrauk tų ne rei ka lin gų dar bų.

Tuo kart su „Pak ruo jo būs to“ di rek to riu mi 
Vir gi li ju mi Ta mu lio niu bu vo su si tar ta, kad 
pa tai sy tą in ves ti ci nį pla ną pa teiks gy ven to-
jams dar kar tą įver tin ti ir bal suo ti ki ta me 
su si rin ki me.

„Bet vie toj kvie ti mo į ant rą jį su si rin ki mą 

SKAITYTOJAIKREIPĖSI

Pasiūlytabalsuotiužtebederinamąplaną

Šie me tė Ka lė dų eg lu tė Lin ku vo je įžieb ta nuo se niū ni jos pa sta to sto-
go. Ant jo praė ju sio penk ta die nio po pie tę nu si lei do Ka lė dų Se ne lis, 
mies te pa skel bęs apie ar tė jan čias šven tes.

Stip rus šal tu kas neiš gąs di no di de lio bū rio, įvai riau siais kos tiu mais 
pa si puo šu sių vai kų, kar tu su Snie guo le lau ku sių Ka lė dų Se ne lio. Šiais 
me tais jis prie eg lės at ke lia vo sto gais.

Anks tes nių me tų ka lė di niai Se niai yra va žia vę po li ci jos ir ug nia ge-
sių ma ši no mis.

Įžie bęs eg lu tę, Ka lė dų Se ne lis su vai kais ir suau gu siaisiais šo ko ra-
te lį, da li jo ma žie siems kar na va lo da ly viams do va nė les, iš rin ko gra-
žiau sią ka lė di nį kos tiu mą.

Su si rin ku siuo sius prie eg lės pa svei ki no Lin ku vos se niū nė Ka zi mie ra 
Ba ce vi čie nė. Links my bes vai ni ka vo spal vin gas fe jer ver kas.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Į Lin ku vą Ka lė dų Se nis atė jo sto gais

Premjerasžada 
nuokitųmetų
atkurtipensijas

Prem je ras Al gir das But ke-
vi čius ža da, kad 2014 m. bus 
pra dė tos at kur ti per kri zę 
2008 m. su ma žin tos se nat vės 
pen si jos.

Prem je ras pa kar to jo, kad no-
rint kuo grei čiau ir sėk min giau 
kom pen suo ti pen si jas, rei kia 
pir miau sia pa ge rin ti užim tu-
mą, pa di din ti rea lias žmo nių 
pa ja mas ir su ma žin ti ne dar bą. 
Tai esą leis su kaup ti di des nius 
fi nan si nius iš tek lius, ku rių 
da lis bus nu kreip ta pen si jų 
kom pen sa vi mui.

„Ma nau, kad tik rai pra dė si-
me pen si jas kom pen suo ti atei-
nan čiais me tais, bet šian dien 
ne ga liu at sa ky ti, ką pir miau sia 
pra dė si me da ry ti, nes yra ruo-
šia mas pen si jų kom pen sa vi mo 
me cha niz mas“, – pir ma die nį 
per me ti nę spau dos kon fe ren-
ci ją sa kė Vy riau sy bės va do vas.

Pen si jų kom pen sa vi mo me-
cha niz mą nu ma to ma pa reng ti 
ir pa teik ti Sei mui ge gu žę.

Skai čiuo ja ma, kad pen si jų 
kom pen sa ci joms pri reiks per 
1 mlrd. li tų.

ELTA, „Pakruojo krašto“ inf.

Ra sos UŽ KU RAI TY TĖS nuo tr.

KAR NA VA LAS: Prie Ka lė dų eg lu tės – su kau kių kos tiu mais.

SE NE LIS: Šie met Ka lė dų Se ne lis eg lę 
įžie bė nuo sto go.

PO REI KIS: Pak ruo jie tė Fe li ci ja Si mo nai tie nė no ri 
ži no ti, kiek pi ni gų bus in ves tuo ta, re no vuo jant jos 
bu tą.

Au to rės nuo tr.

pa što dė žu tė se ra do me bal sa vi mo do ku men-
tus. O juk ga lė jo pa tai sy tą pla ną į tas pa čias 
dė žu tes įdė ti bent ke liems iš to je laip ti nė je 
gy ve nan čių žmo nių. Jį iš nag ri nė jus, ne be kil tų 
abe jo nių dėl bal sa vi mo“, – sa kė pa kruo jie tė.

Planorengėjaidirboatsainiai
VšĮ „Pak ruo jo būs tas“ di rek to rius Vir gi li jus 

Ta mu lio nis in for ma vo, kad bu tų sa vi nin kų 
at mes tą pla ną iš siun tė tai sy ti ren gė jams. O 
ant ra ja me va rian te, be si ruo šiant jį pa teik-
ti žmo nėms dar kar tą ap tar ti, V. Ta mu lio nis 
pa ma tė neiš tai sy tus skai čius – pla no ren gė jai 
nu ma to mas pa tiks lin tas pi ni gų su mas te bu vo 
įra šę žo džiais.

„Dėl to kio ren gė jų neat sa kin gu mo pla nas 
vėl ke lia vo į Vil nių – dar kar tą tai sy ti. Bend-
ri jai šiuo me tu yra pa teik tas tre čia sis pla no 
va rian tas, ku ria me at si žvelg ta į žmo nių iš-
sa ky tas pa sta bas. Pa gal šį va rian tą bu vo pa-
ruoš ti ir biu le te niai bal sa vi mui“, – tei gė V. 
Ta mu lio nis.

Investicijųplanas 
vistebederinamas

Min dau go gat vės 6-ojo dau gia bu čio bend-
ri jos pir mi nin kė Da nu tė Gai lu tė Juk nie nė 
tu ri aukš čiau mi ni mą pla ną, ku ria me su ra-
šy tos ir kiek vie nam bu tui tek sian čios in ves-
ti ci jų su mos.

Pir mi nin kė tei gia pa si ruo šu si su pla nu su pa-
žin din ti vi sus gy ven to jus – vie ni kai my nai jau 
jį nag ri nė jo ir dėl re no va ci jos bal sa vo. Pas kai 
ku riuos vy res nius D. G. Juk nie nė pla ną su si-
pa žin ti sa kė nu ne šu si pa ti, in for ma vu si, ką dėl 
jo da ro bend ri ja. Pir mi nin kės tei gi mu, ji nu-
neš tų pla ną ir F. Si mo nai tie nei, bet kai my nė 
at si sa ko bend rau ti dėl as me ni nių prie žas čių.

Nukelta į 2 psl.

Šian dien vie-
to mis tru pu tį 
pa lis, bus  
rū kas.  
Tem pe ra-
tū ra nak tį 
0–5, die ną 
2–7 laips niai 
ši lu mos.
Ry toj  
žy mes nių 
kri tu lių  
ne nu ma to-

ma, vie to mis rū kas.  
Tem pe ra tū ra nak tį svy ruos 
tarp 3 laips nių ši lu mos ir  
2 laips nių šal čio, die ną apie 
0–5 laips nius ši lu mos.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PReNUmeRUOti
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


